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Prefaţă. 

In cele următoare cetitorul va afla viața și faptele 
învățătorului Vasile Naşcu, luptătorul neobosit pentru 
asigurarea averilor și a fondurilor rămase ca moștenire 
urmașilor de grănițeri din fostul district al Năsăudului. 
Lupta aceasta, începută de odată cu desființarea așeză- 
mântului de graniță, și azi se poartă, iar luptătorii de 
azi şi de mâne au mare trebuință să. cunoască istoria 
luptei din cele dintâi decenii, care au avut de cel mai 
mare luptător pe dascălul de un idealism neîntrecut, 
Vasile Nașcu. 

DI Dr. N. Șimon a făcut un mare serviciu gene- 
rației de azi a urmaşilor de grănițeri năsăudeni, când 
a desgropat din hârtiile colbuite şi împrăștiate istoria 
'vremilor de luptă de după desființarea granifei și legen- 
dara figură a lui Naşcu şi a tovarășilor săi de muncă. 

„ Lucrarea autorului nu -a fost uşoară, el însă e singurul 
Care a putut s'o facă, gata fiind acum, îi suntem recu= 
noscători că a făcut-o. Ca să poată vedea limina tipa- 
riilui i-am dat tot sprijinul, tipărind-o în editura libră- 
riei M. Onișor. O bună parte sa. publicat şi în organul 
„Revista Bistriței“. In cât sa putut, am îndreptat ici 
colea stilul autorului și am făcut revizia tiparului. Cu 
ioate acestea lucrarea aparține numai dlui Dr. N. Șimon.
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Fiind vorba de o monografie de interes local, s'a 

tipărit abia în 500 exemplare, care abia vor acoperi chel- 

tuiala tiparului. Ia 

Ţin să mulțămesc la acest loc dlui Iuliu Moisil 

din București pentrucă ne-a pus la dispoziţie clișeul lui 

Vasile Naşcu, prin ce ni s'a dat putinţa de a pune în 

fruntea cărții şi chipul marelui grănifer. ai | 

Bistrița, 5 Ianuarie 1911. 

Dr. Victor Onișor. 

A ze Ne,



1, Introducere. 

_ Jurisconsultul roman Gajus zice, că a traciă despre ceva fără întroducere e tocmai aşa, ca şi când cineva s'ar prinde de lucru .cu mânile ne- spălate. a a Ori şi cât de . puţină însemnătate ar avea schițele următoare din viața lui Vasile Nașcu, to- tuşi voiesc, ca să nu. păşesc înaintea binevoitoru- lui-cetitor după vorba lui Gajus. 
"Am început a scrie unele schițe din viaţa sa . chiar şi din motivele aduse de renumitul istoric . roman Corneliu Tacit la începutul biografiei lui "Agricola (cap. [) unde zice:  . _ 
„E datină veche a păstra în scris pentru ur- maşi faptele şi moravurile bărbaților celor mari. Şi în zilele noastre, —: cu toate că “trăim în un timp indiferent față de contimporani — se face aceasta, de câte ori vre-o faptă mare: și nobilă se: ridică şi trece peste păcatele comune popoarelor mici şi mari, peste necunoașterea adevărului și "peste pismă. | E - La strămoşi însă, cari erau mai aplicaţi şi aveau teren mai vast pentru îndeplinirea faptelor vrednice de amintit, fie-care scriitor cu talent re- cunoscut nizuia a eterniza amintirea faptelor mari, nu din părtinire sau egoism, ci pentru mulțămirea conştiinţei sale. Ba unii şi-au scris viaţa (biografia) îndemnați mai. mult de, încrederea în curăţenia mo-. ravurilor lor decât _din'sumeţie, - Prin aceasta nici Rutilius, nici Scaurus n'au perdut nimic,. nici din onestitatea, nici din bunul lor nume.
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Atât de adevărat e faptul, că meritele se 
preţuesc mai mult în timpul, în care se nasc mai 
uşor. Eu însă, care voiu scrie biografia unui băr- 

„bat repauzat, am trebuinţă de iertare, pe care n'aşi 
cere-o, dacă n'aşi avea să amintesc de vremuri 
aşa de crude şi neprielnice vârtuţilor.“ 

Binevoitorul cetitor, din cele ce voiu scrie 
„din viața lui Vasile Nașcu şi din timpul în care 
a trăit, va afla multe foarte potrivite cu cele ce 
le-a zis Tacit. a _ 

Eu încă am să povestesc din nişte zimpuri 
atât de crudele și neprielnice vârtuților. 

Vasile Naşcu, născut la anul 1816 în co- 
munitatea Feldru, din fostul al II. regiment român 
confiniar din Ardeal (numit mai- târziu districtul 
Năsăud) şi repauzat la anul 1867 în Năsăud, în 
cursul vieţii a fost militar: confiniar, învăţător şi 
în fine director la administraţiunea fondurilor cen- 
trale școlastice şi de stipendii din districtul -Nă- 
săudului. 

loan Ciocan !) face următoarea caracteristici 
lui Vasile Nașcu: „In toate funcțiunile s'a do- 
vedit ca.om onest și harnic, din care cauză a 
câştigat stima contimporanilor, cari Pau cunoscut. 

Cel mai: de frunte şi caracteristic moment al 
activității sale a fost însă nizuința, încoronată în 
parte cu succesul dorit, întru recâştigarea izvoare- 
lor de venite ale poporaţiunii din fostul al doilea 
regiment român confiniar din Ardeal, din cari în- 

  

1) fostul director la gimnaziul din Năsăud şi acum profesor la universitatea, din Budapesta, în broşura „Statu- tele societăţii „Vasile Naşcu“ din Năsăud, Sibiiu 1890, care ca prim maturizant dela acest. gimnaziu cu ocâziunea iubi- leului de 10 ani dimpreună cu colegii săi a pus bază ace- „Stei societăţi. | o
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tre altele s'a înființat fondul central şcolastic şi cel de stipendii din districtul Năsăud, susținându- „se acum din cel de întâiu gimnaziul superior gre-. co-catolic 1!) românesc din Năsăud, iară din cel din urmă împărțindu-se în fie-care an stipendii şi - ajutoare şcolarilor dela şcoalele înalte. Mulţi băr- baţi din acest ținut au avut aceeaşi nizuință şi cu. mulți a conlucrat Vasile Nașcu la. realizarea sco- | pului ajuns, dar nu toţi au fost aşa de stăruitori şi neobosiţi ca şi dânsul, din care cauză el este „ considerat ca sufletul acestei lucrări pline de os- tenele, năcazuri și amărăciuni şi de aici genera- “țiunile următoare cu multă pietate şi recunoştinţă „au să-şi aducă aminte de Vasile Nașcu, venerând "în memoria lui și pe toți cei ce conlucrează cu dânsul la procurarea mijloacelor materiale -pentru înființarea institutelor culturale, ce sunt azi în Nă- săud şi jur.“ ” a 

Mult adevăr se cuprinde în aceste trăsuri Caracteristice, dar tot pe atât de multe alte ade- văruri sunt tăcute, | A Vasile Nașcu a lucrat cu -un zel neîntrecut, Cu O perseveranță mare și a luptat cu un curaj şi bărbăţie admirabilă, pentru delăturarea tuturor pedecilor puse în calea desvălirei drepturilor gră- - niferilor. și pentru a combate argumentele tuturor acelora, cari aveau să hotărască în chestiunile de avere grănițăreşti, dar din necunoaşterea cauzelor, ori din duşmănie şi răutate puneau pedeci. Munca 
i-a fost grea, fiind-că avea multe lupte de purtat, iar-personal ajutător de multe ori nu avea, apoi în lupte avea năcazuri nu numai cu Străinii, ' ci chiar cu unii oameni de ai noștri, cari ținându-se pe sine-de mari grăniţeri, făceau gură mai mare. 
„9 Până la anul 1889 mai purta acest caracter, astăzi * e înlocuit cu „fundaţional“, - . 
a . 1
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„Aici se adeveresc foarte nimerit cele: ce le-a 
zis Eliade Rădulescu: - De 

„E orb şi-i dai lumină? El vede câte vai; 
„E mut și-l faci cu limba? le mușcă ca vipera 
„Dă-i viitor, viață! că-ți ia el și trecutul : 
„Renalță-l pâv la ceruri! de viu te-afundăn iad: 
„cesta e păcalul sau omul cel căzut !* 

De atunci. s'au dus şi aceia: în mormânt. 

| Știu vorba romană: „De mortuis nihil, nisi 
bene.“ .Dar aceasta se aplică la viaţa privată a 
unui om; când însă e vorba de istoria unui po- 
por, fie-cine are dreptul, ba chiar datoria să scoată 
adevărul la lumină, să înalțe vârtutea şi să sbi- 
ciuiască păcatul. 

, Nu am avut fericirea a cunoaşte în persoană 
pe Vasile Nașcu, lucrările şi luptele zilnice ale 
sale, am gustat însă fructul ostenelelor lui și aşa 
am ajuns şi în pozițiune de a vedea cu. ochii mei 
proprii unele din miile de scrisori şi hârtii, câte 
au rămas scrise de dânsul şi de alții despre dân- 
sul şi pe cari le-am putut căpăta și afla parte în 
archiva fonduritor, parte la privaţi. 

Din corespondința sa numai o parte am pu- 
tut afla mai completă şi anume corespondinţa ce 
a purtat-o cu Grigore Moisil, vicar foraneu epis- 
copesc şi președintele comitetului fondurilor șco- 
lare grănițăreşti, în timpul cât a petrecut Vasile 
Naşcu în Viena ca delegat esmis în diverse Cauze, 
începând dela anul 1860. - 

Aceasta corespondință. mai toată se află la - 
fiul său, Dr. Constantin Moisil, profesor gimnazial 
penzionat în Năsăud. 

Altă corespondinţă se află între hârtiile ră-- 
*-mase de repauzatul Ioachim Mureşian, advocat și 
fost secretar al fondurilor amintite, astăzi în po-
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„ sesiunea fiului său Artene Mureşian, candidat de 
advocat. | e a 

In fine sunt: diverse acte Și epistole; pe cari 
le-am adunat eu şi cu deosebire dintre scrisorile . 
rămase de repauzatul locotenent penzionat Petru 
Tanco, cu care a lucrat Vasile Naşcu dela: înce-. 
put, adecă “dela desființarea graniței, făcute în-a- - 
nul 1851, până la moarte. . e 

“Toate acestea scrisori şi epistole ilustrează 
“nu numai lucrările şi luptele lui Vasile Naşcu, ci. 
şi alte stări de- lucruri din timpul în care a trăit. | 

Eu le voiu 'reproduce 'în stilul şi limba, în 
care sunt scrise, laude. nu-i voiu aduce, pentru-că 
singure numai faptele lui îl pot lăuda. : Voiu urma 
pe La Bruy&re, care zise: „Grămada de epi- 
tete sunt laude proaste, faptele şi chipul de a le 
înşira sunt acele ce laudă.“ - | 

2. Date biografice despre Vasile Nașcu. 
Familia Naşcu e foarte veche în comuna 

Feldru, unde o aflăm şi înainte de înființarea gra- 
niței militare, după cum se vede din o conscripție . 
din anul 1750!) în care se află un tată de familie 
(pater familias) „Csonka Naskul“ şi altul „Jacobu 
Naskului,“ : 

Tatăl lui Vasile Nașcu a fost Joan Naşcu, 
iar mama /ftinia, familie de militari grănițeri şi 
totodată economi. Au avut 4 copii: Vasile, George, 
Melania şi Anisia. Dintre. aceştia numai Vasile a 
umblat la școală şi afară de comuna Feldru. 

  

1) Se allă: în archiva. fondurilor centrale ete. din Nă-. 
săud şi poartă titula „Fasciculus Conscriptionem duodecim 
Pagorum Districtus. Valachici Bistriciensis  Procesus Supe- rioris continens-ut pote (se enumără 12 comune, între cari 
şi „Foldre“). . E ” .
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El s'a născut la anul 1816.!) 
Epoca, în care a trăit Vasile. Nașcu (1816— 

1867) se: deosebeşte foarte mult de timpul de as- 
tăzi. - Comuna Feldru, militarizată la anul 1763 
de-odată cu celealalte 21 comune din valea Rod- 
nei, făcuse deja o jumătate de veac servicii mili- 
tare și grănițerii din Feldru participară la toate 
răsboaiele, la care a luat parte regimentul al II. 
de graniță. - 

Afară de acestea lupte, comuna Feldru dim- 
preună cu comunele vecine Ilva-mică, Vărarea . 
(Nepos) și Rebrișoara a avut de purtat şi alte 
lupte grele cu Saşii din comunele Jaad, Pintic şi 

--Dumitrea-mare (Mettersdori) pentru 'un teren, care 
zace între culmile munţilor, ce cad dela comunele 
româneşti spre miazăzi, iară dela cele săseşti spre 
miază-noapte, respective dela despărţirea apelor 
de pe aceştia munţi până în apa Someşului. 

Acea diferință de mete între amintitele Co- 
mune săseşti şi românești își trage „Originea încă 
de pe timpul când magistratul cetăţii Bistriţa în- 
cerca cât cu puterea, cât cu viclenia, ajutat de 
împrejurări să facă iobagi pe toţi românii din valea Rodnei, să le cuprindă regalele şi munţii. 

  

1) Unii dintre aceia, cari au mai scris notițe scurte 
despre Vasile Naşcu, pun anul naşterii la 1815, alţii la 1816. 
Matricula botezaţilor din comuna Feldru la aceşti doi ani 
nu oferă ceva date sigure.“ E posibil, că cazul naşterei lui 
Vasile Naşcu nu s'a indus în matriculă, după cum s'a mai 
întâmplat nu numai în timpurile vechi, ci şi in timpurile 
mai nouă în mai multe cazuri. In ambii ani amintiţi e câte 
un prunc botezat Vasile, dar numele părinţilor. în 1815 e loan Luki, iar în 1816 loan Tomi. In matricula cununa- 
ților din 24 Novembre 1845 etatea lui Vasile Naşcu e pusă. cu 29 ani, întrun conspect preste învățătorii dela şcoala din Năsăud din 1 lulie 1858, ctatea lui e pusă cu 42 ani | şi așa făcând deducție din acestea, anul nașterei ar fi 1818,
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După înfiinţarea graniţei S'au tras mai multe - 
linii pe terenul de ceartă, dintre cari cea de că- 

„ petenie a fost linia lui Sivkovici. 
„Pe_ culmea dealurilor “erau așezate. movile, 

„când iată, că după câteva zeci de ani movilele 
"se aflară aşezate pe culmele cele 'mai aproape de 
Someș, căci fiind grănițerii împrăştieţi prin bătălii 
în ţeri streine, - locuitorii comunelor săseşti au tot 
strămutat movilele mai. aproape spre comunele gră- 
nițerești şi au început a lua în folosință terenele 
ce se aflau spre sud dela movile. o 
„_-De aci s'au ivit multe certe și bătăi, pen- 

trucă grăniţerii nu şi-au lăsat dreptul de a. lem- 
nări și pășuna în acele păduri până în culmea 
munţilor, iar vecinii saşi îi respingeau la movilele 

"cele -nouă. | 
Mii de rugări şi plânsori Sau făcut pe la 

toate diregătoriile mai înalte, sute de bătăi sânge- 
roase s'au întâmplat între locuitorii comunelor _ro- 
mâneşti și săseşti. | 

In astfel de timpuri de lupte s'a născut şi a 
“trăit Vasile Nașcu. - 

Vasile Naşcu a învăţat ca copil în şcoala 
elementară din Feldru, apoi a fost dus la şcoala 
normală din Năsăud, care atunci era şcoală mili- 
tară şi era condusă de directorul Nestor Istrate şi 

"tot în acel timp era catechet şi învățător loan Ma- 
rian.1) * Terminând, școalele normale pe la anul 
1831, s'a retrăs la casa părințească, de unde la 
anul 1833 a fost înrolat ca militar. în regimentul 
al Îl. rom. de graniţă din Năsăud și după un. ser- 

1) Ca -catechet a fost numit în 19 Sept. 1822, iar ca - 
învățător în 15 lulie 1821 în locul invăţitorului repozat Si-- 
meon Paizovsky, In 1833 ajunse director la Orlat, apoi: în 
1634 a fost strămutat în calitate de director la şcoala din 
Năsăud, iar mai târziu a fost numiţ de vicar,
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viciu de 5 ani a ajuns la rangul de corporal. Trei 
„ani și 2 luni a fost fruntaş (Gefreiten) şi un an 
şi.6 luni corporal (căprar). . , 

___ Cine cunoaşte împrejurările de atunci. din 
granița militară, nu se va mira, că românii noştri 
Cu greu erau înaintați în grade. 

3. Vasile Nașcu' ca învățător în Feldru. | 
Vasile Naşcu încă ca militar a absolvat Şi 

cursul preparandial în Năsăud, sub vicariul: şi di- rectorul loan Marian. ă 
In anul 1837 şi 1838 în timpul cursului pe- dagogic era în serviciu militar, iar în Octombre 1838 a eşit din statul militar și în 4 Iulie 1838, a în- chiat cu comuna Feldru contract de învățător pe anii . : 1839 şi 1840 — după sistemul de atunci — şi anume . numai de aceeaa făcut legătură numai pedoi ani, pen- tru că nu s'a putut înțelege cu comuna în pri- vința plății. . 
La anul 1840 a vizitat şcoalele din Năsăud „Şi unele de pe valea Someşului episcopul loan Lemenyi. 

„In Feldru Pa întâmpinat Vasile Naşcu cu elevii; salutându-l şcolarii cu cuvintele: „Ne reco- - mandăm graţiei Măriei. Voastre.“ | 
După trecerea celor 2 ani de dăscălie, con- 

vingându-se comuna despre calitățile lui V. Nașcu a închiat cu dânsul contract pe timp 'nedetermi- 
nat şi cu plată mai mare!) şi așa a fost aplicat 

  

"1) Acest contract s'a inaintat spre aprobare la co- manda generală cu raportul. din G lan. 1841. Vezi Schul- berichts-Protokoil angefangen von 1. Jănner 1841 pag. 1. Mărimea plății avute până atunci n'a puţut fi mai mare de 50 îl. mon. conv., după cum se vede din o propunere a directo- 'rului Moisă Panga, făcută pentru inmultirea salarului învățăta. rului, care a urmat la şcoala din Feldru după Vasile Naşcu,



9 
ca învățător statornic la şcoala din Feldru, pe care în scurt timp 'a adus'o în stare înfloritoare. 

“V. Naşcu avea mare plăcere de a se ocupa cu cultivarea pomilor. In oarele libere se afla 
mai tot-deauna în pomărie, unde îşi petrecea cu 
Şcolarii cei- mai mari arătându-le cum au de a 
sămâna, creşte. și oltui pomișorii. Fie-care școlar * 
îşi avea stratul său de pomi, de care trebuia! să 
grijască până când erau buni de sădit. Din acești. pomi apoi da școlarilor diligenţi, ca să-i planteze în grădinile părinţilor. DI ae 

In şcoală Vasile Nașcu era învățător Şi pă- rinte şcolarilor, iar afară de şcoală binefăcătorul şi amicul poporului şi aprig apărător al cauzei de proprietate din aceasta comună, precum mai târziu a fost pentru întreg districtul militar de graniță. 

4, Cearta de hotar cu Saşii. i 

„. Comuna Feldru în.0o cerere făcută de Vasile Naşcu 1) subscrisă de 16 reprezentanţi ai comunei 
cu datul de 4 Novembre 1840 și înaintată Ja bri- gada de trupe cu ocaziunea. reviziunei de con- scripție în cauza de ceartă de hotar cu comuna săsască lad a amintit, că maiorul (Oberstwacht- 
meister). Betzman în anul 1836 la reambularea 
liniei de hotar de- ceartă, făcută în comun cu di- strictul Bistriţei, nu numai nu a ascultat cele spuse de grănițerii din Feldru cu- privire la movila de. ;mai la deal, ci pe „Primariul de atunci Gavrilă 

  

"1 1) Din cele ce vor urma mai jos se vede, că Vasile Naşcu a fost motorul intelectual şi la. aceasta scrisoare.
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Gaină !) la. ameninţat cu pedeapsă de 40 bâte şi 
s'a esprimat: „Pe fie-care movilă de graniță ar. 
trebui .spânzurat un român, pentru că ei și aşa 
nu-s buni de nimic.“ 

In urma acesteia comanda regimentului din 
Năsăud cu ordinul din 12 Dec. 1840. Nr. 3831 =) 

„dată cătră compania a 7-a (Feldru) face observa- 
rea, că aceste incriminări nu se ţin de acea peti- 
iune, pentru că pot să întârzie rezolvarea grab- 
nică a petițiunei făcute în cauza hotarului Şi de 
aceea recomandă, ca să se facă două cereri şi. 
anume una numai în cauza de ceartă pentru. ho- 
tar, lăsând două puncte de incriminări într'o a 
doua cerere separată, pentru-că înaintându-se ce- 
rerile separat nu riumai că cestiunea nu sufere 
nici o amânare, ci din contră mai mult 9 promo- 
vează şi numai în acest mod se poate aşterne la 
organele mai înalte. ” 

Indată ce comuna va corespunde acestei pro- 
vocări, compania fără amânare să trimită ambele 
numai decât. 

Vasile Nașcu, care era autorul acelei petițiuni 
ca şi la altele, a sfătuit pe cei 16 reprezentanți 
ai comunei Feldru, cari toți au fost subscris pe- 
tiția amintită cu semnul 'crucei înaintea numelui 
lor, ca să nu separeze cauza hotarului de acuza 
contra maiorului Betzman, pentru că numai ream- 
bularea din anul 1836 a adus rezultatul nefavori- 
tor al comisiunării nouă din 1840. | " 

. Comuna a: hotărît în acest senz, despre ce 
dela comanda companiei sublocotenentul Pioraş 
în 15 Dec. 1840 sub Nro. 817 a raportat co-. 
“mandei regimentului, şi așa colonelul Luxetich în 
28 Decembre a şi provocat pe comuna Feldru 

1) La anul 1845 a devenit socrul lui: V. Naşcu. 
2) Subserisă de Luxelich 'colonel şi vidată de Baron || 

Jovich, maior. . Ă
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ca fără amânare să-și înainteze acuza contra maio- 
rului Betzman, ori să declare, dacă abstă dela ca- 
reva din punctele de acusă. 7 i 

Astfel sa apucat. Vasile Nașcu și a com- 
pus o acuză mai lungă, dată în Feldru 31 De- 
cembre 1840, subscrisă de 17 representanți ai 
comunei : primar, bătrâni și jurați şi ca subscriitor 
de nume Vasile Nașcu învățător comunal.!) 

In aceasta scrisoare, cu referință la petiţiunea 
din 4. Novembre 1840 şi la provocarea coman- 
dei de regiment amintită mai sus, se reproduc : 
cele două puncte de acuză ridicate * contra lui 
Betzman şi anume: 

_..1. La reambulaţiunea din anul 1836, Comi- 
siunea militară a hotărit în Ilva-mică, că merge 
numai pe linia de graniță, înspiciază movilele şi 
se descriu esact în protocolul comisional, cea ce 
s'a și întâmplat dela movila 1-până la a 6-a. Când 
au ajuns la movila 6-a căpitanul auditor Scnhottel 

-Şi locotenentul primar Borcocel, cari erau esmiși 
din partea regimentului, s'au dus la un izvor de 

„apă ca să-și potolească setea, până atunci maiorul 
Betzmann, care a avut prezidiul s'a înţeles cu 
comisarii magistratuali și a hotărât cu dânşii, ca 
Sașii să renoveze miovilele, cari se aflau pe tere- 

„nul de ceartă. Reprezentanţii comunei, cari. au 
fost de faţă, văzură că această renovare se face 
în urma tractării maiorului Betzmann din partea sa- 
şiior cu beuturi, şi când oamenii bătrâni. rugând 
pe Betzman i arătară, că nu renovarea acea e: 
dorința comunelor. grăniţere, atunci acesta ame- 
nințând pe primar cu 40 bote, l-a îndrumat să 
tacă. 

  

1) Deren erbeltener Namensfertiger . Basil Naşeu mp. Gemeinde- Lehrer. ”
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2. Acest ofiţier de ştab a declarat publice, 
că grăniţerii atunci vor căpăta dela sași terenul 
pretins, când el va căpăta 500 bote, și că la fie- 
care movilă trebuie să fie pus în furci un român. 
Reprezentanţii comunei Feldru numai ca grănițeri 
subordinaţi s'au reţinut de a nu-l lăsa de ruşine 
acolo în pădure înpreună cu pe sași. 
„» Acestea ar îi punctele, cari la dorința locu- 
„rilor mai înalte s'au despărțit de cererea dată bri- 
gadei, dar fiindcă au declarat, că în cazul când 
ar deschilini aceste puncte, atunci vor aduce la 

„cunoștința locurilor mai înalte și alte mai multe 
lucruri publicate tocmai de Betzman cu alte oca- 
ziuni oficioase, în mod foarte dejositor pentru co- 
mună și cari nu se cuvin dela un ofițer de ştab, 
așa le înșiră şi acelea în următoarele: 

1. Maiorul Betzman a poftit. să ardă sătul 
şi anume cu ocaziunea eșirei companiei. la eser- 
cițiu pre un platou aproape de cimiteriu, în de- 
părtare de 3/; oare, a zis: „Eu voiesc bucuros 
ca acest sat să arda odată de tot şi să se aprindă 
de 4 părţi, căci atunci l-aş putea aşa regula, încât 
terenul de eserciţii. să fie şi mai aproape, căci 
acum trebuie să percurgi drum de 2 oare până la 
terenul de eserciţii.“ i 

Aceste dorințe au căzut foarte greu Ia sufle- 
tul locuitorilor din Feldru, știind-că chiar ofițerii 
sunt chemaţi să -se îngrijască de siguranța și fe- 
ricirea grăniţerilor şi nu să dorească şi facă de- 
Vastarea unei întregi comune în așa mod, căci 

- acest sat a ars mai de multe ori, apoi în anul 
1815 a ars mai jumătate satul, cea-ce locuitorii 
şi acum o simţesc. 

2. Numitul maior a pus în greutatea milita- 
rilor grănițeri o sumă foarte însemnată de bani 
pentru lăcătar (Biichsenmacher) ca despăgubire . | 
pentru stricăciunile făcute înadins la puşti. Puștile
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au fost de două ori vizitate de: cătră brigadă prin 
lăcătari streini aici în ţinutul regimentului, apoi 
au fost cercate de comisiunea economică în Alba- 
lulia şi au fost primite spre schimbare, ceace e 
dovadă, că puştile nu s'au stricat cu întențiune, ci 
prin curățirea și lustruirea lor preste măsură, câa- 
ce a ordinat-o totdeauna maiorul Betzman în 
mod strict, cu ocaziunea vizitațiunilor ; apoi tim- 
pul a adus cu sine ca 800 puşti să fie schimbate 

„cu altele nouă, prin ce cassa de montur a regimen-. 
tului a avut perdere însemnată. 

3. Maiorul Betzman a zis publice în Năsăud, 
că e de lipsă în comuna Feldru să se ridice 2 

„ spânzurători, de cari în fiecare oră să fie acăţat .: 
un locuitor din Feldru. E 

| “4. Maiorul Betzman la fiecare, ocaziune de 
- Serviciu a înjurat publice cele sfinte şi pe Dum- 
_ Nezeu. , | i 

Acestea sunt punctele de acuză ale locuitori- 
„lor din Feldru, pe cari Vasile Naşcu a cutezat să - 
„le pună pe hârtie, a lăsat să le subscris 17 re- 
prezentanţi şi le-a subscris şi dânsul ca subscriitor . 
de nume — bine văzându-se că Naşcu e autorul 
şi conducătoriul cauzei Feldrihanilor întrun timp, 
când domnea desciplina cea aspră militară Şi bo- 
tele erau foarte eftine. | 
"Vasile Nașcu însă nu avea frică, fiindcă a. 

espus numai purul adevăr şi era convins de drep- 
tatea cauzei, pentru care luptă. 

Prin o astfel de purtare a câştigat în timp 
foarte scurt încrederea şi iubirea poporului şi res- 
pectul mai. marilor săi, după cum se poate vedea 
şi din următoriul testimoniu; dat. lui Vasile Naşcu 
încă în anul 1841 de cătră loan Mărian, vicar .



episcopesc şi învăţător diriginte dela școala supe- 
rioară din Năsăud.]) . 

In anul 1842 Vasile Naşcu a mers la Viena”), 
e posibil că a fost esmis în cauza de ceartă a 
comunei Feldru şi celelalte cu comunele săseşti 
pentru partea de hotar, pe care se încercau saşii 
să o ocupe, după cum am amintit mai sus, 

:In aceasta cauză de ceartă a lucrat şi scris 
mult Vasile Naşcu şi a adunat multe documente, 
Mâna dreaptă a lui, întru strângerea documente- 

  

1) Acel testimoniu în Iraducere românească e urmă- 
toriul : : 

Ar. 208. . 

Tai Xaşcu învățător naţional, 
Năsiud, 13 Octobre 1541 ă , 
După-ce petentul a doredil -o purtare excelentă atât 

în serviciul şcoalei, cât şi în cel miktar, precmou şi în 
spetialitalea sa școlari, asemenea a îndeplinit prin scri- 

- sorile sale, pentru comuna grănițărească Feldru — în 
starea ei tristă, care după constalări a urmat numai din slă- - 
biciunea antistiilor săi nemijlociți (unmittelbaren Vorsteher), — 
namdi decea, ce după prescriere a fost conces și pentru gră- 
nițerii îmyărălești de lipsă, deşi acela prin 0 expunere uni- 
laterală « stării sale a suferit câte-va zile, aceasta s'a în- 
tâmplat pentru binele comun al întregii nenorocile comune 
grănițărești, din care cauză numai lui î-se poale şi trebue 
a î-se alribui spre onoare şi merit. Conduila sc, care s'a 
descris și este a se descrie şi în acest an prin direcțiunea 
şcolară, este precum a fost, -cea mai bună, așa încât chiar - 
acuma sur fi propus ca ajutor la şcoala Superioară şi ca 
inspector al institutului, dacă nu s'ar fi auzit,. că dânsul 
spre îmbunălățirea stării a acelei şcoale comunale și spre 
ajuloriul” părinților. săi ar fi de lipsă acolo încă câtea timp, 
continue deci acela în afucerile sale tot-leauna așa de bine 
ca şi până acum şi își va afla fericirea și îndestulirea sa. 

Joan Marian m. pu 
vicariu și director. 

„2 Despre ființa lui în Viena la anul 1542 [uce amin 
tire în epistola din 19,7 Iunuar 1856 scrisă cătră Ioachim | 
Aureșan, care se va comunica la locul său,



lor pentru procesul cu Saşii,. a fost Calistru Tofan!) 
cantor-învăţător în Nepos (Vărarea). 

-5, Zile fericite pentru Vasile Naşcu. 
“In anul 1845 ajungând etatea de 29 ani, so- 

coti şi. Vasile Naşcu, că nu e bine ca să fie. omul. - 
singur. Se hotărî deci să se căsătorească şi ca 
soție își alese-pe Maria Găină, fata lui Gavrilă 
Găină fruntaş din, Feldru, care în anul 1836 a . 
fost primar. . ia 

Cu aceasta s'a cununat în Feldru la ănul 
1845 în 24 Novembre. 

Acest act de mare importanță pentru Vasile | 
Naşcu şi unicul moment, în care s'a simţit fericit 
în viaţă, e luat în matricula cununaților din co- 
muna Feldru tom. Il f. 107 în modul următor: 
„1845 Noembre 23. Intrebându-se deschilinit Va- 
sile Naşcul dascăl naţional, militar, june de 29 : 
de ani și Maria Gavrilă Găină fecioară de 19ani 
e. 2) despre voinţă, fieşte-care 

a răspuns, că din bună voie, - nesiliţi de nime şi 
numai din dragoste se iau la olaltă, care lucru , 
noi în cunoștința noastră mărturisim + losip Ti-. 
tieni corporal, +- Grigore Botie, + Iosip Gage mi- 
litar, + lon Theodosia Macavei, Vasile Naşcu, m. p., 
+ Maria Gaine. . - = 
Nr. 64. . | i 

Vasile Naşcul militar, dascăl din Feldru, cu 
Maria Gavril Găină tot deacolo, voind a se căsă- 

„tori, pentru aproprierea postului şi trebile şcolare 
se dispenză dela a 2-a şi a 3-a vestire, — a se 
putea cununa. — Năsăud, 21 Novembre 1845. 

- |. Mărian, vicar, 
1) Tatăl învățătorului penzionat Petru Tofan, astăzi 

(1907) cassar la fondurile recâştigale de Naşeu. 
„_ 2) adică mai este o piireche Grigore Botie cu Theodoşie 

Ion Macarei, | |
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Apoi urmează în rubricele matriculei, că cu- 

nunia s'a făcut în 24 Novembre, fiind ca preot cu- 
nunător loan Pop, apoi numele: şi etatea celor 
cununaţi şi ca nănași: „llie Neamţ, militar şi 
Gacea muierea sa“ 1), 

Din nişte notițe, culese dela contimporanii lui 
Vasile Naşcu de Dr. Leon Scridon din Feldru?) 
referitor la soţia lui Vasile Naşcu, reproduc urmă- 
toarele: " . 

„Femeia lui Naşcu ma avut fericirea de a fi 
- mamă, dară pentru aceea a fost o femeie de mo- 
del. A fost un soţ credincios, harnic, o femeie 
chivernisătoare şi o conducătoare în “treburi cas= 
nice, atât ce se ţin de cele din casă, cât şi față 
de cele economice. 

Naşcu purta economie atât de câmp, cât şi de | 
vite în locul naşterei sale, el purta coarnele plu- 
gului, dară mai târziu după-ce Nașcu a fost. îm- 
pedecat prin alte afaceri mai momentuoase în con- 
ducerea economiei, femeia sa i-a substituit locul 
şi încă în mod escelent.“ | 

Aceste notițe le întregesc cu acel adaus, că 
publicul a susținut, că Vasile Naşcu n'a avut nici 
un copil şi nici n'a văzut şi anume din simplul 
motiv, pentrucă unicul copil, care s'a născut a trăit 
numai 0 zi, după cum se vede din matricula mor- 
ților la anul 1848 în- 18 Octombre,. unde e indusă 
moartea lui „Theodor, pruncul militariului Vasile 
Naşcul“ despre. ce Vasile Naşcu face amintire după 

  

1) oale datele din malriculele bisericei comunei Feldru, 
câte s'au aminti! până aici le-am căutat cu în persoană în - 
23 Iunie 1907 (Dumineca Rusalilor). Autorul, 

=) Ca conşcolar cu mine în clasa VIII-a gimnazială în 
anul 1883 în Năsăud a căpătat mai multe date dela Ioachim 
Mureşan, care a trăit şi conlucrat cu Vasile Nașeu, după. 
cum se va arăta la locul său. Operatul ea tesă, pusă din 
partea profesorilor gimnaziali, s'a premiat. Conceptul ope- 
ratului se află intre scrisorile rămase de Ioachim Mureșan,
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12 ani în o epistolă a- sa: scrisă din Viena. în. 
5/24 lanuar 1861. Să 

"- Alți copii n'a avut Nașcu. Am aflat cu cale 
a nota şi aceasta, fiindcă -perderea acestui copil. 
nici după trecerea alor 12 ani nu s'a Şters din 

“sufletul lui Vasile Naşcu. Puținele zile fericite 
iară i s'au prefăcut în tristeață. - 

6. Viaţa lui Vasile Nâşcu până la sfârşitul - 
“revoluţiei. Si 

-Vicariul loan Marian, directorul Şcoalei nor- 
 male.din Năsăud, a repausat în 2 lulie.1846. Co- 
manda regimentului a însărcinat: acum cu agen- . . 
dele de director pe învățătorul Moisă Panga. 

Din rapoartele. făcute de M. Panga despre 
rezultatele ezamenelor, la cari azista în persoană, 
aflăm cum s'a distins Vasile Naşcu şi ca învăţă- 
tor în anii 1846—1848, în cari a servit la şcoala 

„ naţională din comuna. Feldru. 
„Directorul Moisă Panga în raportul său, din . 

21 Aug. 1847, cătră comanda regimentului, despre 
rezultatul esamenelor de vară ţinute Ia toate ŞCOa- 
lele de pe teritorul regimentului al Il. de graniţă, 
între alți învăţători, cari s'au distins, aminteşte şi 
pe Vasile Nașcu din Feldru.. Asemenea a .fost 
lăudat de directorul Pangă și în raportul din 21 - 

"Aug. 1848 despre esamenele din acest an 1), în 
-urma căreia colonelul regimentului baron lovich 

- în ordinul dat în 4 Sept. 1848 a dispus, ca să fie 
lăudaţi prin comandanții respectivelor companii în 
numele comandei de regiment învățătorii, cari sau : 
distins — între aceştia şi Vasile Naşcu?), 

Incepându-se - turburările - din. anul 1848 şi. 
| dupăce s'a ținut memorabila adunare la Blaj, la 

1) Vezi Berichtsprotokoll din anii 1847 și 1848,. Ms. 
2) Befehlsprotokoll pag. 39... 

2   
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- care a luat parte și vicariul din Năsăud Macedon 
Pop, în 10 lunie s'a ţinut o adunare Şi la Năsăud, . 
unde s'au adunat reprezentanţii tuturor comunelor 
grănițărești şi au hotărit, ca toate gravaminele lor 
să se înainteze la Majestatea Sa prin o deputa- 
țiune. Comanda militară însă nu a permis mer- 
gerea deputaţiunei. a 

. În 14 Sept. 1848 grănițerii au ţinut a doua 
adunare, în care au protestat în contra uniunei şi - 
în general ' contra tuturora câte se pregăteau pe 
atunci, apoi drept dovadă a alipirei grăniţerilor 
lângă înalta casă împărătească cer, ca toate bata- 
lioanele regimentului să se întrebuințeze pentru 
susținerea întregimei monarchiei afară de graniţă, 
căci pentru serviciul intern pot forma acasă încă 
două batalioane. In fine cer, ca regimentele ro- 
mâne să nu mai fie numite »Walachen“, ci „Ro- 
manen-Regimenter.“ Ă 

" Aceasta petiţiune, dimpreună cu cea din 10. 
lunie, s'a încredințat sergentului din Feldru Ga- 
vrilă Pop şi învăţătorilor comunali Florian Porcius- 
din Rodna şi Vasile Naşcu din Feldru spre a o 
duce şi înainta Majestății Sale Impăratului Ferdi- 
nand, dându-li-se bani pentru spesele de călătorie 
din lăzile comunale. | | 

>: Neputând călători prin Ungaria au luat 'ca- 
lea prin Galiţia şi au şi dus petiția şi au înmanuat-o. 

- Majestății Sale în Olmiitz, unde se afla Majestatea 
Sa după revoluțiunea din Viena, întâmplată în 
6 Octombre 1848. Când s'a rentors Vasile Naşcu . 
cătră casă, s'a rupt cu el podul Feldrului de 
peste Someş şi era să se înnece. | 

| In acest an ajungând în vacanţă două posturi - 
* de învăţători dela școalele triviale din Sângeorz şi 

Zagra, comisiunea şcoalei' superioare din Năsăud, 
în scrisoarea sa din 4 .Decembre 1848 Nr. 103 
(subscrisă de directorul Panga și vicariul: Macedon .
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Pop) dintre concurenți a. recomandat comandei 
regimentului pentru școala trivială' din Sângeorz 

„pe Vasile Nașcu, iar pentru cea din Zagra pe Ro- 
man Pop, din motivul că ambii, atât pe cariera mi- 
litară, cât şi cea învățătorească într'un șir lung de 
ani au făcut servicii folositoare şi totdeauna s'au 
“bucurat de îndestulirea superiorilor lor. 

Acel post însă nu l-a ocupat, căci au urmat 
învaziunile trupelor ungureşti. o 

In 2 lanuarie 1849, când trupele ungurești . 
au înaintat până pe teritoriul regimentului de gra- 
niță la Mocod și apoi au cuprins 'Năsăudul, gră- - 
nițerii s'au retras în Bucovina. - 

Cu asta ocaziune - Vasile Nașcu dimpreună - - 
cu furirul Iftode Vasilichi s'au alăturat ca volun- 

tari lângă carul, pe care s'a pus lada cu banii 
regimentului şi ambii înarmaţi cu puşti proprii au 
însoţit transportul până în Bucovina, unde a stat 
ca furir dimpreună cu trupele conduse de colone- 
lul Urban. - | 

In lulie 1849 întrând o parte din armata 
rusească din Bucovina şi pe valea Someșului, ungurii 
bătuți la valea -Tăutului dela Feldru (22. Iulie) 
s'au retras, dar au aprins Feldrul.: Despre aceasta i 
bătae și aprindere îi scrie pe larg lui Vasile Naşcu ! . 
amicul său Gavrilă Pop, care a condus pe ruşi şi. a luat parte la stinsul focului: 

"„A ta casă încă a hălăduit de răpire, ai tăi 
sunt toți la viață şi sănătoşi. Maria a fost la mine 
şi am vorbit multe, așișderea şi socru-tău; marhă 

„numai un junc şi o junincă țau luat“. 
Aceasta a fost numai atunci, dar în timp de 

"16 săptămâni cât au petrecut trupele ungurești în 
Feldru, familiei lui Vasile Naşcu i-au făcut O pagubă 
de 251 fl. 26 cr..mon. con., după cum se va arăta 
mai în jos. | a 

Ungurii în retragerea .lor prin Năsăud au ..- 
. - 

- 9 “
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- âprins şi măreţul edificiu a! institutului de creştere 
militar (Milităr-Erziehungshaus), clădit din material 
de peatră în anul 1783. Elevii. institutului erau |. 
deja împrăștiați dela prima ocupare a Năsăudului, - 
Unii: s'au refugiat și în Feldru pe la economii 'de 
acolo şi la Vasile Naşcu. 

"În timpul cât a fost Vasile Nașcu în Buco- 
vina, a fost pus la cănțălăria regimentului, unde 
a stat până toamna târziu; când cănțălăria regi- 
mentului a fost strămutată la Borgo-Prund în Ardeal, „În Bucovina a staționat în Cernăuţ, de unde în 4 Septembre 1849 scrise'o epistolă cătră' soția sa Maria comunicându-i, că zi de zi aşteaptă să 
sosească ordin dea se re'ntoarce. De vr'o 14 zile „Nu au căpătat nici o ştire din Ardeal, cum stau ” lucrurile și cu deosebire în Năsăud, despre întoc- mirea cuartirelor. Cumcă acolo sunt militari ces. reg. şi ruşi — zice că știur deja, 

Spune, că are mare lipsă de pănură, ca să-şi facă o zeche sau mantauă pentru iarnă. | „În 20 Septembre 1849 tot de-acolo scrie 'o : epistolă din Cernăuţi, în care descrie soartea bă- trânilor grăniţeri, cari se reîntorceau din Galiţia, pe care au percurs-o toată până la Cracovia și Bohemia. o 
Din cauză că pentru tristele împrejurări s'au - fost luat la serviciul militar mulți, cari servise câte 25—30 ani şi erau slabi şi prin urmare necapabili de strapaţele militare, iar alţii erau capi de familie, - " îngreunați cu mulțime de prunci şi prin urmare „aveau neapărată trebuință a se rentoarce acasă după năbușirea rezboiului Civil, vicariul Macedon | Pop, care încă s'a refugiat cu regimentul şi a trecut în Galiţia, făcând funcțiunea de capelan castrens, având o convorbire în asta cauză cu ge- neralul Kreitner, încă în 5 August 1849 a scris „din Przemysl (în Galiţia) comandantului Ca-
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rol Urban, care se afla bolnav în Iacobeni (Bu- . 
covina) o scrisoare, în care descriind cu colori vii 
starea bătrânilor grănițeri” și devastările ce s'au fă- 
cut pe teritoriul ,grănițăresc după-ce s'a ocupat, 
l-a rugat să mijlocească, ca acei grăniţeri bătrâni, 
cari au servit peste 25--30 ani în stare activă şi 
S'au băgat iară numai cu privire la. împrejurările - 
monarchiei strimtorate, și aşă dară dreptatea pre-. 
tinde ca aceştia să se transpună iarăşi în starea lor 
de mai înainte, să fie trimişi :acasă, de asemenea 
să fie eliberaţi și aceia, ale căror case au ars și 
pruncii li-au rămas pe stradă şi aceasta cu atât | 
mai tare, fiind-că de vor lipsi aceste puteri mult 
timp dela familie și agricultură, atunci economia 
lor.se va ruinal), | 

- în fine-zice Macedon Pop, că „aceasta scri- 
soare a avut acel rezultat îmbucurător, că toți cei 
bătrâni şi slabi, cum şi. capii de familie şi cei ale 
căror case fuseseră arse, s'au ales și trimis acasă .: 

„Sub conducerea locotenentului Joan Vasilichi.« 
Ce soarte au avut acei grăniţeri, cum au venit, 

precum şi starea lui Vasile Naşcu se vede din 
epistola lui amintită mai sus, scrisă în Cernăuţ 
la 20 Septembre 1849 în modul următor:: - 

A " Cernăuţi în ziua de sf. Marie mică 
anul 1949, Da 

Dragii mei căsași şi socrii! . _ 
_ "Eu mai în urmă vam fost scrisă, că. vine 

un transport din vr'o 138 de bărbaţi, care au scă- 
„pat din rândul ostăşesc pentru birge, dară mai cu: 
samă pentru: bătrâneață, acela a sosit Dumineca 
ce a trecut aici, alaltă-eri: Marţi la amiazi-zi-au 
plecat cătră Ardeal mai încolo. Toţi câţi au fost 

  

1) Vezi mai pe larg toate acestea în „Activitatea vi- 
„ carilor foranei eppeşti great. din districtul Năsăudului etc. 

descrisă de Macedon Pop“ pag. 60—63.' - i
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hiboși mau scăpat și dela noi din sat, de cari 
mi-am fost socotit eu, că. ar fi cu putință să scape 

„— pe aici au trecut căprariu Pintican, Runcan, 
Anton Scridon, Mogea Ionuți şi Macsim din Leşu, 
apoi vecinu Cifor Paşcu, Toader Paşcu cam be- 
teag, Tănase Trișcan, Gavrilă Grigore, Iacob ȘoL- 
dan şi Grigore Bruma din Feldru, scrie la Bru- 
meni în lIlua, acesta (Grigore Bruma) nu știu 
putea-va sosi de beteag acasă, Jacob uncheșu ve- 
cinu lui Simeon, apoi lonu lui Isip şi Toader Avram 
din Leșu cu Anton Gaţiu, toţi au ceva schimbare 
în faţă şi făptură, dară vecinu Cifor nu va mai fi 

„Cunoscut la nevasta .sa — că au tare cărunțit, 
s'au bucurat de fii noi, dacă i-am spus că are. 

"Aceștia vin numai câte o staţie pe zi, şi nu 
vor fi înainte de azi în trei săptămâni acasă. Spu- 
ne-ți vecinului nost celui bun, Timoc, Să nu se su- 
pere pe mine, că eu Pam folosit cu a sa poftă, 
însă văd că Vasile mau venit cu acest transport, 
Vor spune căprarii dacă vor sosi, că au fost tare 
cercare şi pe cari au fost tineri nu i-au luat în- 
ainte, lecmanu acela încă poate nu lar lăsa bucu- 

„TOS.  Aşișderea am scris Argitanului pentru Simeon 
Pop, care fiind de DI căpitan Osmolski arătat și cu- 
noscut de Doftor- ca hiboș apoi însămnat de tri- 
mis acasă, însă la plecat s'au scăpat cineva de au 
pus în locu lui şi pe numele lui pe altu, pe cum 
i-or spune Dumisale badii lui Andrei Căprari cari 
vin acasă —- n'am ce-i face până ună altă — va - ierta, că cine poate oase roade — numai de nu s'ar răsufla buba. — De cumătru Grigore Cute 
nu-mi aşa ciudă, dară mi ciudă de frate-său de Ilie, 
fiind hiboș şi batrân că mau scăpat, înzădar el încă spune multora ce i-se pare a fi drept şi apoi 
ce iar fi lui drept — i-se Cârligă, aşa-i că: cine 
vrea în timpu de amu a vorbi pentru: obştia. ce-i drept, în loc a câştiga ce i s'ar şi cuvini când se



— 23 — 

roagă nu capătă, rău destul — numai Dumnezeu 
va ajuta, mulți sânt ca dânsul — ce să facă? vor 
mai răbda până când va. mai veni alt transport 
sau doară tot regimentu. a 

De biata Savincă e mai greu. La vecinu 
„Timoc îi: spuneţi că dela Dl -cap. Luki nu mai 
căpătăm nici un răspuns şi nici dela Ştefan, doară 
el. va fi scris acasă — cu gineri-său [lie vom pră- . 
bălui pe. Sâmbătă la cercarea pin Doftori, doară - 
pintre alții va scăpa și el cu birga cunoscută ca 

- halbinvalid, că dacă ne vom apropria mai întâi 
la Bistriţă, să m'aibă lipsă a merge cătră Krakau 
la regiment — De Larion a fi știind trăeşte şi 
cum ? a Sa ” - 

i Despre a mea stare: vă spui, că de altă ar fi 
bine, numai afurisitele măsele au sgaiba ce au 
fost? m'au năcăjit şi neodihnit o săptămână, însă 
eri o-am dus de o-am lepădat în spital spărindu-o . 
cu șorubu Doftorului și aşa m'am mai ușurat — 
Florea "Țăran e sânătos tot cu noi — alui măsele - 
încă s'au spăret de ce au pătimit a mea, adecă de 
Doftor. Aflându-mă ca totdeauna în voe de 
ajuta pe cel ce mă roagă când am modru, am dat 

“în fața căprariului Pintican 5 fl. aramă lui Iacob 
„Şoldan şi Anton Scridon câte o jumătate din acei 5 
„— ca acasă să vă ajute şi ei, nebăgând samă 
“câtu-s de scumpi lucrătorii, la- clădit sau să vă 
dee potori — poftiţi-i la aceasta, şi-ţi videa . ce-ţi 
putea face — că mie mi-au fost milă de ei, nu 
ştiu lor fi le-a modru şi voia de a întoarce — ori 

- cum — poruncă de plecat tot așteptăm și nu mai 
căpătăm — Gaftone nu-i mort trupeşte, ci soco- 
tind fireşte şi duhovniceşte e ca și mort, ba mai 

- bine i-ar fi — că -i orb şi strâmbat de picioarele 
care-s mai săci — în oraș la spital în Kolomea. 
DI căpitan Arsente mie nu mi-au răspuns, MOŞu 
Nicolai cerce-l cum a putea și ști mai bine, că
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au aşteptat prea mult. Aici avem zile calde şi nopți 
de toamnă reci —  socot că aveţi şi acolo așa.. 
La cărat.să se învoiască sătenii a nu 'se grăbi, ca 
să puteţi cu toţii mai face fân dacă i timp bun, 
care ia făcut numai bine clăait şi îngrădit aşa şi 
snopi pot sta pe câmp, la“iarnă, dacă n'a fi toamnă 
de ajuns, să.pot aduce şi îmblăti — Eu numai o 
scrisoare am primit de când am venit înapoi de 
acasă. ă d 

Cumcă ficiorii din ţara ungurească cu tisturi 
cu tot au sosit întrun batailon, Ştim, că era cătră 
Sibiiu, amu nu ştim unde mai stau, Alecsa ve- 
cinului Dumitru au. căpătat mai multe scrisori dela 
mine, însă mie nu mi-au răspuns niciodată, pen- 
tru aceea nici nu-i mai scriu altu! C, socrule! 
Din stupii. noștri vinde vrunu s'au mai mulți, 
cari-i socoti, și Măria a şti ce face cu potorii — 
grijiți să vă căpătați slugi. Eu poate voiu ierna 
în Prund, unde va să vie cănțălăria — până atunci 
"vă sărut pe toţi” în gând pe ai mei voitori de bine părinți, soți, fraţi, surori, Cini, vecini şi neamuri.) . 

: Vasile m. p. 
„Aici adaug încă, că ne-au sosit porunca scrisă în Mercurea dela Domnu oberşt, unde zice S'or stringe toţi ficiorii care au fost în ţara ungu- rească. și rumânească la Bistriţă și pintre altile, că „ cănţălăria regimentului, adecă noi, va avea să se aşeze în Prundu Bârgăului, însă dacă se vor. tocmi cortelile acelea împărăteşti de acolo, care au fost stricate de fiii libertăţii, acolo am văzut. * când am trecut și am cercat să mânem în curțile 

—— , 
1) (Scrisoare pe margine): Niculai tot la noi este? Die im 2. vom 1. Rom: Rgmte assentierten Ziglinge kom- men mit dem Transport nach Sicbenbiărgen u. gehen zu ihrem Rgmt ab. — Ich lass Nicolai . Griissen, Halstiichl habe ,., vorgenommen selber zu iiberbringen.
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| maiorului că sunt uşi, mese, fereşti şi alte unelte 
de lipsă, până se „vor înoi acelea şi se vor de 

„tot vărui, spăla şi tigăzui, va mai -trece încă vr'o 
lună. 

Eu tocma am trimis cu această carte alta la” 
„un pretin acolo în Prund, unde.Pam rugat să 
păzească (că poate) cu lucru, ca să nu ne apuce : 
vremile cele de toamnă pe drum, apoi să curăţe 
fântâna. de mortăciunile, adecă trupurile care era 
întrânsa. 

“Noi încă nu ştim pentru ce ne aşează cu 
cănțălăria acolo, doară pacea o socot a nu fi în- 
delung statornică, să ne fie mai îndămână a apuca 

„peste: munte — fie ce va fi — odată trebue să 
se aşeze războiu spre îndămână și rumânilor, 

-Cloparii vor veni cu toţii Ja sfârşitul lunii 
aceștia acasă, însă să se mai facă a tria și a patra. 
batailon! Nu mulţi feciori tineri vor fi întrecători. 
Acelea batailoane vor fi de slujbă în țară și graniţă. 

Pe aici în toate zilele trec muscali îndărăpt 
la ţara lor — aduc destule lucruri luate din Ar- . 

„deal, lor nu le-a zice nime că le-au înstrainat, 
Că feciorii din prinsori vin: la Bistriţă ştiţi, 

aşadară veţi. tâlni cu lon — cumnatu — văru-său 
Terente '— -Ştefan Neamţ încă va fi acolo — şi 
alţii spuneţi-le dela mine de bine cât îţi putea. 

„Vreau să se înceapă şcoalele, bine ar fi — 
- însă la noi au va fi, au nu Şcoală. Din cărţile - 

- cari le-am avut eu duse în câmp şi care socot că 
le veţi fi adus cu totul .acasă, nu daţi nimărui 
nemică, până când voi fi eu de faţă. 

Ce au fost în şcoală hârtie albă, cretă, mes- 
„tecături de' făcut cerneală, călămare, cărţi și alte 
hârtii cu unelte sătești, acolo au rămas, cine au 
mărs de au luat tăbac, oltoni şi alti-cele le vor 

„fi scutit de periciune şi pe acelea. Au socotit că 
va fi „capăt şi perire la şcoale, de aceea s'au pă-
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zit de au prefăcut-o în ,.... şi oltonii i-au stri- cat, amu va veni iară de tocma mai tare le vor fi de lipsă. Eu le mulțămesc de toate — pentru cât am slujit în 2 luni în anu trecut voi găsi eu ce-i a meu. | . De veţi căpăta scrisoarea aceasta până a nu-mi. răspunde mie, scrieți-mi - şi răspunsu pe- cetluit îl îndreptaţi la Prund la dascălul Domide Morari, că acesta mi-a da-o pe poștă încoace. lie Pop e scăpat halbinvalid, Samson Paşcu şi lon Borgovan au venit de au adus aristanți şi răgute cu mai mulţi dela Suceava în acest Oraş, sânt ambii sânătoşi. : 
Cu strânsu mălaiului băgaţi sama la desfăcat şi așăzat, ca să nu aveţi smântea cu el. 

_Amu tot știm că vom veni în iastă toamnă acasă, și așa voi putea fi şi eu întru ajutor dacă nu altă cu potori, că-acolo voi mai putea trăi mai lesne — pentru aceea iară zic cum V'am spus : când am plecat de acasă — trăiţi bine la olaltă, primiți bune, rele fără supărare și scârbă apoi pizmă între voi, că atunci vă: va merge măi bine. „— Nu vă supăraţi, că vă aduc aminte. - __ Cu gându te îmbrățăşez şi sărut în nădejde până la tâlnire a-mai căpăta ştire de acasă — al tău de binevoitor îi Maria - 5 Vasile m. p.) 

„- Din Cernăuţi în 3 Octomvrie 1849 Vasile: Naşcu scrie soției sale Maria, încunoştințându-o, că i-a primit o scrisoare din 23 Septembre „din. „Care văd că... George a cumpărat boi cu 233 fl.« şi ceia i-ați fost vândut cu 162 fl. şi apoi dă in- . strucțiuni în privinţa purtărei economiei. a — 
1) Intreagă aceasta epistolă e scrisă cu litere cirile, Numele de alături Maria N.“ e cu litere latine,
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Din aceasta scrisoare mai aflăm, că Vasile 
Naşcu avea de cuget să rămână în regiment ca 
“soldat cu speranţă de a înainta. 

| El adecă scrie: | - 
7. „Eu de ce. mi-ați spus, că au zis Floarea. : 
din Rodna, am vorbit cu tine Marie, dacă vreţi să 
fiu de tot ducător şi gata de a fi mai târziu doară 
încă şi în alt regiment pus, să-mi fi făcut cunoscut 
voea ta, amu încă nu-i de tot târziu, vorbeşte 
cu părinţii tăi şi spune-ce aţi sfătuit, că eu amu 
sânt sânătos şi gata de a prăbălui cu rugărhintea: 
şi la aceasta. Numai vreau a şti sfatul vostru. | 

„ Timpurile sunt de războiu — că încă va mai fi de 
“nu în iastă iarnă încă în primăvară vrun prânz 
turcesc, de nu vor da pe Kossuth şi ceialalţi afară 
din ţara turcească.“ _ 

„in întâmplare dacă: voi fi a trece la arme 
„voi trebui să fiu mai întâi ca strajameșter la vr'o 
companie până câ va urma alta.“ 
„DI Oberşt ne-a zis când am vorbit cu el, 

că starea fulerilor încă se va îmbunătăţii cât de 
curund, ce să fac ca să fie bine şi pe vremea 
-viitoare.“ | | . 

„In Prund vom fi peste iarnă cum am știre, 
- ofițiri vin vre-o 10 dela Bistriţă la regiment în 
țara leşască Alţii vin de.acolo acasă. Comăn-: 
daș la a 7 şi 8 compane 'vine lecmanu Zaharie, 
fecioru lui Ilici. 'Inchinăciune la toţi cunoscuţi 
căsași, părinţi, rudeni şi vecini dela al vostru voi- 
tor de bine. 

Vasile Naşcu m. p.!) 

1); Aceasta epistolă incă e scrisă cu litere cirile şi ca 
„ postseript adauge: Florea Țăran mulțămește de voie bună, 

vrea însă a ști de făcutu fânului, de bucate şi alte trebi a. 
găzdușagului.. Adresa e următoarea: „An die Fouriergattin - 
Maria Nașcu în Feldra, Dureh die Giitte des H. Haupimann 
Mihailasch“, — adecă această epistolă :a adus-o" căpitanul - 
Mihailaş. | “
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“In luna lui Novembre 1849 s'a dislocat. re- gimentul.. în Galiţia și Ardeal şi Vasile Naşcu a venit în :Borgoprund. Aici în Decembre s'a în- bolnăvit şi s'a-dus la medic în Bistriţă, de unde în 19/7 Decembre 1849 scrie socrului său: 
„Eu după cum v'am Scris nu mi sânătatea întreagă, eri am trebuit să vin aici la Doftor Și am și rămas până mă voi însânătoșa aici, fă bine spune-i Mariei aceasta, ca să nu mă cerce pin Bâr- gău.... m'am aşăzat cu Gavrilă!) într'o casă, unde în scurt timp îmi va fi sânătatea la loc.« . Dar morbul a mai durat multă vreme, aşa că numai după-ce s'a reîntors acasă în Feldru aproape la o jumătate de an s'a reînsănătoșat. 

In cele câte le-am scris: până aici am atins şi unele chestiuni pur familiare de ale lui Vasile Naşcu, din motivul ca binevoitorul cetitor baremi în câtva să-şi poată face o icoană despre viaţa lui ca învățător în Feldru, starea lui materială şi gri- jile ce le avea Şi purta pentru subsistința sa și a - familiei sale, 
"Intre astfel de împrejurări a lucra şi lupta totodată și pentru cauze publice româneşti și gră- nițăreşti,. însemnează mai mult . decât, abnegaţiune, - | însemnează — Sacrificiu, : 

7. Vasile Nașcu ca învățător la şcoala supe- -rioară din Năsăud. - 
Turburările revoluţionare din. 1848—49 au împiedecat mult timp instrucţiunea "şi au cauzat multe schimbări în personalul învăţătoresc. 
După încetarea acestora au rămas în vacanță 

  

1 Gavrilă Pop, cu care în 1848 a fost la Maiestatea Sa în Olmiitz şi care i-a scris — după cum am amintit mai “Sus: — şi despre aprinderea Feldrului. 

4



multe posturi învăţătoreşti. In Năsăud era ars și 
„edificiul şcoalei. Pentru înlocuirea şcoalei s'a aran- 
- jat alt edificiu şi aşa școala normală s'a deschis | 

la 3 Septembre 1849. Intreg- personalul ei învă- 
țătoresc consta numai din directorul Moisă Panga 
şi adjunctul: /sac Nășcuf, iar trei posturi învăţă- 
toreşti erau vacante. n | 

Guvernorul civil și militar al Ardealului, ba- 
ronul Wohlgemuth în Octobre 1849 a dat ordin 
comisiunei şcolare a regimentului, ca în toate . - 

- şcoalele să se înceapă prelegerile în toată regula, 
iar ce priveşte. cu deosebire umplerea posturilor | 
învățătoreşti să se caute și recomande. învăţători, 
cari nu s'au amestecat în mişcările - revoluţionare, 
deci nu'sunt „compromiși“ şi despre acestea să 
i-se facă raport până Ia finea lui Novembre 1849.) 

In urma acesteia directorul” Moisă Panga în. . “ 
scrisoarea sa din 10 Novembre 1849 sub Nr. 35 
a. cerut dela comanda regimentului, „ca furirii Va- 
sile Nașcu şi Ipate Moldovan, cari fără nici o pedecă 
pot iarăşi păşi în statul învăţătoresc, despre ce 'din 
partea colonelului Urban s'a făcut deja împărtă- 
şire oficiului de comptabilitate, să fie aplicaţi la 

„şcoala normală din Năsăud, cu atât mai vârtos, | 
pentru-că afară de aceea amândoi acești învăţă- 
tori distinși de mai înainte, în propunerea pentru 
umplerea posturilor 'de învăţători vacante vor fi 
luaţi în locul prim (primo loco), de aceea apli-. 
carea lor aici până la nedubioasa denumire la 

“tagma din chestiune de aici înainte se arată de 
mare lipsă chiar din motivul, că ei prin aceasta 
vor fi puşi în. poziţiunea de a-şi însuși prin 
aceasta desteritate practică“. 2 a 

La.4 zile după aceasta comisiunea şcoalei 
normale în relația sa din 14 Novembre 1849 

1) Vezi Verordnungs-Protocoll din 92 Iunie 1847—1857 
pag. 27 şi următoarele, în manuscript. . -: a



— 36 — 

Nr. 39 cătră comanda regimentului a recomandat la cele 3 posturi învățătoreşti pe furirii Ipate Mol- dovan, Vasile Naşcu și pe învățătorul trivial Vasi/e Mureşan. 
Pe cei 'doi: de întâi cu deosebire îi reco- mandă să fie consideraţi, „pentru-că ambii furiri nutresc cea “mai curată simpatie pentru cariera în- vățătorească, pe care au servit mulți ani cu dis- . lincţiune şi sunt devotați tagmei învăţătorești, Ia - care fiind lipsă simțită de bărbaţi -apţi de şcoală, pot aduce serviţe esenţiali întocmai ca şi la tagma de comptabilitate, căci la postul lor de acum s'au | aplicat numai astrinși de lipsă pentru a Putea ajunge la o subsistință provizoară pe timpul in- vaziunei.“ A - E posibil, că Vasile Naşcu în urma acestor | demersuri, sperând un viitor mai fericit, a eşit din serviciul militar la finea anului 1849 ori începutul anului 1850, 'dar fiind morbos s'a dus acasă în Feldru, unde aştepta denumirea. 

In timpul cât Năsăudul a fost ocupat de tru- pele ungurești, elevii institutului militar s'au îm- prăştiat în toate părţile. O parte din ei s'a adă- postit şi la grăniferii din Feldru, 
După ce s'au liniştit spiritele, din partea or- ganelor militare sau făcut paşii de lipsă, ca cei cari S'au îngrijit de subsistința elevilor în timpul de refugiu să fie rebonificaţi. Astfel] de însărei- | nare a căpătat şi directorul Moisă Panga.. In 4 Februarie 1850 sub Nr. 37. scrie direc-. torul  Moisă Panga cătră comanda regimentului, că a recercat pe furirul Naşcu, care se află morbos în Feldru, ca să întrebe pe locuitorii de acolo, cari din toamna anului 1849 au ținut elevi dela insti= | tutul de creştere din Năsăud aduși dela regimen- tul | român de graniță refugiaţi acolo, că ce des-
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dăunare “convenabilă ar pretinde. Apoi spune, că! 
au făcut pretenziuni ridicule, fără a lua în consi- 
derare că elevii li-au făcut servicii de servitori. 

Furirul Naşcu încă a pus pe unul la oi, 
" dar abzice-de ori-ce bonificare, pentru-că dânsul 

e convins despre lipsele elevilor; iar preotul loan 
Pop pofteşte rebonificare, pe care însă voeşte să 
o doneze elevului. Di 
„In urma acestei scrisori maiorul Fackler; co- 

mandantul de cerc al regimentului, scrie din Borgo- 
Suseni în 9 Februarie 1850 sub Nr. 907 directo- 
rului Panga, „că nu e de a-se plăti nimica, fiind-că 
încă Feldrihanii ar avea. să rebonifice pe elevi 
pentru servicii; iar domnului preot loan Pop şi 
furirului Nașcu rog a-i esprima ocazionalminte — 
în numele comunității — mulțămita mea pentru 
abzicerea de rebonificare,“ - - | i 

Aceasta a comunicat-o directorul Panga cu 
Vasil& Nașcu în scrisoarea din 14 Februarie 1850 

„Nr. 44. " i a 
Li 

€ 

- Actele- învăţătorilor recomandați la posturile 
de învăţători dela şcoala superioară din Năsăud | 
au fost înaintate prin comanda regimentului şi co- 
manda generală din Ardeal la ministrul de. răz- 
boiu ces. reg, . care cu rescriptul din 20 Martie 
1850 B. 1034 a denumit pe toți învăţătorii-amin- 
fiți şi așa şi pe: Vasile Nacu. . 
„Aceasta denumire tot pe aceeaşi cale!) a sosit 

în Năsăud la comisiunea şcoalei superioare nor- 
male, de unde directorul Panga îi încunoştințează 
pe învăţători în 23 April 1850 sub Nr. 90 cu acel 

. 1) Prin comanda gencrală, care cu ordinaţiunea din | 
8 April 1850 Z. 209 o “comunică cu comanda regimentului 

“şi aceasta apoi în 93 April 1850 sub Nr. 2693 -— 880 'cu co- 
„misiunea școlară, Vezi și Verordnungs-Protocoll din 1847—1857 
M. pag. 49—51, . - 
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“adaus, ca pe 25 April la 1/28 oare dimineaţa să 

+ 

se prezente la dânsul, pentru ca să depună îni mod 
solemn jurământul de serviciu prescris, înaintea că- 
pitanului auditor Josef Schottel, ca așa dela acea- 
sta zi să poată întra în gustarea emolumentelor. 
sistemizate. . . 

Emolumentele împreunate cu. un post de în- 
vățător la această şcoală, cum a fost și postul lui 
Vasile Naşcu (Unterlehrer), erau: salar anual de 
180 -fl. mon. conv., 6 stânjini de: lemne ca. relut - 
de lemne de foc şi locuință în natură. 

„Mai era post de învățător ajutător (adjunct) 
cu jumătate: din emolumentele amintite și 12 fi. 
bani de .cuartir. Directorul (Oberlehrer) avea sa- 
lar de 300 fl. m. c., 8 stânjini-de lemne.şi cuar- 
tir în natură. Pe acele timpuri şi aceste posturi 
învățătoreşti. erau considerate mai mult decât cele 
de pe sate, numite naţionale, pe -teritorul de gra- 
niță, cu cari erau împreunate salare stipulate în 
contract cu câte 40—60 fl. pe an. | 

Deci şi pentru Vasile Naşcu aceasta -numire 
a fost tot-odată și înaintare, la ce amicii şi cunos- 
cuţii i-au şi gratulat!). 

  

1) Așa d. e. supralocotenentul Tomuţa din Mureş-Oşor- 
heiu în 17 April 1850 îi trimite următoarea gratulare în 
limba gennană. Stimate amice! Tocmai vine ordinul 
„prin brigadă la regiment, că DTa eşti. denumit de învățător 
normal la. şcoala superioară din Năsăud. Probabil nu sunt 
eu cel dintâi, care îţi împărtășește aceasta știre, voiesc însă 
cel puţin, ca să nu fiu eu cel din urmă cu felicitarea. . Să 
te ție provedința, iubite amice, mulţi ani fericiţi, ca să poţi 
lucra ia cultivarea sucrescenții -națiunei noastre _și prin 
aceasta să fi folositor. Primeşte deodată asigurarea sin- 
cerei mele participări lu promovarea -DTale, cu ce rămân 
sincerul amic 'omuţa supraloc. 

Intre epistolele rimase ds Vasile Nașcu se află şio. 
gratulare caracteristică probabil dela, fostul invăţător Dumi- 
tru Rulean din Budacul român, în care acesta se plânge, 
că a fost preterat. i E
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Pe când a fost Naşcu încunoştiințat despre 
numirea de învățător şi a fost chemat să depună 
jurământul solemn, era tot morbos în Feldrii. Ast- 
fel directorul Panga în 1 Maiu 1850 a dispus, ca 
dânsul să trimită documentul de jurământ direct 
la locotenentul Purţeila. 

Din Feldru în 6 Maiu 1850 Vasile Nașcu 
înaintează la comanda regimentului din Năsăud p 
scrisoare, în care zice, că după-ce vor trece va- 
canţele Paştilor şi întru-cât îi va permite sănătatea, 
cu toate puterile va începe serviciul de învățător, . 
deci roagă pe comanda regimentului să facă dis- 
pozițiune, ca -să-i se dee în Năsăud 'un cuartir 
și pelângă aceea cvantul de lemne de' foc, care 
e sistemizat şi îi compete pe cele 3 luni de vară. 

Tot aceasta a cerut-o şi- comisiunea şcoalei 
superioare, (vicariul Macedon Pop şi - directorul 
Panga) pentru tustrei învățătorii numiţi. 

- Cu toate aceste cereri Vasile Naşcu și Ipate 
Moldovan n'au căpătat cvartirele, şi după cum arată 
comisiunea şcoalei în scrisoarea din 6 lun. 1850, 

. aceşti doi învăţători nici atunci nu se puteau muta 
în cuartirile lor, prin ce.sufere în parte instrucțiu- | 
nea, iar aceşti doi învăţători sunt pătrunși de în- 
deplinirea datoriei lor şi în fine nici lemnele de 
foc pentru tustrei învățătorii nu s'au dat deplin. 

Pe lângă acestea şi paguba de 251 fl. 26 cr. : 
mon. conv., ce-i s'a făcut în anul 1849, după cum - 
am amintit mai sus, pentru Vasile Naşcu a fost 

__ foarte simțitoare, de aceea s'a hotărît ca să ceară 
“o desdaunare dela stat, îndemnat şi de împrejura- 

rea, că în acest an s'a instituit: în Buda o comi- 
siune, care avea să. licvideze pagubele câte s'au 
făcut în anii 1848 şi 1849, celor cari au servit în 
înteresul monarchiei.. o 

Dr. Şimon: Vasile Naşcu. ÎN i 8
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Vasile Naşcu în 30 lul. 1850 încă a făcut 0. specificațiune peste pagubele făcute de trupele ungurești, cari au stat în Feldru, ori au trecut pe acolo în timpul când era el în Bucovina și cu o cerere a trimis-o la comisiunea de licvidare a pa- gubelor de războiu din Buda, . 
La aceasta. cerere numai după 3 ani a primit răspuns și. anume prin oficiul cercual c. r. din Năsăud, în 14 Iunie 1853 i-s'a comunicat în copie Scrisoarea comandei militare districtuale c. r. din Bistriţă, din 30 Maiu 18531) e 

8. Desființarea regimentului de graniţă. Des- tinarea fondului de montur şi fondul școlar. Alegerea lui Vasile. Nașcu în comitetul de administrare al acestor fonduri. 
La începutul anului 185] era decretată des- ființarea ambelor regimente române de graniță din Ardeal, cea-ce a şi publicat guvernatorul civil şi militar din Ardeal, feldmarşal-locotenentul baronul Ludovic de Wohlgemuth din Sibiu în 18 Februar 1851 sub Nr. 35% C. M. GQ. . In timpul graniţei militare „s'au creat două fonduri: fondul de montur şi fondul de provente. | Cu ordinaţiunea venită despre desființare Sa „TYecunoscut grănițerilor de-odată fondul de montur şi fondul de provente de proprietate nedisputaveră a grănițerilor şi prin urmare S'a lăsat în voia gră- ——— 

| „„__1) Aceasta în limba română e următoarea: Nr. 5772, „Cătră oficiul cercual c. r. iri Năsăud.“ Invăţătorul Basiliu Naşcu din Năsăud a Suplicat la comisiunea instituită în Buda pentru licvidarea daunelor de răsboiu spre a fi despăgubit pentru daunele, ce i-sau cauzat prin rebeli în imobile, bucate Şi în vite, La Tecerearea numitei comisiuni, cătră judecă- toria cercuală c, r. din Năsăud s'a luat peste aceea, petiție un protocol cu martorii numiţi de petent, Alee Oprea, Teodor
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nițerilor, ca să dispună după placul lor, dându- 
„li-se şi acel sfat, ca fondul școlar să-l lase tot 
pentru acest scop, de. asemenea și fondul mon- 

turului. 

| Spre acest scop s'a convocat o adunare a 
reprezentanţilor tuturor comunelor grănițărești la 
Năsăud pe ziua de 13 .Martie 1851. 

Vasile Nâșcu dinpreună cu vicariul Macedon 
Pop, directorul şcoalei normale - Moisă Panga şi 
locotenent Petru Tanco înainte de adunare s'a con- 
sultat mai de multe ori despre modul cum ar 
putea îndupleca pe reprezentanţii comunelor gră- : 
nițăreşti,. ca să destineze fondurile -spre scopurile 
amintite. . 

Şi. întru adevăr, au şi. avut multe greutăţi, 
căci în adunarea ținută, afară de comunele .de pe 
valea Someşului şi Bârgăului, celealalte comune 
dela compănile Monorului şi Budacului român au 
stat morţiş, ca fondurile să se împartă între co- 
“munităţi, 

După multe sfaturi date din partea celor amin= 
tiți, reprezentanţii tuturor celor 44 comune ale fos- 
tului al II-lea regiment român de graniţă adunaţi 
în Năsăud în 13 Martie 1851 au făcut şi subscriș 
o declarație, că voesc: ” 

Bardan, Necita Cuti şi Danila Luchi, din care se vede, că | 
lui Vasile Naşcu în timpul refugiului său în Bucovina, cee. 
drept, i-s'a cauzat prin rebeli o daună însemnată în averea, 
sa din Năsăud, (din eroare in loc de Feldru,) fără însă ca el 
să-și fi câștigat merite deosebite pentru regimul legal prin - 

„o activitate folositoare împreunată cu periclu. De -aceea în 
înţelesul înaltei ordinațiuni de gouvernement din 4 August 
an. tr, Nr. 15523, petentul nu poate fi împărtăşit în nicio 
desdaunare, despre ce e de a-se încunoştinţa: petentele în 
conformitate cu emisul înaltului Guvern din 17 Maiu a. c. 
Nr. 11809 ex 1853 M. C. G. Bistriţa, la 80 Maiu 1853. Dela 
“comanda, militară distr. v. Fliigely m. p., vicecolonel, Dela 
„Rretura din' Năsăud s'a comunicat cu V, Naşcu în copia cu' 

. 8 lunie 1853. Nr. 2666; Subseris Fabricius, m.p. -. 

i Sa ne 3*
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4) „a ţinea munţii în folosință în tocmai cum au fost împărțiți celor 44 comune şi cum i-au fo- losit : şi în timpul militarizărei ; iar în munţii ne- împărțiți și daţi. în arândă precum : +Crăciunelul, . Dosul stânişoarei şi. Poiana rotundă, respective - arânzile după aceştia să încurgă pe viitor în fon- dul şcolar general al comunelor; 
'8) „a conserva: fondul şcolar nealterat şi a-l . Spori sub aceleași condițiuni cum ne-am declarat -la înființarea sa;“ Da 
"€) „a susținea fondul de montură pe lângă "espresa hotărire, că cele 17.000 fl. m. c. depuse în hârtii de stat cu 5%0 să rămână şi mai departe tot astfel elocate, iar interesele să se întrebuințeze pentru cultura mai înaltă alor 44 comune grăni- fere din regimentul al II-lea român“. | 

__ „În deplina. învoire a tuturor 44 deputaţi co- munali alegem ca representanți și comptabili răs- „Punzători' pe domnul vicar foraneu episcopesc Macedon Pop, pe domnul director (Oberlehrer) Moisă Panga, pe învățătorul Nașcu, pe furirul Superior Nâșcuț, pe învățătorul naţional Domide Morar, pe sergentul Joan Moldovan, Vasile Cră- ciun şi corporalul Ioan Moroșan, cărora la trans- punerea casselor -să li-se dee comput în regulă“... 
Acesta e primul comitet al fondurilor grâni- fărești din Năsăud. - 

+ De aici înainte vaja lui Vasile Naşcu trece - în alt stadiu şi. biografia sa se contopeşte cu is- toria acestui district şi a fondurilor grănițăreşti. 
In acest comitet pe Vasile Nașcu 'îl aflăm - ca notar şi principala putere de lucrare, pe lângă - care sub conducerea vicariului "Macedon Pop a ajutat și directorul Moisă Panga, cât a putut. Toate aceste posturi în comitetul fondurilor,
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împreunate cu răspundere, nu erau împreunate şi 
cu plăţi, ci aveau să lucreze și să conducă gratis, 
susținându-se pe sine fiecare .din salarile ce le 

- avea,. din care își procurau şi materialul de scris 
pentru 'cancelarie, pe care o avea fiecare acasă şi 
cu deosebire la Vasile Nașcu, care a început şi a 
adunat de aici încolo tot feliui de documente şi 

“scrisori în o colecțiune mare, numită mai târziu 
- „Archiva lui Vasile Naşcu“. - 

9. Şicanări întimpinate de Vasile -Naşcu la 
primirea salariului. Starea mizerabilă a şcoa- 
lelor. peste tot şi încercările lui Vasile Naşcu 

de a părăsi cariera învățătorească. 

„ Vasile Naşcu ca învăţător la școala superioară 
din Năsăud, din 25 April 1850 își primea plata 
din fondul de provente al regimentului. . *. 

- După desfiinţarea graniţei, trecând acest fond 
sub administrația civilă, plățile învăţătoreşti aveau 

“să se plătească prin oficiul de dare c. reg. din 
„Bistriţă, care e în depărtare de vro 24 chilometri 
dela Năsăud, în urma careia șia grelei comuni- 

cațiuni de atunci, când călătoria la Bistriţă 'ţinea 

două zile, salariile le primeau foarte neregulat, ba 
la început Vasile Naşcu și directorul Panga erau 

şicanaţi și cu modul de a face chitănţile, ceea-ce : 
abia ni-ar veni a crede, dacă nu ni-ar fi rămas 

urmă scrisă de însuşi directorul Moisă Panga. 

Dânsul în 4 lunie 1851 sub Nr. 69 face o 

-- arătare” cătră oficiul cercual (pretura) din Năsăud, 
“ în care spune, că până când personalul învăţăto-" 

' resc erarial a stat sub administrația militară a re- 

gimentului al II-lea român de grăniţă desfiinţat, 

acela - își capăta salariul fără pedecă şi punctuos, 

în 25 a fiecărei luni din fondul de provente a foș- 
țului regimenț: a
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Acela din prima (1) Maiu stă sub adminis- -trație civilă și salariile au să şi-le scoată pe viitor dela cassa. oficiului de 'dare c. r. din Bistriţă, dar direcțiunea: şcoalei nu a căpătat nici încunoștin= fare despre modalitatea plătirilor şi așa întimpină - greutăţi. Zice mai departe Panga, că d. e. dânsul şi-a făcut chitănți separate pentru salarul de pe 2 luni trecute, la ce s'a “făcut obiecţiune din partea per- ceptorului Lani, că de ce nu a făcut o singură chitanță, învățătorul Naşcu a făcut o singură chi- tanță. şi la asta s'a obiecționat, : că pentru-ce nu a făcut chitănţi separate, acestea nu pot să fie de- cât şicanări pentru personalul învățătoresc, care şi așa e plătit peste măsură de sărac!). 
„Salariile statorite, precum s'a amintit imai sus, le-au tras învățătorii normali și după revoluţie, - cu acel adaus, că după 1850 ei mai împărțiau cu permisiunea guvernului, între sine banii, pe Cari şcolarii provincialişti îi plăteau ca didactru. 

Despre starea şcoalelor de pe teritorul fos- tului regiment de graniţă scrie Macedon Pop. vi- „Cariul, la câteva luni după desfiinţarea aceluia, în modul următor: | 

“ „Şcoalele deşi stau până acum, totuși ele nu mai sunt ce -au fost, din mai multe cauze. Das- călii dinainte şi-au căpătat alte condiţii civile şi militare mai bine plătite; cei, cari sunt, servesc fără voie, văzând că însuşi. discipulii săi sunt în diregătorii cu lefi mai bune, când numai dascălii sunt mai nesocotiți, — de preoţi tac, — când totuși ei sunt cauza fericirii multor oameni 2)“. 
— 

1) Scrisoarea, lui Panga. în concept între actele Şcoa- lei normale din 1851. .- 
3) Vezi Foaia pentru minte, inimă şi literatură din 1851 Nr, 40 pag. 306, ! 

-
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Deci nu e de mirat, că în acestan şi Vasile 
Naşcu a voit să părăsească cariera învățătorească 
şi a competat și dânsul la alte posturi deschise la 
diregătoriile civile. - 

-Cu datul 22 Iulie 1851 şi-a înaintat o cerere | 
cătră comisiunea pentru întroducerea judecătoriilor 
din Transilvania în Sibiiu, pentru ca să i-se con- | 
ferească postul de conducător de carte funduară 
în Năsăud, ori în alt loc în căpitanatul din cercul 
Dejului. 

| In aceasta suplică cere, ca să i-se încuviin- 
țeze repăşirea din postul învățătoresc î în care, pen- 
tru- scumpetea ce domneşte şi care din zi în zi se 
mărește, nu poate subzista cu sărăcăcioasa sa plată. . 
Ca motive aminteşte că: 1. Serveşte cu credință 
şi neîntrerupt de 17 ani şi 7: luni înaltei case 
domnitoare. 2. In timpul serviciului său în statul 
militar, atât la judecătoria regimentutui cât şi în 
cele economice, atâta s'a deprins -în' afacerile de - 
cancelarie şi prin aceasta e atât de cunoscut cu 
referințele poporului român, încât se simte în stare 
“de a putea spre îndestulire a sta în fruntea 'ofi- 
ciului de carte funduară. 3. Că ce cunoştinţe şi - 
ştiinţă are, arată lista de conduită alăturată în copie. 
4. Peste purtarea sa de mai nainte, meritul şi ză- 
lui de serviciu alătură un testimoniu. 5. In timpul 
ultimei revoluțiuni nu a fost compromis nici, cât. 
de puţin, ci ca om leal s'a alăturat la trupa ces.: 
reg. și după cum arată lista de conduită, a servit 
în regimentul al II-lea român c. r. ca furir până 
la finea războiului. 6. In grad aproape nu are 
nici o rudenie aplicată ca oficiant c.r. 7. Poşede 

„avere imobilă în locul său natal Feldru şi anume - 
partea sa de pământ. 8. In fine observă, că el 
totodată a făcut paşi pentru un post şi. la a Orga- 

” nizaţiunea politică c. r. ,
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In aceasta a doua cereret) a concurat la un 
post de secretar, pus sub concurs la căpitanatele cercuale (Bezirkshauptmannschaft). Ambele aceste 
petițiuni le-a vidat directorul Panga în 26 lulie 185] 
cu observarea, că petentul are capacități eminente 
pentru conducerea afacerilor administrative, de aceea 
deosebit îl recomandă spre a fi luat în conside- - rare, apoi cu scrisoarea dto 26 Iulie 1851 sub 
Nr. 85 cu asemenea recomandare transpune acea- 

„sta cerere dimpreună cu cererea. învățătorului Va- 
sile Mureşan, care încă competase după un post 
la comisariatul din cercul Năsăudului. 

„Vasile Nașcu nu a căpătat postul, la care a competat şi aşa a fost silit să rămână şi mai de- 
“parte ca învățător în Năsăud. spre binele şi feri- 
cirea întregei poporaţiuni din districtul Năsăudului 

„_— dar, durere, spre nefericirea sa. “ 
Petiţia a doua făcută pentru un post de se- cretar i s'a retrimis cu rezoluțiunea din 30 De- „cembre 1854 „Nr. 1706 O. L. C,, că -posturile ce- 

rute s'au dat altora. Această rezoluţiune a pri- mit-o Naşcu numai în 6 Martie 1855, adecă numai “ după 4 ani dela înaintarea aceleia. 

10. Lista de conduită a lui Vasile Naşcu din 
anul 1850, 

“La petiţiile făcute pentru postul de condu- „> cător de carte funduară şi pentru un post de se- cretar amintite mai sus, a fost alăturată o listă de conduită care conţine următoarele date: | 
Vasile Nașcu învățător născut în anul 1816 de religiunea gr.-cat. în Feldru (din Transilvania), „a servit în “statul militar ca fruntaş (Gefreiter) . 

  

5 Adresată „An Eine hohe k. E. politische Finfihrungs- Kommisșion zu Hermannstadţ, ,
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3 ani și 2 luni, ca corporal 1 an şi 6 luni, apoi 
ca învăţător şi.în timpul revoluțiunei din 1 Maiu 
1849 până: în 24 April -1850 ca furir conform or- 
dinaţiunei comandei de colonă din 4 Maiu 1849 
Nr. 864-— laolaltă 11 luni 24 zile. Ca învățător 
naţional la şcoala din Feldru din 1 Novembre 1838 
până în finea April 1849 conform-ordinaţiunei | 
comandei generale din 12 Octombre 1838 Nr. 3894 
— laolaltă 9 ani şi 8 luni. Ca învăţător la școala 
c. r. din Năsăud din 25 April până la finea Oc- 
tobre - 1850 conform rescriptului ministrului de 
războiu din -20 Martie 1850 B. 1034 şi a ordina- “ 
țiunei comandei militare de ţară din 8 April 1850 . 
Z. 2092 — laolaltă 6 luni și 6 zile.: Tot servi- 

“ ciul face '16 ani şi 10 luni. Salar: 180 fl. mon. 
conv., 6 stânjini lemne de foc și cuartir natural 
dela erar. Avere proprie: folosinţa părții din se- 
siunea grănițărească. Starea familiară: însurat 
fără copii. Starea sanitară: bună şi de statură 
mijlocie. Talente naturale: escelente. In caligrafie 
şi ortografie: scrie bine şi ortografice. Vorbeşte 
bine nemțește şi româneşte. Concipiază bine în 

“ limba germană şi română. Are :cuinoştințe de țări - 
numai teoretice; despre Transilvania după geogra- 
fia de şcoală şi cevaşi despre monarchia austri- 
acă, apoi are cunoştinţe separate şi din serviciu 
despre unele părți din Transilvania, Bucovina, . 
Galiţia, Silezia, Moravia, Austria de jos şi Ungaria. 

- Studii şi ştiinţe: afară de obiectele de învățământ 
din patru clase normale nu are altele. Purtarea în ser- 
viciu e acurată, faţă de .superiori plină de stimă 
şi faţă de subordinaţi modestă. E foarte zelos şi - 

”- de o aplicabilitate bună. Ce atinge ordinea şi fi- 
delitatea în afaceri şi în îndeplinirea acelora e om 
de ordine şi. de încredere. E capace în afacerile 
de contabilitate și e: de încredere. : Moralitatea: 
nemaculată și. n'are defecte, admoniat și pedepsit .
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ma fost. Pe cariera de învățător după mai multă 
aplicare merită să fie promovat de: director. In 
fine se observă, că a ascultat cu rezultat bun cur- 
sul pedagogic în Năsăud.!) 

11. Trecerea ținutului grănițăresc în admi- 
nistrațiune civilă, pretensiunile erariului la 

averile comune grănițărești. 
, Cu finea lunei Martie 1851 avea să încete 
administrăția militară, de aceea vicecolonelul Rez- 
nar cu ordinațiunea din 24 Martie 1851 Nr. 484 
a dispus, ca toate obiectele de montur, cari se 

"aflau la -companii și toate armaturile să se tran- 
spoarte în magazinul regimentului din Năsăud. | 

Trecerea ținutului în administraţia civilă s'a 
făcut în 1 April,1851. .: 

Transpunătoriul a fost generalul bar. Schutter- 
heim, iar primitoriul maiorul Kaufmann cu comi- 
sarii: Krommer pentru Valea-Rodnei în Năsăud, 
Gr. Bardoşi pentru Bârgău şi Monor în Borgo- 
Prund. DN 

Pe când era să: se facă această transpunere, 
iată şi erariul financiar păşi cu pretenziuni draco- 
nice la averile comunelor grăniţăreşti. 

Erariul nu pretindea mai mult decât: | 
a) a i-se transpune definitiv ca avere erari- 

ală: restul fondului de provente, drepturile regale 
din toate comunele, fondul de montur cu toate 
isvoarele sale de venite, toate edificiile de pro- 
vente cu apartinenţele acestora şi toate sesiunile 
vacante; 

b) a se separa terenele foaste alodiale înainte de_militarizare de cele foaste comunale şi numai 
1) Această listă de conduită e datată în Năsăud la 6 Octombre 1850, subserisă de Macedon: Popp vicariu şi membru comisiunei şculare, Elias rhstich căpitan ca pre- zident școlar, Afoises Panga director,
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acelea entități să rămână comunelor, care pe acel 
timp au fost comunale, iară toate celealalte, deşi 

„pe timpul graniţei au stat în posesiunea comune- 
lor, respective au fost recunoscute şi tractate de 
proprietate comunală, să se transpună definitiv 
erariului financiar şi 

-c) până Ia.realizarea acestei separări să i-se 
transpună spre administrare fără escepţiune toți 
munţii, toate pădurile şi toate pășunile comunale 
deodată cu venitele acestora, precum Şi toate Îon- 
durile şcolare comunale. 

Guvernamentul militar şi civil, conform notei 
din Sibiiu, 7 April 1851 Nr. 7900 M. C. G., adre- 
sate conziliarului ministerial Rosenfeld,. a corăs- 
puns în parte acestei pretenziuni, în urma căreia 
s'au și transpus erariului financiar restul fondului 

- de provente cu apartinenţele lor şi toate sesiunile 
vacante,. asemenea și fondul de montur, iar cu u pre- 
tenziunea de sub c a fost respins. 

Abia depuseră foştii grăniţeri armele, pe cari 
le-au purtat cu onoare atât în timp de pace, cât ŞI. 
de războiu în 87 ani, pentru apărarea tronului şi 
patriei şi iată. se încep alte lupte grele pentru sus- 
ținerea drepturilor și averilor avute şi câştigate în 
timpul cât a existat granița militară.. 

In-foile străine începură a se publica articoli, 
- prin cari -oare-cum se trăgea atenţiunea erariului 

şi altora, cari ar putea să nu: lase atâtea averi în 
mânile foştilor grăniţeri.!) 

O pretenziune mai nedreaptă Şi mai cuteză- 
foare, — care deodată loveşte în faţă toate prin- : 
cipiile de drept, ca aceea, că şi acele posesiuni, 

1) Vezi foaia germană apărută în Braşov sub numele 
„Der Satelit în Nr. 27, 98 și 30 din 1851 și o critică a 
acesteia, în „Foaia pentru minte, inimă şi lit. Nr. 29 și 30 
din 1851. . 

'
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drepturi şi fonduri, cari în decursul aşezământului 
de graniţă s'au manipulat și s'au recunoscut de 
averi comunale grănițăreşti, să se iee dela foastele 
comune grăniţăreşti și să se transpună „brevi manu“ 
în administraţiunea financiară, — nu poate fi pe 

„ fața pământului. . 
Organele administraţiunei financiare, când au 

cerut să se treacă cu vederea starea posesiunei, 
stabilite după toate “cerințele legale în decursul 
graniţei, și a face o săritură îndărăt peste o epocă 
aproape de 90 ani, erau înformate despre situația 
dinainte de militarizare şi presupuneau, că după, 
ce vor fi primit pretinsele averi, încercările foş- 
tilor grăniţeri de a și le recâștiga, din mai multe 
motive precalculate, ori vor rămânea cu totul fără 
de succes, ori şi realizarea Jor se va amâna cu 
zeci de ani. , 

Afară de erariul financiar, de altă parte sta 
„familia conte şi baron de Kemeny, cu pretenziunea 

la 9 munţi revindicaţi la anul 1769, sub titlul 
că sunt apărținători ai domeniului din leciu (Vecs). 

Astfel toate cauzele, atât privitoare la fonduri, 
cât şi la dreptul. de proprietate al foştilor grăniţeri 
la munţi, păduri şi la pământurile şi edificiile 
clădite în timpul graniţei pentru scopuri militare, .: 
şcolare și pentru cuartire de ofiţeri şi celalalt per- . 
sonal de lipsă la regiment, toate acestea au deve- 
nit dubii, iar diregătorii civili străini, încredințaţi 
cu conducerea afacerilor acestui district, lucrau pe 
toate căile, ca să despoaie pe grăniţeri de dreptu- 
rile lor. 

De aici înainte cauzele referitoare la preten- 
ziunea familiei Kemenyi s'au luat la pertractare 
pe cale politică-administrativă. 

Ne putem închipui, ce rezultate erau de aş- - 
teptat, considerând influința cea mare a acestor
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partide, pe cari le ajuta încă şi starea politică față 
de situaţiunea nefavoritoare a comunelor foaste - 
grănițăreşti. 

12. Lupta pentru drept a comunelor grăni- 
ţăreşti, al căror stindard l-a purtat Vasile 

Nașcu. 
| Purtarea acestei lupte era foarte grea, pentrucă 
după cum âm amintit, trebuia să se poarte pe cale - 
politică-administrativă cu erariul financiar, ale că- 
rui organe numai binele acestui ţinut nu îl aveau -. - 
înaintea ochilor. Pe erariul financiar îl ajuta încă 
şi starea politică, faţă de situaţiunea nefavoritoare 

__a comunelor, cari erau împărţite la mai multe cer- 
curi administrative şi aşa între comune nu era o 
legătură naturală. 

In fruntea acelor cercuri erau "puși diregători 
streini de limba si legea poporului grăniţăresc, cari 

- nu-i cunoșteau trecutul şi nu voiau să-i recunoască 
drepturile. 

„Foştii grăniţeri, pe lângă că erau izolaţi în 
mai multe cercuri, mai aveau de a vindeca multe 
rane rămase în urma devastărilor suferite în anii 
1848 şi 1849. In locul edificiilor arse aveau să-și - 
ridice altele nouă, să-şi facă întocmirile economice, 
să plătească datoriile făcute cu procurarea mijloa- 
celor de hrană prădate în anii de revoluţie, pre- 
cum şi plătirea datoriilor făcute: cu punerea tribu- 

„tului de războiu din partea comandanților oştilor 
inimice. * 

Peste tot lipsia şi inteligința, care să poată 
da cel puţin unele sfaturi în o chestiune ori alta, 
pentru-că bărbaţii inteligenţi crescuţi în timpul gra- 
niței erau .parte la miliție, parte ca oficianţi civili, 

„ depărtaţi de locul nașterii. 
, „Singur comitetul ales în 13 Martie 1851, sub 

conducerea vicariului Macedon Pop, ca prezident,
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avea să poarte aceasta luptă grea. In acest co- 
mitet mai mult Vasile Nașcu a fost redactorul şi 
copistul tuturor reprezentațiunilor şi scrisorilor de 
corespondințe cu toate autoritățile publice şi de stat. 
Pentru acele reprezentaţiuni şi proteste a și fost 
luat la ochi Vasile Nașcu, urmărit cum să urmă- 

„resc numai hoţii și alți criminali, despre ce voiu - 
scrie mai în jos. i 

| !n comitetul fondurilor nu a fost ales, dar 
de fapt. a lucrat mult şi căpitanul auditor c. r. 
Josef Schoftl, fostul jurisconsult al regimentului 
al Il. de graniţă şi prieten bun al lui Vasile Nașcu. 
Josef Schotti a dat sfaturi în cestiunile de drept . 
şi Vasile Nașcu s'a folosit foarte mult de poveţele 
lui, parte în întreprinderile şi luptele sale pentru 
apărarea averilor şi drepturilor grăniţereşti, . parte 
la compunerea. petiţiunilor, plânsorilor, ori scriso- 
rilor comitetului fondurilor şcolastice, 

Comitetului fondurilor îi lipsiau iarăşi foarte. - 
„multe şi cu deosebire armele şi proviantul, fără 
de cari e greu a purta o luptă. Armele comite- 
tului aveau să fie toate scrisorile şi documentele 
despre drepturile avute din străvechime, înainte de 
înființarea graniţei, precum şi cele despre dreptu- 
rile câştigate în timpul cât a esistat graniţa, dar. 
toate aceste lipsiau, pentru-că archiva regimentu- 
lui, unde s'au păstrat acele documente, a fost arsă 
după ocuparea Năsăudului de trupele inimice, la 
începutul anului 1849. | 

Pentru a câștiga alte documente și date de 
lipsă din archivele. țării, a comandei generale, a - cancelariei aulice şi dela diversele ministerii, pe 
lângă că se cerea un om priceput, dar acela tre- 
buia să aibă şi vreme şi dacă este un astfel de 
om, atunci să aibă şi proviantul amintit — nervus 
vrerum — bani. 

Comitetul fondurilor, ales în 13 Martie 1851,
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a fost împuternicit ca să'iee în samă fondurile Şi 
să i-se dee socoteală “în regulă, dar după cum am 
amintit mai sus fondurile au fost luate în admi- 
nistraţia erariului financiar şi aşa, după cum scrie Ra 
însuşi Macedon Pop: „acest comitet, osebit însă 

"membrii cu locuința în Năsăud, între cari sunt a 
„se număra locot. Petru Tanco şi învățătorul Vasile 
Naşcu, sub conducerea vicariului a şi început 
agendele sale, deşi numai pe hârtie, va se zică 
a dus toate socotelele despre - capitalele ambelor 
fonduri, ţinându-le în evidenţă și a purtat toate 
corespondinţele, atât cu pretura şi prefectura, — Be- 
zirks- und Kreis-Amt, — cât şi cu guvernul, sub 
subscrierea vicariului ca preşedinte.“ 

„Acesta a fost şi mijlocitor de fondul  mon- 
turului, după desființare la vre-o câţiva ani, s'a 
înmulțit cu vr'o 40.000 fl., căpătaţi după multe scri- 
sori dela erariul militar, ca desdaunare pentru mon- 
turul de casă al grănițerilor, ce s'a stricat în garni- 
zioane, unde trebuia acel erariu să le dee vestminte.“ 

„Acest comitet a lucrat foarte mult în cauza 
acestor fonduri şi. numai reprezentaţiunilor celor. 
energice ale acestui comitet este a se mulțămi, că 
oșebit fondul monturului nu s'a înghiţit sub abso- 
lutism, precum se intenţiona în anii 1855—1857, - 
când pretura Năsăudului voia ștergerea din viață 
a acestui “comitet, ce: însă nu i-a succes. Acestuia 
este a se mulțămi, că hârtiile de stat, proprietatea 
fondului școlastic a tuturor comunelor din district, 
cumpărate încă sub institutul grănițer, sau: reîn- 
tors comunelor, dintre cari acum sunt cele mai 
multe provăzute cu fond școlastic, — şi tot lui, că 
din fondul monturului au început a se împărți sti- 
pendii pentru studenți din -acest district, amăsurat 
voinței comunelor. răspicată cu ocaziunea desfiin- 
țărei, deși cam târziu, mai la zece ani. De nu ar: 
fi fost acest comitet, nu ştiu ce s'ar fi ales de aceste 
fonduri,“ n -
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Astfel descrie prezidentul' acestui comitet, vi- 
cariul: Macedon Pop!) activitatea comitetului și re- 
sultatul luptelor din cei dintâi 10 ani.. Cum au 

„decurs acele şi cum â luptat Vasile Naşcu se va 
arăta la locul său. Aici accentuez numai, .că a- 
ceasta mică ceată de bărbaţi devotați, al cărei su- 
flet a fost Vasile Naşcu, a purtat luptele şi a lu- 
crat timp de 10 ani (1851—1860) fără nici o re- 
muneraţiune, ba nici rechizitele și materialul de . 
scris nu li se-rebonifica de nicăiri, căci după cum . 
s'a amintit, nu aveau în administraţia comitetului 
nici un ban. “ Toate şi-le procurau pe spesele 

- proprii... În lipsa de hârtie de ajuns scriau și con- 
cipiau pe tot feliul de bucăţi de hârtie. Multe 
din conceptele rămase de Vasile Nașcu și Petru 
Tanco sunt făcute pe dosul altor scrisori, iar când 
ajungeau la hârtie întreagă, aceea o iîmpleau din 
margine în: margine cu 0 scrisoare așa de mică, 
încât cu conţinutul unei coale astăzi cu scrisoare. 
ordinară se umplu 3 coale. Cruţau deci şi hârtia, 
căci pe atunci era cu mult mai scumpă ca astăzi, 
iar de altă parte şi-o cumpărau ei. 

13. Urmărirea lui Vasile Naşcu pentru pro- 
- „testele energice ale grăniţerilor. Perchizi- 

țiuni domiciliare. 

Am amintit mai sus greutățile, cu cari avea 
să lupte primul comitet -pentru apărarea averilor 
grănițăreşti şi drepturilor strămoşești : între comune 
nu era 0 legătură strânsă, foştii grănițeri rămași 
cu multe lipse din focul revoluțiunei trecute, inte- 
ligința împrăștiată, iar comitetul din Năsăud nu 
avea documentele de lipsă, şi nici bani de a şi-le 
putea câștiga. Lupta aveau să o poarte. față de 

1) Vezi activitatea vicarilor foranei pag. 70—71.
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erar şi peste toate aveau să hotărască pe cale ad- 
ministrativă organele erariului. 

Stând astfel lucrurile, după ce petiţiunile 
nu mai erau luate în considerare, Vasile Nașcu 
le redacta ca petiţiuni de protestare. : Vasile Naşcu 
zice!), că cu ocaziunea trecerei districtului în ad- 
ministrație civilă, având să se facă luarea în samă 
a obiectelor alodiale, pe baza scrisorii guverna- 
mentului civil şi militar din 7 April 1851 în ad- 
ministrarea camerală cu comisari camerali, s'a com- 
pus o petițiune, respective un protest pentru de a 
informa acea comisiune despre drepturile avute 
înainte de militarizare, bazate pe decrete regeşti 
şi documente, 

Acel protest din 5 Maiu 1851 aveau de cu- 
- get să-l înmanueze comisiunei. Dar după ce a 

trecut un timp și numai mai târziu se arătau sin- 
guratici membrii ai comisiunei, cari au început a 
pertracta 'cestiunile, ce privesc obiectele şi venitele 
alodiale, dacă şi nu în special, dar în general, aşa 
petițiunea amintită stilizată cătră comisiune au tri- 
mis-0 guvernamentului civil şi militar în rugarea 
din 10 Octobre, ca să o comunice respectivilor 

- membrii ai comisiunei, ca să aibă normele, cari să 
„se iee de bază.la pertractări în privința drepturi- 

lor dinainte de militarizare. 
In acele timpuri însă în districtul fostului 

regiment de graniță era o stare de asediu, . care 
“se manținea cu rigorozitate şi sub care ori ce pas 
de apărare se privea şi tracta de renitenţă, -con- 
spirațiune, răscoală și mai ştie Dumnezeu: ce îel 
de fărădelege. - 
„Astfel acel protest a dat anză la urmărirea 

lui Vasile Naşcu, Macedon Pop, Petru Tanco, fă- 

1) In protestul din 20 Decembre 185 51, care se va: 
aminti mai jos. 

Dr. Şimon: Vasile Naşcu. , 4
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„cându-le perchizițiuni domiciliare, cum se fac as- 
tăzi la anarhişti. Despre aceste perchiziţii aflăm 
două comunicate. In unul se zice, că înaintân- 
du-se în anul 1851, la guvernul militar şi civil 
din Sibiiu, un memorand cam fulminant, care a: 
pătruns ca un fulger în planul inimicilor şi fiind - 
subscris de mai multe persoane, s'au pornit per- 
chizițiuni domiciliare -în Năsăud: la vicariul Ma- 
cedon Pop, la învățătorul Vasile Nacu și la loco- 
tenentul: penzionat Petru Tanco, sub'. pretext că 
caută corespondențe revoluționare, însă în realitate 
spre a afla conceptul memorandului și a desco- 
peri pe urzitorii acelui pas de apărare. 

Vicariul Macedon Pop vorbeşte despre o 
- perchizițiune domiciliară în modul următor: 

„In Bistriţă se afla la judecătoria districtuală 
un cancelist cu numele Gregoriu Viteaz. Acesta 

«ca om tinăr şi cam vârtos, vorbind câte toate în 
contra regimului absolutistic şi pomenind odată 
la un prânz, în glumă, despre nescari broşure re-. 
voluţionare, scrise în limba română de nescari bo- 
eri români aflători în Paris şi trimise de aceştia 

” în toate părţile Românimei, a venit în suspițiune la 
poliţie. - Aceasta i-a cercat într'o noapte toate căr- 
țile şi scrisorile, ci neaflând nimic la dânsul, de 
bucurie el a scris învățătoriului Vasile Naşcu în 
Năsăud o scrisoare, în care îl face atent, că de- 
cumva are atari broșure sau €l sau eu, 'să le dăm 
focului, că pe el l-a cercat poliția şi poate să ne 
cerce și pe noi. Scrisoarea aceasta, venind — 
nu ştiu cum — în mânile poliţiei și rupându-o, 
a dat anză de în Octobre 1851, când dormiam 
mai bine, la 11 oare noaptea, comisarul civil 
kKrommer, judecătorul Fischer şi locotenentul Si- 
mion Vărărean mi-au călcat casa şi mi-au cercat. 
toate scrisorile şi cărţile, ci mau aflat nemic.“



„Prelângă toate aceste fui tras la răspundere 
şi luat la protocol înaintea amintiţilor comisari ; 

“ca în-stare de asediu, şi fui silit a auzi nescari 
împutări — pentru amintirea numelui Vitez — dela 
principele şi guvernatorul: civil şi militar Schwar- 
zenberg, care era în acea persvasiune, că eu aş 
fi stat în corespondență amicabilă cu acela“ 1) 

14. Petițiunea grăniţerilor năsăudeni” la Ma- 
„jestatea Sa după desființarea graniţei. . 

„După ce grăniţerii în urma Prea înaltei ho- 
tărîri au depus armele, se îndreptară cătră Majes- 
tatea Sa şi în o petiție, în care îşi esprimă mul- 
țămita pentru dăruirea munților revindicaţi, cer: 
a) Ca să se dăruiască ambelor steaguri ale fostu- 
lui regiment cruce ori monedă de aur pentru me- 
rite şi vitejie; b) Ca institutul militar de creştere 
să rămână şi pe viitor în Năsăud și împreună cu 
cele 4 clase normale să se susțină pe spesele sta- 
tului; c) Ca să se ordineze, ca 4 tineri născuți 
din aceşti grăniţeri după. absolvarea claselor '1or- 
male să se primească în academiile militare; . 
d) Să recapete drepturile la pământuri şi păduri, 
al crâşmăritului şi târgului, precum au cerut în 
1848, dela Impăratul Ferdinand prin o suplică 

" 1) Vezi „Activitatea vicarilor foranei episcopesci gr.- 
cat. din districtul Năsăudului, descrisă de Macedon Pop“ 
la pag..12—13, unde Macedon Pop spune, că în anul ur- 
mător 1852 primăvara, venind guvernatorul Schwarzenberg 
la Năsăud, în o audienţă i-a descoperit adevărul pe scurt 
şi apoi mai pe larg in o epistolă din 18 Maiu 1852, în care 
zice, că a avut multe neplăceri, ba a fost tras in cercetare 
înaintea “curţii belice. Rezultatul a fost, că atât dânsul, 
cât și ceialalţi, ale căror case s'au cercetat, s'au -aflat-ne- 
vinovați, după cum o documentează aceasta o ordinaţiuine, 
prin care s'a sistat toată: cercetarea în aceasta afacere. 

« . d
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prezentată în Olmiitz de deputaţiunea, în care a 
fost trimis şi Vasile Naşcu. 

Aceste drepturi ca oameni liberi le au. avut 
şi înainte de militarizare,. dar ofițerii i-au scurtat 
foarte mult. Cele mai bune. și mai îndămânate 
locuri au trebuit să le cedeze în interesul așeză- 
mântului de graniță pentru clădirea cuartirelor 'ofi-. 
țereşti, afară de aceea au dat lucrători şi material 
de lipsă la clădiri aproape gratis. Apoi amintesc 
multele sacrificii. aduse pe altariul patriei şi al mo- 
narchiei, perderile mari şi pagubele suferite în . 
timpul revoluțiunei din anii 1848—9 şi cer, ca 
în proporţia pagubelor suferite să li-se dee un 
ajutor ca și altor naţionalităţi, cari au suferit, ori 
să li-se ierte contribuţia pe câtva timp.. In fine 
cer, ca în administraţia civilă să se-pună oficiali 
„din gremiul națiunei noastre.“ . 

După ce s'a esmis comisiunea pentru luarea 
în samă a obiectelor și venitelor alodiale în admi- 
nistrațiunea. statului, afară de.protestul din 5 Maiu 
1851, foştii grăniţeri au înaintat o petiție în 2 Au- 
gust 1851 şi la Majestatea Sa, cerând ca să se 
esmită o comisiune imparţială. Rezultatul petiţiei 
prime a urmat în acel an (1851), când Majestatea 
Sa cu prea înaltul ordin din 27 August 1851 a 
dăruit batalionului prim memorabila medalie de 
aur cu chipul său şi cu inscripția: „Fiir standhaftes . 
Ausharren in der beschworenen Treue im Jahre 
1848“. (Pentru statornicia neclătită în credința ju- 
rată în anul 1848). - 

Celelalte cereri s'au rezolvat după luptă de 
un deceniu, căci, după cum.am amintit mai sus, 
a păşit la mijloc erariul financiar şi alţii cu astfel 
de pretenziuni, care dacă nu se combăteau pre- 
cum numai Vasile Naşcu a.făcut, foştii grăniţeri 
remâneau în stare mai rea decum au fost iobagii. -.
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"15, Punerea: tuturor pădurilor sub secvestru 

politic şi protestul grăniţerilor făcut de Va- - 

sile Naşcu. 

In 8 Dec. 1851 sa început a doua predare 
dela administraţiunea militară” la cea civilă, despre 
ce s'a luat protocol separat în 11 Dec. 1851.. 

:- Am amintit, că guvernul militar și civil în 
„ mare parte a corăspuns pretenziunilor erariului fi- 

nanciar, transpunându-i fondurile şi celealalte drep- 
„turi la edificii etc. Numai pretenziunea pentru 
transpunerea munților, pădurilor şi păşunilor nu 

„sa împlinit din partea administraţiei militare, dar 
- administraţia financiară îşi încoardă toate puterile, 

ca cel puţin să poată pune mâna pe păduri și pe. 
capitalele fondurilor şcolare comunale. Şi într'a- 
-devăr i-a şi succes, căci cu ocaziunea predării 
începute în 8 Dec. 1851, fiind trimis ca comisar 

“al erariului montanistic, pentru luarea în samă a 
"pădurilor, Gabriel Blagoevich, acesta a fost însăr-. - 
„cinat cu crearea unui oficiu forestier pentru cer- 
cui. Năsăudului fără privire, că pădurile în decur- 

“sul timpului fost-au recunoscute ca păduri comu- 
nale ori alodiale. 

Contra înființării acestei administrații de pă- 
"duri Vasile Nașcu a făcut pentru comunele gră- 

nițere un protest măduos,!) pe care l-a isprăvit 
«ÎN 20 Dec. 1851. In acest protest aminteşte, că 
„s'a. mai făcut în 5 Maiu 1851 o petiţiune respec- 

tive un protest. . 
Comunele grăniţărești nu au cunoştinţă, că 

- înnaintatu-s'a acel protest ori nu, au observăât 
"însă, că cu toate că au cerut. dela locurile mai 
înalte „ca în. privinţa pădurilor să se țină status 

1) Adresat la „E. -k. Waldausscheidungs- Commission 
in Nassod*. Se află în concept în archiva lui Vasile Nașcu,
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quo, totuşi se pune un personal silvanal, care. să 
tragă plăți din fondul cameral, ceea ce a născut 

”. în spiritele grănițerilor cele mai mari îngrijiri, căci . 
„din toate demersurile nu -se poate trage altă con- 

cluzie, decât că toate pădurile formează un bun 
fiscal. Mai departe dovedeşte, că Românii din 
Valea Rodnei au fost oameni liberi, au avut drep- 
turi egale cu Sașii din fundul regiu, drept de 
proprietate la pământ și păduri, dreptul de Crâş- - 
mărit, de târg şi altele din timpuri străvechi, pe 

„bază de privilegii şi decrete și acum, după ser-. 
vicii militare de aproape un veac, se văd pedepsiţi 
şi degradaţi de iobagi fiscusești, cu toate că drep- 
tul de' proprietate la pământ şi păduri a fost asi- 

- gurat prin mai multe patente ale Impărătesei Ma- 
ria Theresia. Din aceste: motive punerea păduri- 
lor sub paza personalului plătit din cassa came- 
rală o declară de un atac la proprietatea lor, — 
Cât a existat granița, dela 1762 până la 1774, 
primăriile comunale au îngrijit de păduri şi fără 
personal silvanal. Numai în 1774 a făcut regi- 
mentul cu învoirea comunelor propunere, de a se 
pune un personal silvanal și aşa a urmat în anul 
1782 prima „Instrucţiune de păduri“, care a fost . 

- modificată şi în 1840 a urmat alta, dar nici odată 
prin acele nu a fost atins dreptul de proprietate. 
Locuitorii acestui ținut chiar la înființarea graniței, 
îngrijaţi pentru perderea drepturilor lor avute din 
timpuri străvechi, au declarat, că nu voiesc a mai 
servi ca militari, dar conducătorul lor Todor To- 
doran în etate de 104 ani a fost executat cu roata 
şi unii spânzurați, apoi a urmat disciplină aspră 

„militară şi supunerea oarbă a grăniţerilor, cari nu 
mai cutezau să facă nici cea mai mică vorbă pen- 
tru apărarea drepturilor lor de proprietate ; iar 
advocaţi de graniță nu aveau ca Săcuii. Orăni- 
ferii trebuiau pentru înmulțirea venitelor de pro-
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vente, în vreme de iarnă să taie lemne de plute: 
în propriile lor păduri, iar vara să le transporteze: 
pe Someş cătră Ungaria, in care timp bătrânii, 
copiii şi femeile isprăviau lucrările economiei şi 
ale yegimentului; ceea ce a ţinut dela 'anii 
1765—1776, în care timp mulți părinţi de familie 

Sau. nefericit, parte în păduri,- parte cu plutăritul, 
iar în 'cassa de provente a întrat un venit de 
455.893 fl. Comandanți de regiment şi referenţi 

_în cele economice erau cea mai mare parte Slo- 
Vacii şi Croaţii, cari şi aici au întrodus normative . 
de graniță după legile fundamentale dela granițele 
de unde au venit, fără de a avea în vedere, că: 
aici eraricu totului tot alte- raporturi de, drept, de 
proprietate, . Aşa s'a furişat pe încet şi aici până 
la desființarea graniței espresiunea păduri erariale 
(Aerarial-Waldungen). In iarna anului 1849 întreg! 
regtmentul a fost scos în Bucovina, acasă au ră- 
mas numai cei bătrâni, femei şi copii, Satele au 
fost în mare parte arse şi devaștate şi aşa cei ră- 
maşi acasă Sau ajutat pentru focărit, clădiri şi | 

_ întocmiri economice cum au putut din pădurile - 
mai apropiate, prin aceasța: însă nu au comis ast- 
fel de prevaricaţiuni, încât să reclame instituirea 

„unui personal silvanal atât de mare. In fine ada- 
-“ug,.că fostii grăniţeri nu fac obiecţiuni contra ad- - 
—mihistrării pădurilor cum a fost în graniţă, ci nu-: 

mai față de punerea unui nou personal silvanal 
: cu plăţi foarte mari din fondul cameral, ca şi când 
toate pădurile în ţinutul fost de graniţă ar fi bu- 
nuri fiscale. — In contra acestora protestează și 
îşi susțin dreptui de a esercita modul de folosire 
al pădurilor ca şi până atunci, dar şi comisiunea 
cât se poate de îngriabă să- încunoştiințeze într'un 
mod liniştitor şi până când-se va face o segregare 
conform legilor, să se sisteze plăţile vigililor şi 
supravigililor silvanali puşi din nou, ori să li se



“dee din partea _administraţiunei financiare o asi- 
gurare în scris, că în cazul dacă se va dovedi cu. 
documente. și conform legei, ca. pădurile sunt pro- 
prietatea foştilor grăniţeri, camera nu va pretinde 
nici o .desdaunare dela comune în privinţa plăţilor, . 
ce se vor da personalului silvanal, pentru-că toate 
venitele de mai înainte ale fondului de spese al 
regimentului, în loc să se dee comunelor respec- 
tive; de.cari s'au ţinut mai înainte, le-a tras pe 
nedreptul ca bunuri de domenii la cassa camerală, 

„contra cărei proceduri, precum și contra luărei 
pădurilor din partea administraţiei financiare şi contra 
luarei grădinilor, pe cari au fost clădite cuartirile 
ofițerilor, au protestat în petițiunea din 5 Mai 1851, 

„ înaintată la comisiunea de segregare de păduri și 
obiecte erariale şi comunale şi trimisă guvernului. 
țării c. r.. — 

In fine se aminteşte, că în aceasta cauză 
cu datul de 2 August 1851 au petiționat şi la 
Maiestatea Sa, cerând ca să se esmită o comi- 
siune nepărtinitoare. | 

Acesta e simburele protestului făcut de Va- 
sile Naşcu, datat cu ziua de 20 Dec. 1851, bazat 
pe documente istorice nerăsturnabile, 

Din aceasta se vede, că tot dânsul a făcut 
şi petițiunea amintită mai sus din 5 Maiu 1851 
şi cea cătră Maiestatea Sa din 2 August 1851. 

„.. Despre predarea pădurilor a raportat pretura . 
din Năsăud în 16 lan. 1852 sub Nr. 49 la co- 
manda districtului militar c. r.: din Reteag, care 

„sub N. 672 din 25 lan. 1852 a raportat mai de- 
parte guvernamentului militar. şi civil c. reg. co- 
„municând, că pădurile s'au predat magistrului 
suprem silvanal din Năsăud, Blagoevich; care le-a 
primit numai formal, după-ce la propunerea co- 
misarului Krommer, nefiind posibilitate de a se- 
grega pădurile după referinţele de proprietate, co- 

+



misiunea a hotărit că de o camdată, fiind urgenţa 
de a. reîntroduce o inspecţiune și administraţie 
silvanală, din consideraţiuni publice a diregatorii- 
lor superioare silvanale ale țărei, să le predee în 
mâna magistrului silvanal suprem. Blagoevich, 
care dispoziţie a aprobat-o. autoritatea superioară 
silvanală cu învoirea guvernamentului, - iar el a fost 
îndrumat să întroducă personalul silvanal de lipsă 
şi să-i asemneze plăţile din fondul de provente, 
conform ordinaţiunei sosite la Blagoevich în 31 Dec. 

"1851 sub Nr. 4043/M.- a e 
In reionul regimentului |. rom. de graniţă, 

conform publicaţiunei din 5 lanuarie 1852 Nr. 6234, 
cu ocaziunea. predărei finale -a pădurilor sub in- 
specțiunea și administrarea erariului; pădurile după 
așezarea şi întinderea lor s'au pus sub mai multe 
organe silvanale denumite. . -. E 

Despre aceasta -guvernamentul din: Sibiiu în 
5 Februarie 1852 sub Nr. 655/90 a dat o ordina- 
țiune!), care s'a comunicat din. partea comandei 
districtului militar din Dej cu pretura din Năsăud, 
arătând ce dispoziţii s'au făcut față cu. munții fiş- 
cali, munții revindicaţi şi față de pădurile comu- 
nale în reionul regimentului român. de graniţă şi 
apoi adauge, că acele dispoziţii au să se iee şi în 
reionul regimentului al II. de graniţă, îndată ce se 
va face despărțirea pădurilor după categoriile amin- . 
tite, ceea-ce tocmai atunci era. sub pertractare. 
Deocamdată toate pădurile din reionul acestui re- 
giment să se pună sub scutul şi supraveghierea 
comisarului de pădure din Năsăud, Gabriel Bla- 
goevich şi spre acest scop să.i-se dee vigili și 

1) Cătră comanda districtului militar din Sibiiu și 
Alba-lulia. Dela cea din Sibiiu s'a transpus la comanda. 
districtului militar din Dej, unde a sosit în 15 Februarie 1852 
„sub Nr, 1851, iar de aici în 17 Februarie s'a espedat că- 
tră comanda de cere a Năsăudului, 

”
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supravigili silvanali câţi vor fi de lipsă, că aşa să 
împedece prevaricaţii şi devastările de pădure. . 

“Aşa sub aceste pretexte au fost puse toate 
pădurile sub secvestru şi Blagoevich a umplut în- 
treg reionul regimentului al Il. cu vigili și supra- 
vigili de păduri,: cari au început a face mulțime 
de arătări de prevaricaţiuni şi începu o adevărată 
investigaţiune, care a durat până la anul 1856. 

16. Lucrarea lui Vasile Naşcu ca membru în 
„comitetul fondurilor ales în 1851. 

„Cel dintâi comitet ales și-a luat numirea de 
- „Comisiunea administrătoare de fondurile şcolastice“ 
(nemţeşte :  Schulfondverwaltungs - Commission). 
Aceasta comisiune yeprezenta şi pe comisiunea 
economică și pe cea şcolastică, cari au fost insti- 
tuite sub așezământul graniţei. | 

Aceasta comisiune, al cărei prezident a fost 
.vicariul foraneu de atunci Macedon Pop, a avut 
de membri mai activi: pe Vasile Naşcu, Petru 
Tanco locotenent în penziune! și Moisă Panga di- 

"rectorul şcoalei. Ca referent în cauza fondurilor 
și chestiunile de drept era Vasile Nașcu, ajutat în 
multe de jurisconsultul. secret Josef Schotti, căpi- 
tanul auditor. din fostul regiment de graniţă, îar 
în „cauzele școlare lucra directorul Panga, în multe .: 
aflăm şi pe Vasile Nașcu; ca purtător de socotele 
era Petru Panco şi ca ajutător iarăşi Vasile Nașcu. |. 

-... Reprezentaţiunile şi corespondințele le sub- . 
scriau membrii comisiunei, iar memorande şi alte 
acte de însemnătate le subscriau şi delegaţii co- 
munelor foaste grănițere, cu ocaziunea adunărilor 
ce le. ţineau în Năsăud. 

Despre toate scrisorile și actele, cari soseau 
la comisiunea fondurilor, s'a purtat un protocol 

?



— 59 — 

de întrate în limba germană 1), în care se înducea 
și: modul cum s'au rezolvat afacerile. | 

Acest protocol .l-a purtat Vasile Naşcu din 
29 Febr. 1851 până în 1 Octobre 1855, 'de aici 
încolo Petru Tanco până în Decembre 1861. 

„Protocolul de întrate se începe cu rescriptul 
guvernamentului civil şi militar din 18 Febr. 1851. 
Nr. 3598 c: m. G. dat în urma înaltei hotăriri a 
Majestății Sale în'24 lan; 1851, în cauza desfiin- . 
țărei aşezământului de graniță, cu sfatul şi dorința 
ce destinaţie e să se dee fondului de montur. 

După aceasta a urmat ordinul guvernamen- 
tului civil şi militar Nr. 10.000 din 6 Iunie 1851, 
în care s'au cerut proiecte amănunțite despre mo- 
dalitatea administrărei: şi întrebuințărei ambelor . 
fonduri: de montur şi a fondului şcolastic. Acest 

ordin a sosit la comisiunea fondurilor în 30 Iunie 
-1851 pe calea preturei din Năsăud?), care a ce- 
rut ca să se execute ordinul amintit. 

Atât pentru aceasta, cât şi pentru a hotări şi 
în alte chestiuni mai de frunte s'a: ţinut o şe- 

„_dință în 2 August 1851. In aceasta şedinţă, pe 
„baza declaraţiunei din 13 Marte 1851, s'a statorit 
mai deaproape destinaţiunea fondului. de montur 
şi şcolastic şi modul de administraţiune a acestora, 
formând astfel primele statute ale acestor. fonduri, 
cari se cuprind în protocolul luat sub numirea 

„ protocol de comisiune (Commissions-Protokoll).  : 
„Comitetul fondurilor s'a întregit atunci la 

12 membri (dela fie-care companie câte unul) și 

1) Intitulat: Ehemaliges 1. Romanen Grenz-Infanterie” 
Regiments - Schulfonds-Verwaltung : Finreichungs- Protocoll. 

"Ueber. die von Zeit zu Zeit: beziiglich des gedachten Fonds 
- ergangenen und erwiederten Correspondenzen, angefangen 
im Jahre 1851. - " . 

2) Cu scrisoarea din 28 lunie 1851 Nr. 1931, împro 
tocolată la comisiunea fondurilor sub Nr. 2—1851.
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aşa pe lângă cei aleşi în 13 Martie 1851 s'a în- 
tregit. cu Petru Tanco, Simion Rus, Clement Lup- 
şai, Niculae Lazaric, loan Miron, Roman Pop şi 
Vasile, Mureşian. “ E 

Tot în această adunare s'au ales 18 tineri, . 
cari să fie împărtăşiți cu stipendii, începând din - 
anul şcolar viitor, în înțelesul declaraţiunei din 
13 Marte 1852, în care s'a hotărât ca să se dee 
stipendii' acelor copii de ai fostilor. grăniţeri, cari . 
vor cerceta. în patrie deosebite: institute de învăţă- 
mânt, iar după absolvirea acestora să poată fi 
trimişi stipendişti eminenți şi la institute mai inalte 
afară de patrie. | | NE 

Aceasta a fost prima hotăriîre pentru a pune 
“în praxă distribuirea de stipendii conform intenţi- 
unei fundatorilor, esorimată. în declarațiunea din 
13 Martie 1851.) - o 

Stipendiile acelor. şcolari însă au rămas nu- 
mai pe hârtie, pentru-că numai pe hârtie erau şi 
fondurile grănițăreşti în administrația comisiunei 
alese. . Ei, — după cum am amintit mai sus, — 
administrau fonduri, fără a avea un crucer în 
cassă, care încă nu esista. căci totul era în mâna 
erariului, afară de fondurile - şcoalelor comunale, 
ale căror socotele le revedeau în tot anul. 

  

1) Tinerii aleși au.fost din clasa a Ill-a şi a IV-a a 
şcoalei normale din Năsăud: Elie Cineia din Glediu, Maftei 
Botta din Ragla, Tănasă Uşer din Suseni, Teodor Vrășinaș 

„din Prund, loan Parasca din Joseni, Basil Bașolă din Zagra, 
“Clement Tomi din Ilva-mare, Toma Mihalea din Rebrișoara, 
Basil Ostace din Romuli, Clement Zinvel dia Zagra, George 
Șteopul din Năsăud, loan Pavel din Năsăud, Dumitru Rus 
diu- Mititei, Ariton Mărcuş din Sângeorz şi Scridon Marthi 

- din Feldru, apoi şcolari din gimnaziu: loan Marte din Runc, 
Mihail Onişor din Găureni și Ioachim Mureşan din Rebii- 

“şoara. Vezi scrisoarea preturei din Năsăud din 25 August 
1851 Nr..103 în Berichts-Protokoll-ul şcoalei normale din 
Năsăud început la anul 1847,
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Ce soarte au avut stipendiaţii în anii urmă-: 
tori până la anul 1861 se va vedea din corespon- 
dințele purtate de Vasile -Nașcu cu Ioachim Mure-. 
șan ascultător de drepturi, începând din anul șco- 
lar 185213 şi următorii, 

Ioachim Mureșan din Rebrişoara!), care încă 
în 2 August 1851 a fost luat în lista celora, cari 
„aveau să fie împărtăşiţi cu stipendii, pe când era' 

“ la gimnaziul din Blaj, în lulie 1852 a depus ma- 
„turitatea * de-odată cu loan Florian - din Şieuţ.?) 
Aceştia amândoi cu începutul anului școlar 1852/3 
s'au înscris la academia de drept din Sibiiu, în 
speranţă, că vor fi ajutoraţi cu stipendii din fon- .- 
durile grănițăreşti. 

Până atunci Vasile Naşcu făcuse mai multe 
scrisori dela comisiunea fondurilor cătră pretura | 
din Năsăud pentru rezolvarea protocolului comi- 
siunei din 2 August 1851, referitor la administra- 
rea şi manipularea banilor. fondului “de montur 
şi împărțirea de stipendii, dar răspunsuri nu so- 
șiau. 3) 

Nu era destul necaziil “lui Vasile Nașcu, că 
nu putea să ajungă la un rezultat, ca să se pună 

“în curent stipendiile tinerilor îndreptăţiţi Şi înscrişi 
deja la diferite şcoale şi doi la academia de drep- 

- turi, ci mai vine și directorul Moisă Panga și în 
protocolul de gestiuni, în 4 Octobre 1852 sub 

1 Mai târziu advocat în Năsăud şi secretar al fon- 
.-* durilor grănițăreşti, (+ 1903 la 10 lunie) din manuscriptele 

„căruia sa publicat în „Gazeta Transilvaniei” Nr. 240, 241 
şi 243 din 1907 „O privire peste, câţiva ani ai districtului 

i Năsăud, în 1872*. 
:) Mai târziu dela 1862 fișcal primar în districtul 

Năsăudului şi apoi dela 1871 preşedinte: de tribunal în Nă- 
săud şi în Sz6kelyudvarhely. In Năsăud a fost și preşedinte 
al comisiunei adininistratoare a fondurilor grănițăreşti. 

: 3; Vezi Einreichungs-Protokoll la Nrii 1, > 3 din 1852 | 

in, 16 lan., 12 Iulie.
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Nr. 187, admoniază pe: Vasile Naşcu, pentru că 
consideră: puţin şcoala şi îi trage atențiunea, că 
şcoala să o considere de lucru principal.!) Ş 

Pe atunci erau în curgere şi nişte pertractări 
cu neguțători turci, cari voiau .să cumpere - din 
pădurea dela Coşna și din astă cauză pretura din 
Năsăud cu scrisoarea din 8.Novembre 1852 Nr, 
4451 a cerut dela comisiunea fondurilor ca să 
dee și din partea sa declaraţiune. 

Stând astfel. în cea mai mare nesiguranţă 
toate afacerile comunelor foaste grăniţăreşti, în 
privința munţilor revindicaţi şi a fondurilor, în 
3 Dec. 1852 s'au întrunit în Năsăud reprezen- 
tanții tuturor celor 44 comune şi au dat lui Vasile 
Nașcu următoarea Ia 

„Plenipotență“ :) 

prin, care noi subscrişii în numele nostru Şi res- 
pective al tuturor comunelor din ținutul fostului 
al 2-lea regiment inf. român de graniță Nr. 17 
pe baza înaltei--ordinaţiuni de guvernament Nr. 
18731—3088 din 3 Sept. 1852, cu provocare la 
declaraţiunea noastră din 13 Martie 1851, pe 
„domnul învățător Basiliu Naşcu îl denumim de 
reprezentant al nostru şi prin aceasta îl împuter- 
nicim, ca în comun cu ceialalți domni înputerni- 
ciţi?) și anume sub prezidiul domnului vicar fo- 

  

1 In „Gestions-Protokoll fir das Jahr 1859% la Nr, 181 410852 stă: Die Schuldirection verweiset den Unterlehrer Nașcu wegen Geringschiitzung des Schulwesens und ermahnt ihn solches als Hauptsache zu belracehten. 
| *) E compusă în limba germană intitulată „Vollmacht« cu data de 3 Dec. 1852, provăzută cu 145 subserieri şi cu sigilele comunelor în ceară roșie. . 

3) Petru Tanco, Gavrilă Pop, locot. penzionat şi Va- sile Mureşian învăţător. ”
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„_raneu “de acum și director să reprezinte interesul 
lor în numele tuturor. comunelor din fostul. regi- . 
ment nu numai la: exarendarea de pădure propusă 
de lăudatul oficiu cercual c. r. din Năsăud cu în- 
cunoștiințarea Nr. 3450 din 27 lulie 1852 și res- 
pective la vinderea de lemne dela Coşna la ne- 
guțători de lemne turci, ci în.toate cauzele fondu- 
lui şcolastic referitoare la munții revindicați. şi 
altele, . Faţă de aceasta comunele amintite se 

- obligă a desdauna pe. domnul plenipotenţiat pen- 
tru osteneala sa în ori-ce privinţă, a-i. da gratis 
trăsură cu ocaziunea călătoriilor obveninde în: 
cauza de sus şi de a-i plăti pe lângă calculul'său 
de călătorie şi diurnele conform caracterului sta- 
torite de stat pentru atari cazuri.. Pentru a do- 
vedi acestea e subscrierea noastră, parte cu mâna 
proprie, parte subscriere la cerere şi la această. 
din urmă semnul crucii, pus cu mâna proprie, 
apoi punerea sigilelor comunale. 

Năsăud, la 3 Decembre 1852 (urmează , 145 
subscrieri ). 

Organele administrative, începând dela pre- 
tura din Năsăud până sus la guvern, nu-și băteau 
capul cu chestiunea stipendiilor şi cu greutăţile 
tinerilor îndreptăţiţi la stipendii, ci îşi băteau ca- 
pul cum să substragă dela foştii grăniţeri fondul 
de montur ale cărui sacotele așa le.urmărea Pe- 
tru Tanco şi Vasile Naşcu, încât după cum s'a 
dovedit în timp mai de 10 ani, urmăririle lor con- . 
sunau până întrun crucer cu socotelele. raţiocinărei 
de stat. 

| Bazele acestor fonduri, însă au fost astfel 
puse încât nu se puteau răsturna cu o singură
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lovitură şi aşa vrând-nevrând. organele adminis- 
trative erau silte a recunoaște legalitatea şi în- 
dreptăţirea comisiunei fondurilor, ca organ admi- 
nistrator şi dătător de ton în administrarea -veni- 
telor fondurilor. . - 

In 30 Dec. 1852 sosește dela pretura din: 
Năsăud o scrisoare din aceeaşi zi sub Nr. 5039, 
în care cere, ca comisiunea administrătoare să-și 
dee, învoirea, ca din fondul monturului să se:plă- . 

„tească lui Sidor Steopan spesele ivite cu măsura- 
„rea muntelui Dosul Stânişorei. 

Tot dela pretura Năsăudului. cu data de 
20 Martie 1853 Nr. 25 s'au cerut un proiect re-: 
feritor la elocarea -spre fructificare ai banilor 

„ fondului de montur, în suma de 11.435 îl. mon. 
con., cari din anul 1851 stăteau fără nici un fo- 
los la oficiul de dare din Bistriţă. 

La toate acestea din partea comisiunei fon- 
durilor grăniţăreşti s'au dat preturei din Năsăud 
răspunsuri în 16 şi 28 lan., 2 şi 5 April 1853, 
desluşind, că acei bani au să se predee în admi- 
nistrarea comisiunei alese de proprietarii fonduri- 
lor 'grăniţăreşti, apoi în 13 lulie 1853 au cerut 
aceasta şi dela comanda districtului militar c. r. 
din Bistriţa, dar toate au fost fără rezultat, „căci 
delă pretură a sosit numai încunoştiințarea din 
26 lan. 1853, că spesele lui Sidor Steopan au să 
se plătească din banii gata ai fondului de mon- 
tur în înțelesul prescriptelor din vigoare — dar 
despre plătirea stipendiilor nu se face nici o dis- 
poziție. Așa stăteau fără stipendii Ioachim Mu- 
veşan, loan Florian ascultători de drepturi la aca- 
demia din Sibiiu şi Vasile Petri la preparandia 
din Praga şi toţi ceialalţi dela alte şcoale. 

In 14 lunie 1853 primeşte Vasile Naşcu 
dela pretura din Năsăud rezoluțiunea guvernului



- la cererea sa, înaintată în anul 1850 pentru a i-se 
rebonifica pagubele suferite în anii 1848—9. Am 
arătat în alt loc, că în aceea rezoluțiune s'a zis 
că petentul “nu poate fi împărtăşit în nici o des- 

_daunare. Sub împresiunea tuturor acestora câte 
-se petreceau, Vasile Nașcu cu data din 18 Iunie 
1853 scrie lui Ioachim Mureşian, ascultător de 
drepturi în Sibiiu : 

„Cred, că toate _corespondinţele noastre de 
„vr'o 3 ani în coace în privinţa fondului de mon= 
„tur. se înfundă chiar la ministeriul cultului şi acolo 
„Zac, că definitiv nu iese nimic. - Tot cer desluşiri, 
„una după alta le dăm şi iară cer, ma le ples- 
„neşte prin cap şi le-au şi plesnit a proiecta, că 
„aceea sumă. să 'fie fundaţiune pentru. şcoala nor- 
„mală şi erariul să nu'mai cheltuiască cu ea ni- 
„mica !. Aşa-i treaba. 

„Proiecte de ale Sașilor — acum avem ca 
„Şi la înființarea graniţei vre'o 6 saşi . ca amplo- 
„iaţi — tot spre binele Românilor, aici în Năsăud 
„comisar de cerc, adjunct, la tribunale jud. ad- 
„junct, la cataster 2 şi la comisiunea pădurilor 2, 
„ce mai ziceţi, frate? 

„Bate Doamne. nedreptatea, unde e Drepta- 
„tea Sancta? Aici, da sunt flămânzii! Numai așa 
„trebue să te esplici cam fără voie.“ 

Cu finea lui lunie 1853, după închiarea anu- 
lui şcolar, Vasile Naşcu mai rezolveşte actele -co- 
misiunii fondurilor. Prin 24 Iulie sub Nr. 17 cere 

- dela pretura din Năsăud şi dela cea din Abafaia, 
ca să trimită la comisiunea fondurilor ziuarele de 

„cassă ale fondului şcolastic pentru a cenzura ma- 
-nipularea banilor, iar în 4 August sub Nr.-18 

- aduce aminte preturei din Năsăud, ca să ţină li- 
citaţie publică pentru exarendarea dreptului de: 
crâşmărit treilunar pe anul 1853, în favorul fon- 
dului școlastic. 

Dr. Şimon: Vasile Naşeu. i 5 
*
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După-ce îşi fini lucrările de cancelarie, tot 
în August, pe când era vacanța de vară, iar pen- 
tru economi timpul cel mai scump pentru lucrul 
câmpului, Vasile Naşcu, mai ştie şi bunul Dzeu 
ce grabă va fi mai avut, că fără de a spune di- 
rectorului de școală Moisă Panga, în 6 August a 
“plecat la Feldru pentru-ca să-şi: vadă şi de mica 
economie ce o avea acolo, ca să aibă din ce trăi 

“şi -apoi din ce cheltui şi pentru susținerea can- 
celariei comisiunii fondurilor. Căci după cum am 

“amintit mai sus şi după cum a scris și loachim 
Mureşian:  „Aceea mică ceată de oameni devotați 
ținură luptă pentru drepturile confraţilor grăniţeri 
până la anul 1860 în lulie fără nici o remunera- 
iune, ba nici rechisitele de scris. nu li-se reboni- 
fică de nicăirea1)“. | 

Acest pas al lui Vasile Naşcu a fost consi- 
„derat de o mare abatere, pentru care să fie pedep- 
sit cu dojană în scris, care avea să se iee apoi 
şi în lista de conduită a sa. Astfel directorul 

"Moisa Panga în protocolul de gestiuni de pe anul 
1853 la 14 August înduce că „învăţătoriul Naşcu . 
se dojănește pentru-că a omis de a-l anunţa când 
în 6 August s'a dus acasă. Totodată descopere, 
că prezența lui a fost de lipsă pentru vidarea 
computurilor fondului şcolar ?).“ A 

Din aceasta admoniţiune putem judeca și ad- 
_moniţiunea primă din 4 Oct. 1852, dar mai vârtos 
cele cuprinse în lista de conduită .a lui Vasile 
Naşcu din anul 1850, precum şi toate testimoniile 
date lui Vasile Naşcu și subscrise de directorul 
Moisă Panga. . - 

__ 1) Vezi Gazeta Transilvaniei din 1907 Nr. 240 pag. 2. 
2) Unterlehrer Nasku wird wegen Ausscrachtlassung . 

der nicht gesehehenen Meldung als er den 6;8 1. J. nach 
.. Hause gieng verwiesen. Zugleich erăfinet, dass seinc Ge- 
genwart beziiglich der Vidirung der Schulfonds-Rechnungen 
sich nothwendig darstelle, ”
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17. Rugarea din 24 Octobre 1853, cătră Guver- 
- nement pentru predarea fondului de montur. . 

După-ce toate cererile făcute la pretura Nă- 
„ săudului şi cătră comanda districtului militar. din 

Bistriță au fost fără rezultat,' Vasile-Naşcu a com- 
pus petiția de sub Nr. 24/1853, în care :enumeră 
câte cereri s'au înaintat, dar nu au căpătat ceva 
rezultat. Banii gata stau fără nici un folos la ofi- 
ciul de dare din Bistriţă, prin ce fondul de mon-! 
tur are o pagubă aproape 2000 fl., interesele după 
hârtiile de stat nu s'au ridicat din 1848 Şi așa 
comisiunea figurează numai cu numele, Din: ve= 

-nite nu s'a dat nici un stipendiu tinerilor din cele 
- 44 comune foaste grănițere. . Mulţi dintre acei 

tineri, cari şi-au pus tare speranța în stipendii, din 
cauza sărăciei au fost siliți să întrerupă studiile 
dela. institutele mai înalte şi de prezent (1853) în- 
vârtesc sapa, săcurea, coasa etc., ' iar foştii grăni- 
feri se plâng, că tinerii poporaţiunii din: aceasta 
graniță, care a rămas credincioasă Inaltei case 
domnitoare în toate pericolele, nu se bucură de fa- 
vorul de a se putea cultiva la institute mai înalte” 
pe spesele propriului lor fond, deşi e clar ca lu- 
mina soarelui, că acest fond eo proprietate ne- 
disputaveră; câștigat cu multe sudori ale foştilor - 
români grăniţeri. Pe. baza acestora şi multor alte- 
argumente de drept cer, ca să se delăture pede- 
cile și- fondul de montur să se predeie comisiunii 
fondurilor spre a-l întrebuința conform destinaţiu- 
nei,. ce i-s'a dat din partea foștilor grăniţeri fun- 
datori. - . “ | 

Aceasta cerere adjustată cu mai multe docu- 
mente s'a înaintat în 27 Oct. 1853, dar rezoluţiune 
numai după un an a sosit şi şi atunci negativă, 
după cum se va vedea mai în jos. 

pe
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Aici mai amintesc o altă lucrare pentru apă- 
rarea drepturilor străvechi ale locuitorilor de pe 
Valea. Someşului. 

- Aceasta e: 

'18, Legitimarea Rocnenilor în fața comisiunii 
delegate pentru reaşezarea Văii Rocnei în 

o drepturile ei. . * 

Guvernul a trimis o comisiune spre a des- 
chilini bunurile erariale de cele comunale. Co- | 
munele ş'au ales delegaţi din clasa inteligentă. . 
Intre aceştia a fost şi Vasile Naşcu: 

„Comisiunea delegată de guvern a pus frei 
întrebări spre deslegare : | 

a) Ce drepturi au avut locuitorii din Valea 
Rocnei până la anul 1475, când aceasta vale sa 
alăturat la districtul Bistriţei şi apoi după aceasta? 

0) Avut-au înaintea înființării așezământului 
de graniță pământuri, păduri, munţi și păşuni co- 
munale proprii, bucuratu-s'au doară şi de alte 
drepturi şi privilegii? Care sunt acelea? . 
„.___C) Ce fel de schimbări s'au întâmplat sub 
graniţă în privința pământului, pădurilor şi a altor 
drepturi şi dacă s'au întâmplat, care sunt preten- . 
„ziunile şi cererile lor? 

„La aceste întrebări întrun operat mai lung 2) 
au răspuns, că locuitorii din Valea Someşului şi 
înainte de 1475 au fost totdeauna oameni liberi, 
iar după încorporarea cu Bistriţa iarăşi s'au bu- 
curat de aceleaşi drepturi şi privilegii ca şi. Saşii 

3) Vezi sub titlul de sus publicat tot în „Fouia pen- 
tru minte, animă şi lil. 1854 Nr, 99, 93, 24, 39, 83, spri- 

„jinit cu mai multe documente și dovezi câte au avut atunei 
la dispoziţiune. -
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din cetatea. “Bistriţa. Aceste drepturi şi libertăţi 
date lor de regele Matia nu numai că s'au confir- 
mat de succesorii săi regi, dar încă s'au şi înmul- - 
țit prin donarea dreptului de crâşmărit, a comer- 
ciului şi al vămii târgului. Locuitorii 'din Valea 
Rocnei, ca oameni liberi, au fost totodată şi ade- 

_Văraţii proprietari ai pământului şi au avut drept 
de a cumpăra, vinde, dona şi moşteni pământul. 
Tot ținutul din Valea Rocnei .a fost împărţit din 
timpuri inmemoriale în teritorii comunale, despăr- 
țite prin-semne, movile, iar pământul din teritorul 
fiecărei comune a fost împărţit în sesiuni, cu care : 
fie-care ca adevărat proprietar putea face şi dis- 
pune ce vrea şi pentru “care singur. principelui 
patriei plătia contribuţiune. “Teritoriile neîmpărţite 
din. păduri le-au folosit ca păşuni comunale. Toate 
pădurile mari 'și mici pe teritoriile lor. au fost :o. 
proprietate -neîmpărțită a comunelor, din cari s'au . 
tras lemne de foc, de clădiri etc. 

Pentru îngrăşatul cu ghinda de stejar ș Şi tag 
nu' plăteau nimărui, păscutul și vânatul era liber. 
Au avut dreptul: de măcelărie, puteau clădi mori - 
de 'fărină şi scânduri, fără de a plăti tacse.. Usarea. 
dreptului de comerciu. a vămii târgului şi a altor 
provente li s'au asigurat prin decretul regelui Lu- . _ 
dovic din 1520 şi în fine s'au bucurat de drep- 
tul pășunii în. teritoarele comunale şi în munți 
fără a plăti cuiva vre'o taxă. După înfiinţarea» 
graniții militare, administraţia militară i-a împede- 
cat mult în exercițiul dreptului de proprietate avut 
înainte de militarizare, - declarând pământurile de 
feudale, iar pe locuitori numai ca usufructuari 
(Nutzniesser). Cer, ca în astă privință să fie aşe- 
zaţi în dreptul avut, să fie decretați ca adevăraţi 
proprietari şi tot ce este în teritorul lor să se trans- 
pună ca a lor proprietate spre liberă dispoziţiune. 
Schimbări mai esenţiale s'au întâmplat cu ocaziu- - 

z
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nea împărţirii munţilor din 1807, care se află în- 
scrisă în urbare, deci şi în. asta privință să li-se 
susțină “dreptul de proprietate şi folosire pentru - 
păşunatul vitelor. ă , Pa 

19. Vasile Naşcu despre isvoarele de venite 
ale fondului de montur. - a 

“Doi grănițeri, ajunşi învalizi în serviciul de 
răsboiu şi anume Sidor Dumitru din Maieru, care 
a orbit şi luon Câtiul, au cerut să fie ajutoraţi din 
partea statului. .Ministeriul de finanțe a întrebat 

-pe calea preturei. din Năsăud, că nu ar putea fi 
ajutoraţi din fondul de. montur!). 

La acestea într'o reprezentaţiune mai lungă 
adresată cătră pretura din Năsăud se arâtă: -1. Toate 
hotăririle aduse după desființarea regimentului de - 
cătră reprezentații comunelor foaste grănițăreşti, 
referitor la destinaţiunea fondului de montur, la 
aprobarea acelora din partea locurilor mai înalte 
şi cu toate acestea acela nu s'a predat comisiunii 
spre a se putea împărţi stipendii din dânsul. 
2. Se înşiră toate isvoarele, din cari s'a format | 
fondul de motur și anume sumele de desdaunare 
pentru îmbrăcămintea proprie ce au purtat-o gră- 
nițerii în garnizioane: şi pe câmpurile de răsboi; 
taxele plătite de cele 44 comune grăniţăreşti din 
1832—1837, banii ce se competau grăniţerilor pen- 
tru lemnele de foc, ce liferau pentru ofiţerii de 
stab şi ofițerii superiori în tot anul și altele, în 
fine şi unele venite neînsemnate din pădurea Do- 
sul Stănişoarei. Toate acestea făceau suma de 
28.135 fl., din cari erau depuşi în hârtii de stat 
17.000 fl. şi în bani gata în cassa oficiului de 
dare în Bistriţă 11.135 fl. 

- „+ 1) Serisoarea preturei de dato 18 Nov. 1853, Nr. 5215 
sosită la comisiunea fondurilor în 25 Nov. sub Nr. 97.
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3. Făcând deducție din toate izvoarele se : 

vede, că fondul de montur e proprietatea lor ne- 

disputaveră, de dânşii câştigată şi nu 'din graţie, 

afară de aceca mai au o pretenziune de mai mult -: 

de 50.000 fl. pentru batalioanele regimenţului, cari 

au fost scoase în anii 1848 şi 1849 contra celor 

răsculați. 4. Considerând toate aceste se vede că 

“însuşi 'ministeriul de războiu nu e informat despre 

dreptul de proprietate “la acest fond de montur,: 

fiindcă în rescriptul “Nr. 964 din 29 Febr.. 1852 

a împărtăşit ministrului de finanțe, că fondul amin- 

tit ar fi un bun format din venitele munţilor re-: 

vindicaţi -şi aşa un bun al erariului de stat şi. la - 

desființarea graniţei s'a lăsat comunelor din regi- 

mentul al Il-lea- din graţia prea înaltă. A putut .: 

să fie cazul la regimentul | român de graniţă, că 

fondul de montur să se fi format numai din ve- 

nitele munţilor revindicaţi, dar la noi au fost nu- 

mai doi munţi revindicaţi exarândaţi în favorul . 

tuturor comunelor şi încă numai vre-o -10—12 ani, 

în care timp abia au. încurs 5000 fl. IC 

A ihbucătaţi acest fond unic de ajutorare, 

„pentru sprijinirea indivizilor, cari au devenit în 

- urma strapaţelor de războiu incapabili de lucru, ar - 

fi şi s'ar considera de un act contrar. voinţei po- 

poraţiunii de graniţă, fiind-că nerezolvându-se do- 

rința esprimată înainte cu doi ani în privința pre- - 

dării foudului de montur şi a intereselor acestuia, 

ca să se poată da stipendii, în sufletele foştilor 

grăniţeri a născut îngrijiri şi în înşişi bărbaţii de 

încredere a stârnit neîncredere. o - 

| In urma acestora comisiunea fondurilor nu 

poate ca să corăspundă aşteptărilor ministeriului - 

de finanțe, ca să fie ajutoraţi din acest fond cei 

doi indivizi şi aceasta cu atât mai puţin pentru . 

că sunt mai mulţi, cari ca taţi de familii în de- 

cursul ultimelor lupte au fost scoşi în serviciul



prea înalt şi au murit prin spitale, iar femeile şi 
copiii acelora au fost lăsaţi în mâna sorții spre a 
fi ajutoraţi. din îndurarea celor străini, cei “mai | 
mulți însă sunt așa ruinaţi prin strapaţe, frig, în- 
gheţat, lipsă de îmbrăcăminte, foame şi alte mizerii, 
încât ei între aceste împrejurări foarte grele şi mi- . 
zerii de tot feliul în statornicia lor neclătită în 
credința jurată au rămas pe viaţă necapabili de 
muncă” și aşa dacă numai unuia de i-s'ar da ajutor 
din acest fond, atunci toţi ceialaţi ar pretinde, așa - 

„ încât acest fond în scurt timp S'ar exhauria de tot. 
In urma tuturor acestora comisiunea propune, ca 
indivizii amintiți să fie ajutoraţi din partea statului. 

20. Votarea stipendiilor în anul 1854 şi greu- 
- tăți nouă. 

La începutul anului 1854 s'au făcut paşii de 
a se distribui stipendii atât tinerilor din gimnaziu, 
cât şi celor, cari erau înscriși la academii. Intre 
aceşti din urmă. erau Ioachim Mureşan şi loan 
Florian la academia de drepturi din Sibiiu. 

In Martie au sosit cereri pentru stipendii între 
altele şi dela Ioachim Mureşan. Acesta în o epis- 
tolă din: 2 Martie 1854 a rugat pe V. Naşcu pen- 
tru a fi sprijinit. La aceasta V. Nașcu în 30 Martie 
1854 îi răspunde: | 

Mult prețuite Domnule! 
„Poate că mă veţi socoti cam întârzietor cu 

răspunsu, ce să fac, nu am avut'rând cu toate a 
Vă putea răspunde şi corăspunde . ....., 

şi este voios a Vă ajuta şi vom ajuta în gradul 
cel mai înalt după putinţa noastră. Atâta bală de 
Scrisoare ce s'au scris în privinţa fondului aceluia,
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cât eu unul' sunt prea sătul şi: cum: V'am 'scris 
mai dăunăzi cu greu mare ni-au -urmat dela co- 

__manda districtuală înştiinţare, cumcă dela despăr- 

țământul de credit din Viena s'au asignat usurile. 

la perceptoratul provincial şi totodată ne promisese . 

districtul, că rezultatul la timpul 'său- "ni s'a face 

- cunoscut, fiind-că s'au făcut prin aceasta comandă 

cuvincioşii paşi spre a se aduce la capăt acest 

obiect. Intru aceasta speranță mijlocind pentru 

toţi concurenții amăsuratele stipendii, comitetul va . - 

cere trebuincioasa sumă în calea oficioasă spre 

care scop va fi consultarea comisiunii în 25 Apr. . 

n. a. c. Spre a Vă putea ajutora după dorinţă, 

fiți bun dați cerutul revers — cât de curund — , 

pe calea domnului Porcius ca să nu Te cheltueşti 
atâta. Despre aceasta socot a fi destul . . 

D. Florian, care de vrea în aceastaşi suplică cu : 

motive şi condițiuni, spui-ne cât voeşte a avea şi 

pentru patrie sau Viena. Reversul pomenit încă 

iar fi de lipsă, fiind-că unii membrii au multe 

capriţii şi greluşi și acum la început e greu lucru 

a desbăta oameni simpli 1)“. i 

i Conform unui conspect din 26 -Maiu 1854 

Sau votat la 11 tineri stipendii de câte 30—40 şi - 

50 fl., pentru cercetarea gimnaziilor diri patrie şi. 
“două stipendii de câte 400 fl. lui Ioachim Mure- - 
şan şi. loan Florian, pentru absolvarea drepturilor 

în Viena. Suma stipendiilor votate ă fost 1260 fl. 
Vasile Nașcu în 9 lunie 1854 din Năsăud 

iarăşi ” încunoştiințează” pe loachim Mureşan, că: 

„Opul .-comisiunii în privința stipendiilor s'a dat 

1) Dela stipendiaţi se cerea să dee 'un revers, în 
“care să se oblige, că după finirea studiilor vor servi un anu- 

mit timp în districtul Năsăudului.. loachim Mureşan a lri- 
mis reversul cerut cu o epistolă din 11 April 1654 -
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de o săptămână la oficialatul cercual de aici spre 
a se înainta “în calea oficioasă până la Guvern, 
până acum nu-i dus încă nici la district în Bis- 
triță. Cauza este acum având durdură cu avizata 

- încvartirare de c. r. miliție aici, adecă un batai- 
lon. în. Năsăud şi în prejur.* 

Intre altele adauge: 

„Intre ceialalți aspiranţi este luat . şi tânărul. 
părintelui Lazar a fi ajutorat cu 30 fl. m. c. pe. 
an, cât va fi în clasele gimnaziale 2). Domnia voas- 
tră fie-care cu 1100 fl. m. c. socotindu-se toate 
spesele, drumu, cărţilă, taxa şcolară şi altele. Nu- 
mai de nu se va trăgâna' prin cele cancelării prea 
mult! De aici trebue pe săptămâna viitoare să . 
se trimită mai departe. Auzind că s'au espediat 
şi dela Bistriţă nu voiu pregeta iară a Vă înştiința“. 

Aceasta a şi făcut-o Vasile Naşcu în epis- 
tola sa din 12 lulie 1854, în care zice: 

„De mult am fost promis a Vă răspunde 
ceva, însă ori. mi-a crede cineva ori ba, n'am pu-: 
tut, nu din lenevire sau' nepăsare, ci din multele 
ocupaţiuni nu aşa mult în interesul meu — ci a: 
altora — nu am ce să mai scriu de acestea. Su- 
plicile în privința stipendiilor sau espedat și dela 
cerc bine sprijinit în 4 a. |. tr. sub Nr. 2375 şi 
dela District, după cum pricepui în 19 tot a lunii. 
trecute s'au trimis Guverniei. Bine Vaţi face dacă 
aţi întreba pe referentele locoţiinţii în trebile şco- 
lare D. Dorgo sau Schuller, sosit-au în referatul 
unora din ei și de le au, să le ice la pertractare, 
să-i rugaţi cât va fi de îngrabă“. 

  

2) Acesta a fost loan Lazar, mai pe urmă dr. de 
sfânta teologie, profesur şi director la gimnaziul din Năsăud, 
A repauzat în 30 August 1873 în etate de 25 ani, căzând victimă epidemiei de coleră. ”
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21. Contribuirea fondului de montur la îm- - 
prumutul de. stat. . 

| Pe. când scria Vasile Naşcu epistola de sus 
în 12 lulie 1854 şi poate nici nu era expedată 
cătră Sibiiu la loachim Mureşan, pe atunci a 'doua 
zi în 13 Iulie, prezidentul guvernamentului a dat 
un rescript în cauza unui împrumut de stat, es- 
cris. de Majestatea Sa. In urma: acelui rescript | 
conducătoriul preturei din Năsăud, Fabricius cu o 
scrisoare din 21 lulie 1854 s'a adresat cătră supra- 
locotenentul penzionat Grigore Mihailaş, locotenenții 
penzionaţi “ Anton şi Tanco şi învățătorul . Vasile” 
Naşcu,-- zicând, că conform rescriptului - amintit 
autorităţile politice' la ducerea în îndeplinire. a ace- 
lui împrumut de stat să se folosască de sprijinul 
acelor bărbaţi cu deosebire demni de încredere, 
cari sunt în stare de a exercita în cerc mai estins 
ori mai îngust al domiciliului lor o influință bine- 
făcătoare asupra soților lor de poziţiune, apoi a- 
dauge: 

„Fiind-că D-Voastră, conform - poziţitinii şi 
vazei Dvoastre exercitați asupra poporaţiunii de 
aici o înfluință pe cât de însemnată, pe atât de 

„binefăcătoare,: am onorul de a Vă recerca prin 
aceasta, ca să binevoiţi a participa în aceasta afa-- 
cere foarte importantă la coinsfătuirea îndatinată în - 
edificiul preturei- la 26 1. c. la 10 oare înainte de - 
amiazi.“ 

Rezultatul acelei consfătuiri a fost că atât 
fondul de montur (stipendii), cât și cel şcolastic 
au subscris la împrumutul de stat -16 000 Îl. Şi 
4000 -floreni. 

“Spre a putea corăspunde acestor contribuiri 
comisiunea. fondurilor în 27 și 29 luiie 1854 a  - 

- recercat oficiul pretorial ca să exopereze. punerea
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în curent a intereselor restante a fondului şcolastic 
de 1886 fl. și a paușalului de folosință a fondu- 
lui. de montur în suma de 30.000 fl. precum și a 

„intereselor restante după capitalul de 17.000 îl., 
elocat în obligaţiuni de stat. 

„ Aceasta cauză nu s'a trăgănat. mult, după 
Cum * se trăgăna cauza stipendiilor. - Ministrul de 
finanțe numai decât a şi aprobat, despre ce co- 
misiun6a fondurilor a fost încunoştiințată în 27.. 
Aug. 1854 cu' scrisoarea preturiii din Năsăud din - 
aceeași zi Nr. 252, în urma căreia în 28 August 
1854 i-s'a predat dela comisiunea fondurilor de- 
claraţiunea de subscriere. 

Din scrisorile câte s'au făcut până aici am 
văzut, că autorităţile administrative considerau CO- 
misiunea fondurilor ca un organ îndreptăţit de a 
dispune peste averea fondurilor Şi aceasta o şi 
acceritua comisiunea pretinzând şi dispunând. 

Din acest an oficiile administrative întorc 
spatele şi nu mai privesc în comisiune pe orga- 
nul administrator al fondurilor, ci numai ca pe un 
organ consultător, fără alte drepturi. 

Aceasta se vede apriat din scrisoarea pretu- 
rei din Năsăud din 24 Sept. 1854, cu care trans- 
pune la comisiunea administrătoare, o Tupare a 
locuitorilor arşi din Ragla pentru prelungirea plă-. 
tirei unui împrumut luat, spre a o vedea şi a o tran- 
spune mai departe, apoi îi trage atenţiunea ca să 

"se considere numai ca organ consulativ 3). 

  

5) După protocolul de intrate la Nr. 67—1854: Ver. 
langt (der Bezirksamt) dass dureh die Raglaer Abbrandler 
Jedean ete. bezăglich tristerstreckungserwikung eingereichte 
Gesuch zur Einsicht und weiteren Vorlaze, dann crmahnt 
die Şchulfonds-verwaltung nur als berathendes Organ zu gelten,



22. Rezolvarea nefavoritoare a stipendiilor 
__ din cauza împrumutului. de stat. 

In urma îndrumării date de V. Naşcu lui 

- Ioachim Mureşan. în scrisoarea din 12 lulie 1854, - 

citată mai sus, ca să întrevină la refenţii dela gu- 

vernament şi să-i roage să le iee la pertractare 

cauza stipendiilor cât de îngrabă; loachim Mure- 

şan în o scrisoare din Sibiiu 29 Sept. 1854 între, 
altele îi răspunde următoarele: 

„In privinţa stipendiilor, umblai pe la locu- 

țiință, unde ducând Nrul comandei districtuale din 

"Bistriţă din 20 Iunie c. 5680 îmi dedera diu.re- 

gisratura Nr. 12.289 şi îmi espuse, că se află în 

despărțământul 1 nefinit, aşadară ar fi bine când 

veţi mai băga ursoriu să puneţi în petit:. „die hldbl. 

Staatthalterei geruhe die baldigste Erledigung dieser 

Angelegenheit dem Departement Î. auizutragen+)“ 

şi apoi încă nu ştiu ce veţi căpăta răspuns, că 

şeful -acelui departement e” Schweiger, un om“. 

V. Naşcu a şi făcut-rugarea de urgenţă în 

8 Oct. 1854 trimiţându-o deadreptul la locoţiința. 
In 4 Nov. 1854 comisiiinea . administrătoare 

primeşte dela pretura din Năsăud-cu data Î No- 

vembre' scrisoarea comandei districtuale din Bis- 

triță, care sună: ÎN o 
Dupăce atât banii gata ai fondului de mon- 

_tur; cât şi interesele ce vin după aceia sunt des- 

tinaţi de comunele: fostului al Il regiment român 

'de a se da pentru împrumutul de stat escris mai 

pe 'urmă, astfel prin aceea. încetează: propunerea 

făcută cu raportul -anterior din 12 lunie 1854 . 

Nr. 2375 pentru asemnarea' unor stipendii din 
acest fond pe sama studenţilor. . 

. 3) Româneşte: Să binevoiască onorata locaţiință: a 

dispune deparlementului |, resolvarea de a: mai urgenta a 

acestei cauze. . - ” : 
7
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„Despre aceasta se încunoştiințază -oficiul pre- 
torial în urma ordinaţiunei înaltei locoţiințe din 9 
l.-€. (Octobre 1854, Nr. 12289-—1449) pe lângă 

“retrimiterea tuturor acluzelor raportului spre ştire 
şi spre mai departe afacere. Ie 

Despre toate aceste Vasile Naşcu în.8 Nov. 
1854 scrie lui Joachim Mureşan următoarele : 

Mult prețuite amice ! | | 
„Ştiu, că încă mult Vă veţi mira cum nu vă 

răspund la îmbucurătoarea epistolă a Dlor-Voastre 
cu datu 29 Sept. a. c., cauza a fost mai cu samă 
aşteptarea 'rezultatului la ursoriul băgat directe la 
locoțţiință- cu data 8 Oct. Nr. 69 în privința stipen- 
diilor -- spre a Vă putea face aceasta cunoscut, —— 
însă ce ne fu răspunsu sub Nr. 12289—1449 'din 9 Oct. comunicate cu Nr. 10355 cu datu 22 Lt. 
dela districtul acesta :* „Da die sămtliche Ein- 

„kunfte des gedachten Schulfonds zur Betheilung 
an den letzten Staatsanlehen: bestimmt worden 
sind, der Antrag um Wilifahrung der Stipen- 
dien sich von selbst behebt, (112)3)“.  Puteţi-Vă 

"închipui, că n'am pregetat îndată a apela la Pre- 
sidium locoţiinţii spunându-le verde cum să cuvine, 
puind toate sub nas şi desluşind prin o descriere 
apriet 'proventele fondului aceluia în viitorii 5 ani, 
care urcă suma 13692 îl, din. care scoțindu-se 
suma trebuincioasă la împrumutu statului spre cea „ depusă de 12.700 îl. m. c.; cu 2425 rămâne venit curat în viitorii 5 ani cu 11.267 fl., care sumă luată în 

„ 1) Datul. Vom.k. E. Militărs Distriks Comando Bistritz 22, Oktob. 1854 Nr. 10355-—1854. subscris Fligellv Obstlt. "E de observat că urgenţa trimisă de-a dreptul de V, Nașcu e datată din 8 Oct. iar ordinaţiunea locoţiinţii e datată din 9 Octobre 1854. - =) Româneşte: fiind-că toate venitele amintitului fond - şcolastie sunt destinate de a se da la imprumutul ultim de „+ stat, propunerea “pentru aplacidarea stipendiilor încetează „de sine, - . 
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comun pe an dă 2253 fl. de unde : sowohl Stipendien, . 
als sonstige kleine Unterstiitzungen. und die Ein-: 
“kommen-Steuer anstandlos bestritten werden kân- 
nen 2), aşa s'au dovedit — şi nevedit-— apoi aclu- 
zând actu totului tot la o plângere, cu durere di- 

-recte porneşte azi dela Năsăud. la Praesidium “sub 
Nr. 74, apoi.vom mai vedea ce-vor mai zice: 

„. Gata suntem la negativă rezoluţie a-le aşterne toate 
ministeriului de cult şi învățământ Şi mai pe urmă 

. Şi. Maiestăţii.“ 
„Acum ne-am rugat- a se îngădui “de sti- 

pendii numai de 620fl. pe anul acesta, considerând 
această jurstare— că cari încă n'au mers până acum la 
o şcoală sau facultate de acum până la începutulanu- 

“lui şcolar viitor nu se pot primi — drept aceea nu- 
mai pentru aceia, cari se află la școale şi frec- 
ventează s'au făcut o consignare — aşadară Domnia- 
Voastră socotim că trebuind acum a rămânea în 

“Sibiiu şi acest an — Vi s'au pus suma pe anul 
acesta numai 200 îl. m. c. însă în întâmplare când 
aţi putea pe al doilea semestru merge la Viena, 
atunci vi s'ar asigna şi celelalte 2.« 

| „Acum. tot atâta: ori capu de piatră, ori 
piatra de cap, cerem ca rațiunile “ acelui fond : să 
ni se deie: după pofta comunităţilor 'şi oficiolatul 
politic să nu dispue volniceşte cu banii noștri etc. 

"etc., ci să rămâe în hotarele sale ca deregătorie 
controlitoare. “ 

„Ce blăstămăţie şi maliţie din partea inimi- 
micilor naţiunei române! dintr'al „nost să nu poată 
învăța nime!“ | 

„Inainte de o săptămână am mai dat 0 notă. 
la oficiu cercual ca un răspuns la âltă abătătoare 
dela calea omeniei, cu care păzem cum să cuvine 
abuzurile şi poftim 1208 fl. Verzugszinsen. nach 

3) Româneşte: atât stipendie cât și alte. ajutoare mici 
şi darea de venit să pot acoperi fără greutate, *
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dem allg. B. G.B. (interese de întârziere după „legea austriacă) dela cauzătoriul întârzierei — cu -un cuvânt — suntem întrați între collesiuni — ori ce a fi nu dăm pace“).« 
La toate: cererile şi remonstrăţiile iarăși urmă tăcere. Prezidiul locoţiinţii din Sibiiu nu-şi bătea . capul cu suferinţele studenților. 
Prin luna lui Decembre 1854 loachiin Mu- -“reşian comunicând lui V. Naşcu mizeria, în care a ajuns, fiind-că nu a mai putut ajunge în pose- Siunea stipendiului votat, - acesta îi răspunde cu „data din" Năsăud la 23/11 Dec. 1854, următoarele: 

Mult prețuite amice! _ 
| „Nu. sunteţi D-Voastră. mai năcăjiți ca mine în “privinţa blăstămăţiei, ce mai esistează fără ca- păt şi pe cum v'am fost înştiințat încă în 11 a lu- nei trecute, sub Nr. 74 -s'au înaintat directe la pre- sidium locoțiinţii un recurs în stil cam cum se „Cuvine, ca să fie odată ce va fi, alegând toate din care să se poată desholba în tot modru — şi mi- une, — că până azi nu au mai sosit niciun răspuns — așteptăm însă după sărbătorile naşterii — şi dacă nu soseşte nimica, atunci în speranță că trebuie să dobândim odată aplicidarea poftelor noastre — se vor lua bani câţi vom socoti a fi până una alta de lipsă — şi a conto sumei .de stipedii se vor împărți, — despre care lucru am „Şi avut vorbă cu preşedintele cercului având acum iar parale gata la 305 fl. m. c. 

” „Fără subsidiu nu vom lăsa noi studenții în timpurile acestea scumpe. Despre aceasta îmi dau parola mta. Incă puţină pacienţă trebue se fie! 
1) O cerere de atare natură a făcut comisiunea ad- ministrătoare a fondurilor şi în 95 Februarie 1858 sub Nr. 159, băzându-se pe dispozițiuuile cuprinse în $$ 1299, 1995, 1299 şi 1331 ale legei austriace (Allgemeine biirgerliches Ge. setzbuch.)
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„De 'vom scrie şi la Ministerium “s'au -la 

Majestate ; dintru al nost să nu putem! — mâăre! 
“lucru ! 1!“ 

„După sărbători scoatem atâta cât odată să: 

vă putem ajuta cu cât de puţin — a suplini sau 

“a da banii îndărăpt nu ne va putea sili nime.“: 

23. Incercările lui Vasile Naşcu de a urgita * 

punerea în curent a stipendiilor prin între-. 

venirea părinților şi nouă rugare cătră lo-: 

„ coțiinţă, 

| Espirând şi anul 1854 fără de a ajunge la 

ceva rezultat, în timpul sărbătorilor de Crăciun s'a: 

făcut o cerere; care au subscris-o părinţii tinerilor, 

„cari aveau -să capete stipendii şi anume Vasile 

Cifor din Nepos, lon Mureşian din Rebrişoara,. 

tatăl lui Ioachim şi Vasile Andresi din Năsăud în. 

numele tuturor acelor părinţi şi tutori, cari au în- 

aintat testimonii. de şcoală şi de studii ale tinerilor, 

_cari aveau să fie împărtăşiți cu stipendii din ve- 

- nitele fonduiui de montur. 
Aceea cerere a înaintat-o comisiunea admi- 

nistrătoare a fondurilor cu scrisoarea sa. din 8 lan. 

1855 la pretura din Năsăud, rugându-o să esope- 

reze cât de îngrabă dela locurile mai înalte apro- 

barea stipendiilor şi aceasta cu atât mai vârtos. 

pentru că e neîncunjurat de lipsă ca tinerii  mo- 

mentan să fie ajutoraţi ca să nu-şi întrerupă stu- 

„diile, iar părinţii lor. pretind ajutor după drept şi 

echitate din bunul lor privat propriu. - 

Trecuseră 3 luni de când s'a înaintat de-a 

dreptul la prezidiul locoţiinţii plânsoarea din 5 Nov. 

» 1854 şi trecuse şi o lună dela înaintarea rugării 

Dr. $imon: Vasile Naşcu. 6
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părinţilor acelor tineri, cari studiau la Şcoalele din 
Blaj și în Sibiiu, dar ceva rezultat nu mai sosia, . 

: Nașcu ne mai având paciință, în 14 Febr, 
1855 face o nouă urgență dela comisiunea admi- 

“nistrătoare a fondurilor cătră prezidiul locoţiinţii 
şi o trimite direct și recomandat. În aceasta ru- 
gare zice, că pentru de a putea reținea pe acei 

““țineri, cari deja studiază în institute din patrie, în 
“speranță de a fi ajutoraţi, ca să nu-Și întrerupă - 

“studiile în decursul acelui an şcolar din lipsă de. - 
„ mijloace de subsistenţă, din cauza urgenţii au în- 

aintat direct rugarea din 5 Nov., pentru a permite 
punerea în curent a stipendiilor votate pentru mai 
mulţi tineri din fondul de montur. Fiind-că- de 
atunci au trecut trei luni și nu a sosit nici 0 re- - 
zolvare, pentru liniştirea părinților şi tutorilor cari 
au. petiționat, sunt siliți a se ruga din nou, ca 
aceasta cauză să binevoiască a o rezolva cât de 
îngrabă, luând în considerare toate celelalte puncte 
de cereri încă nerezolvate, ca să se poată delătura 
odată din drum ori ce pedecă şi conform ordinei : 
dorite să înceteze manipulaţiunea de bani, care 
dela desființarea institutului de graniţă a cauzat o 
perdere de interese de vre-o 1500 fl. 

La aceasta rugare de urgență numai după o 
jumătate de an, în 13 lulie a sosit rezoluţiunea [o- 
coțiinții din Sibiiu, — cu care, după cum se va 
arăta mai în jos, nu respinge cererile, dar pune- 
rea în curent a stipendiilor o face pendentă dela 
aprobarea licvidării intereselor fondului de montur. 

„Astfel cauza stipendiilor . se trăgănează şi în | 
anul 1855 şi V. Naşcu, neputând împlini promi- . 
siunea făcută în epistola anterioară, s'a sbuciumat 
în sufletul său și în 6 Martie 1855 scrie lui loa-. 
chim Mureşian următoarele : , 

„Prea: stimate amice! Pe cât Vă sfiiţi 
„a-mi respunde mie cu câteva zile mai înainte —
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cu atât mă simțesc şi eu mai rușinat cu promi- 

siunile date D-Voastre în privința stipendiilor — 

văzând, că din atâta bală de scrisoare ni se ivi 

o zare, din care eu anume presupuneam, că vom 

ajunge încă în anul trecut scopul dorit, însă du- 
rere că blăstămăţiile unora oameni maliţioşi ne-au 

amânat lucru întru atât — cât iată a trecut şi se- 

mestru anului acestui curent. şi după două urso- 

riumuri stilizate” şi espedate direct la Praesidiumul 

Jocoţiinţii — încă până azi nu sosiră nici un răs- 

puns — de 2 săptămâni a mers altul pe calea 

oficioasă iară întru aceea privință,: că doară va 

urma cu efect bun sau negativ, ca să ne ştim de 

ce ne ţinea. . a 

Veţi fi având cunoştinţe cu unii referinţi dela 

” locoţiinţe ? ar fi bine a-i mai scobi, ca să se ştie 

stau ad acta sau -duse-s în sus la ministeriu în- 
vățământului. - Căci cred, că conziliari definitivi 

în privința şcoalelor încă nu sunt sosiți —- ba încă 

doar nici denumiți pentru Transilvania — la cari 

Sar putea omul mai cu anume adresa. Ceialaiţi 

referinți, mai pot zice, că nu -pot descâlci cum şi 

ce este cu fondul nostru! pe lângă toate volumele 

de scrisori. , 

Escuzarea Vi-o cred — eu văd la mine — 

fiind mai liber. şi totuşi într'o lună nu Vă putui 

“răspunde până s'au finit esamenele semestrului 

dintâiu.“ . i 
In urma rezoluțiunei locoţiinței din 9 Oct. 

1854, în care s'a zis, că nu se pot da stipendii, 

„pentru că banii fondului de montur sunt destinaţi 

pentru împrumutul de stat, comisiunea administră- 

toare a apelat: de-a dreptu la prezidiul locoţiinţii 

„dând tot feliul de deslușiri, apoi a urgat de două 

ori rezolvarea aceleia. In urma- tuturor acestora 

- abia în 19 Iunie 1855 a ieşit rezoluțiunea loco- 

țiinţii din Sibiiu' din 1855, care s'a trimis prefec- 

. Ă . 6*
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turei diri Bistriţa, iar aceasta cu datul 6 lulie a: 
încunoșştiințat pretura din Năsăud, dela care abia 
cu scrisoarea din 13 lulie 1855 s'a comunicat cu 
administrațiunea fondurilor. | | 

In amintita scrisoare a prefecturei din Bis-: 
triță se comunică, că locoţiința nu «e străină de a 
încuviința stipendiile cerute pentru tinerii studenți, 
din districtul desființatului al II. regiment rom. de 
graniţă, din interesele fondului de montur întru 
cât conced mijloacele, dar această încuviințare nu 
se poate da definitiv înainte de ce ar urma licvi= 
darea intereselor din acel fond de montur, spre 
Care scop însă a mers -dela prefectură la pretură 
emisul oficios din 18 Nov. In fine adauge, că . 
aceasta o comunică spre ştire deocamdată Şi re- 
trimite cererea” părinților înaintată de comisiunea 
administrătoare a fondurilor în 8 Ian. 1855.) 

Astiel după multe bătăi la uşile tuturor di- 
regătoriilor politice a urmat aprobarea de a se da 
stipendii tinerilor descendenţi a acelor părinţi foşti 
grăniţeri, cari au pretins ajutor după drept şi echi- 
tate din bunul lor privat propriu, punerea în cu- 
rent însă au făcut-o pendentă dela licvidarea in- 
tereselor, pentru. cari Vasile Nașcu mai în jos a. 

"început noua luptă. Ă | 
1) Nr. 5297. An das k. k. Naszoder Bezirksamt ! Die hohe k. E. Stattlialterei hat mit Erlass vom 19. v. M. Z. 1847/892 ex 1855 auf die Vorstellung vom 28./2, 1. J.Z. 168 crofinet, dass sie nicht abgencigt sei,. die fiir studierende Jinglinge aus dem Bezirke des aufgelăsten II. Romanen- Grenz-Regiments angesuchte Stipendien aus aen Interessen - des diesseitigen Monturfonds nach Zulass der Mitte] zu bhewilligen, dass jedoch diese Bevwilligung nicht eher definitiv ertheilt werden kânne — bevor die Flissigmachung der. Interessen von jenem Montursfonde erfolgt, zu welechem „Behufe aber der hieriimtliche Erlass vom 18. November 7. 814 praes, an das k. k. Dezirksamt erging. Dies zur einstweiligen'Kenntnis unter Riickschluss der Berichtsbeilagen. - Vom k. K. Kreisamte. Bistritz 6. Juli 1855. Aagy m. p. 

Intre acluze a fost cererea părinţilor și tutorilor tine. rilor stipendiaţi:
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24. Pregătirile lui Vasile Naşcu pentru com- 

punerea unui Memorand la Maiestatea Sa în 
cauza stipendiilor. a 

Am văzut cum a trecut şi anul şcolar 1854/5 
“fără ca după zeci de rugări, reprezentaţiuni să se 
poată exopera punerea în curent a stipendiilor. 

- Guvernamentul (locoţiința) din Sibiiu cu re- 
scriptul său din 19 lunie, citat în capitlul precedent, 
a aprobat hotărîrea comisiunei administrătoare a: 
fondurilor, cu care. s'au votat stipendii tinerilor din -- 
fostul al II. regiment rom. de graniţă, despre a 
căror părinți și tutori s'a zis, că dânșii. ca petenţi - 

_„pretind ajutorul după drept şi echitate din"pro- . “ 
priul lor bun privat“, şi neavând altceva de obiec- . 
ționat, a făcut pendentă punerea în curent numai 

“dela _licvidarea intereselor fondului de montur. 
Am văzut mai departe cât de târziu ajungea 

_comisiunea ” administrătoare a. fondurilor şi la o 
rezoluţiune negativă, pe când de altă parte sub- 
scrierea pentru împrumutul dat statului s'a rezol- 
vat în un timp foarte scurt, deşi tot: aceea poştă 
purta şi. corespondinţele fondului, ori poate că 
pentru corespondinţele lor aveau și poşte de po- 
rumbi?i) - o - a 

“Stând astfel cauza stipendiilor, Vasile Naşcu 
se. puse pe lucru, ca să. pregătească în aceasta” 

1) Espediţiunea de poştă până în 1 Maiu 1854 se fă- 
cea prin dragoni, cari mergeau călare de 2-ori pe săptămână” 

-dela Năsăud la Bistriţă. Din 1 Maiu s'a deschis o espedi- 
“ ţiune de poştă de sine stătătoare, fiind denumit ca espedi- 
tor de poştă Iosif Mihailaş, care a funcționat ca atare până . 

la, finea lui Decembre 1285, losif Mihailaş, aztăzi cassar al 

cassei' de păstrare „Aurora“. din Năsăud, e fiul lui Grigore 

Mihailaş, supralocot.' penzionat, despre care se face amin- 

" tire în aceasta descriere. Fiindcă espeditorul Iosif Mihai- 
laş încă ca tinăr de 21 ani a încărunţit, Vasile Naşcu „la 

„numit „Porumbul Năsăudului,*
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cauză '0 remonstraţiune la ministrul de culte ori 
un Memorand, care să. fie înaintat Maiestăţii Sale, 
după cum amintise în epistolele reproduse . până 
aici, dar greutatea cea mai mare îi era, că nu 
avea toate datele de lipsă la desvoltarea istorică 
a fondului de montur, fiindcă archiva regimentu- 
lui a fost nimicită în anul de revoluţie 1849 

-: Naşcu ştia, că ordinaţiunile emanate dela 
comanda regimentului din Năsăud cătră cele 12 
stațiuni de compănii în timpul graniţei la fiecare 
companie, ba şi în comunele grănițăreşti se luau 
în copie, aşa făcii pași, ca să adune acele ordi- 
națiuni din acele locuri, pe unde au mai rămas 
de. focul revoluţiunii și spre acest scop a trimis 

“un om expres prin toate comunele până şi pe valea 
Bârgăului, iar dânsul studia fragmentele rămase 
în Năsăud şi jur şi tota 4-a, a 8-a zi se mai 
ducea şi în comuna natală Feldru, ca să-şi caute 
de. mica economie. 
- Cum a lucrat Vasile Naşcu în vara anului 
1855 și cum a fost sprijinit şi ajutorat de ceialalţi, 
se vede din următoarele epistole, scrise de dânsul 
cătră Ioachim Mureșian, ascultător de drepturi în 
Sibiiu. 

In una cu datul din 1 August 1855 scrie 
următoarele :' . 

Amate Amice ! 

„Mult am socotit cumcă să va pociu răs- 
punde mai bine, ca mai chiar să puteti vedea şi 
pricepe cum merg şi stau referințele în: privinţa 
stipendiului. Alt modru n'am aflat mai bun, fără 
ca să decopii toate corespondinţele în privința 
aceasta şi făcând), binevoiţi a vedea ce au ur- 

  

1) La aceasta epistolă a alăturat in copie pe o coală 
de hârtie scrisă foarte des din margine în margine cores- 
pondinţa mai însemnală, amintită până aici din 22 Octobre 
1854 până in 18 lunie 1855 cu oficiile amintite, precum şi 
ezoluțiunile acelora,
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mat după toate ostenelele.-şi truda : noastră — 

maliția e de tot mare! “ 

. „Acum socotiți ce se mai întreprindem, a 

tăcea, ar fi inimicilor noştri binevenit — Însă o : 

remonstraţiune vom aşterne, dară când va'veni 
.ceva rezultat după aceasta.“ 

Acum voim cu date apriate să gătim aceea : 

remonstraţiuns, — însă .ne mai lipsesc unele, — 

după cari am trimis în toate locurile cunoscute de . 

a putea afla ceva. a 

Aceasta cauză numai un jurist harnic ar 

putea-o. în calea dreptului duce la cale — altmin- 

trelea sunt toate în vânt scrise şi trimise. 

Date- zic a ne fi de lipsă, să ştim adecă 

câtă restanță a rămas la cumpărarea monturului 

mai din urmă la anul 1842 şi de atunci încoace, 

să putem aprial băga sub “ochii inimicilor cât 

„sa primit din banii de pe lemne şi cât:de pe 

munţi. E o 

Socotiţi, că mie mi-ar fi tot atâta în privința 

aceasta — pe mine mă ţine această descriere dela. - 

desfătarea vacanţii şi a lucrului dela câmp — de 

voiu tăcea eu — toţi vor tăcea — ba a şi adormi 

lucrul de tot. | a 

„Până se va mai prăvăli dela Ministeriumuri 

ceva” favoritor ar fi bine, ca să daţi o rugare la 

„badea popa?) ca să vă ajute a conto din cutia 
bisericească, ce vei socoti şi Dumneata — să 

scriem alăturând toate chiar la Maiestate. 
__ Ce veți socoti a fi de lipsă a se întreprinde 

in privinţa aceasta, fi bun a-mi comunica cât de 

îngrabă —-până a nu fi prea târziu . .... 

lată că e oara a şasea şi se' închie posta 

— trebuie să finesec. . . : 

2) loan Lazar fostul capelan al Năsăudului şi tatăl 

fostului director gimnazial din: Năsăud Dr. loan M. Lazar, - 

- pe acel timp student în Blaj.
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Salutându-te““eu şi cu muerea mea — îți 
“răspund. în conțelegere cu dl vicar şi râmâi al 
D-Tale sincer. pi 

V. Naşcu m. p. 

După aceasta V. Naşcu iarăși se duse în 
Feldru la făcutul fânului, unde primi o epistolă 
dela Ioachim Mureşian, care se vede că. ajunsese 
în mare lipsă pentru neprimirea stipendiului. 

| V. Nașcu în 6 August 1855 rentoarce în Nă- 
săud, de unde-i scrie în mare grabă următoarele : 

„Mult prețuite Doamnule! 
„Scrisoarea menţionată s'a primit de dl vicar 
cu adevărată compătimire, unde vazând. Dlui jur- 
stările D-Tale cele: vitrege — la care zise casă - 
fac remonstraţiune la emisul c. r. Ministru de fi- 

“nanţe; care l-aţi fi primit în răspunsul meu cel 
“din urmă întreg — însă până atunci poale s'ar 

întârzia timpul — şi s'âr începe cursul juridic la 
Viena — pentru (aceea) zise Dlui, că doar. din- 
traltă cassă pe chizăşie (Biărgschaft) pâna se va 
descurca lucru cu proprietatea banilor foşii de 
monlur — ba uităm! și aceea ponmienise, că va 
scrie la Blaj — 'ca să te ajute cu un stipendiu dela 
Romanţai. | . | 

Seris-au sau ba — nu ştiu. 
"Administraţiunei fondului acestuia i lipsese 

unele date — pentru nimicirea arhivelor — însă 
de '3 zile am trimis: sol la Bârgău, unde se află 
protocoale de- acel "fel și astazi în oara aceasta 
n'a sosit răspuns nici cum. Cât vom avea acelea, 
nu, voiu întârzia a compune aceea remonstraţiune 
;dea-dreptul la Maiestate sau la minist. cultului şi 
a învățământului. Aici trebuie tunat subt nas —. 
că acel fond e cea mai mare parte din bani de 
pe “lemne și numai puţin de pe munţii recâștigaţi. 

.



Be 

- - Esamenele : trecute "ne-au sucit creerii de 
ambe părţile. .Noi încă am avut de lucru până 

“la finitul lui Iulie. 
Speranţa nu o perde de a fi folosit cu.. sti- 

pendiu din acel fond. Puteţi singuri da o su- 
plică prin ministeriu cultului şi. a învăţământului 
bazată pe ordin c. r. guvern. din 18 Faur 1851 
Nr. 3598 şi decheraţiunea comunităţilor din 18 Mar- 
tie 1851, care ambe.menesc' acel fond ca proprie 
tate a comunelor — după cum s'a jeluit acestea 
şi în suplica lor,.. admanuată Măiestaţii Sale, în 

2 August 1852, - 
Suplica D-Tale s'au așternut cu ord. Ne. 44 

din 26 Maiu 1854, distrie. 2375, 5/6 1854, urso- 
-rium la guv. şi locoţiinţă 8 Octomvrie şi. 14 la- 
nuarie 1855 N. 83 dela cere şi circumdariu!) nu 
pot servi mai ales dând aste din urma directe la 
locoţiinţă. | 

Fondul monturului este menit cu ord. guver- 
- namentală” d.. 18 Faur 1851 Nr. 8598, apoi. ștatu- 
tele din 2 August 1851. | 

Fondul şcolar are odată în obligaţiuni d6, stat 
17000, la. împrumuturi are să dee 20000 A: din 
care a enumerat 192700, restanța cametelor 4000, 
bani gata 436, contribuţia din venituri tot plătim 
și camăta ca venit nu mai soseşte... 

Socotind a- ţi fi răspuns la toate poftele | Dtale 
— după modru şi adevăr, mai la urmă însemnez 
şi acel emis al cercului Năsăua,. care dă a înţe- 
lege, că din cameţi -se vor da: stipendii, acela a 

- avut Nr. 826—80 Ianuarie 1854 a districtului.. 
- Bistriţei N. 641—21 Ianuarie - 1854. 

Pe suplica admanuată Maiestăţii nu primirăra 
nici o rezoluțiune!!! _ 

” 7 Aşa au mai tradus Kreisamt. numit “în aceasta 
scriere prefectura, care era în Bistrița faţă de cercul mai 
mie (pretura) din Năsăud, |



„Epistola din urmă ţ-am primitu-o în Feldru : 
unde era (m) la fâcutu fânului, — care spre. ao. 
putea răspunde venii astăzi la Năsăud unde aş- 
teptai și niscăi protocoale dela Bârgău, — care 
însă nu sosiiă. . - 

__ Ministru cultului și a învăţământului au con- 
cedat lui Petri 1) acum 2 ani la cererea sa directe 
a i se da stipendium dela stat, — dară D-Ta să 
nu poti avea dintr'al nost-? bate și trebue să se 
deschidă, uşa socot eu, acolo trebue ciocnit. 

Eu unu nimie poftese mai mult în visţă-mi 
„şi mai cu sete, ca să te văd Dr. de jură — aici 
în Năsăud — atunci bucuros zie — bucuros vreau 
să mor. ! .. ” 

De-a lui Romonţai încă să fie-vacante vr'o 2 
'stipendii — doar acum ori de colea ori de icea — 
vei avea ajutor — cum voi putea deminţi minis- 
teriului socotința de banii monturului -— îndată 
voi lăsa tot lucru şi mă mai apuc a' mai face și 
acel paș. 
| Peste toate acestea -te rog a-mi mai împăr- 

- tăşi îndată cugetul — la care vei fi ajuns : acum, 
aşteptând acestea (salutare dela soţia-mi) sunt 

Al D-Tale sincer B. Waşeu m. p.* 

In legătură cu aceasta din Năsăud 21/8 1855 . 
îi mai scrie următoarele : Pa 

Amate Amice! 

„După-ce vam fost espedat epistola mea din 
urmă — mi-am. adus aminte, că nu v'aș fi răspuns 
încă la toate întrebările Dlor-Voastre din epistola 
mai de pe urmă — şi anume socot.eu a nu fi 

  

1) Vasile Petri pe atunci la preparandia din Praga. 
mai târziu învăţător la. școala normală din Năsăud, apoi 

- profesor de preparandie tot aici şi în Deva. : Cu acesta ne 
"Yom întâlni mai mult în decursul acestei biografii.
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răspuns cine sunt amploiăţii la oficiu de _aici;. la 

aceasta deşi aşa târziu vii numesc: a 

ă Praetor: Aloys Kanezucki; Adjunct: Johann 

-" Schneider; Actuar: N. Năssner; Cancelliste : Fer- 

dinand Schloit, Johann Kâgler, Johann Popp; As- 

cultant; Filtseh aus Bistritz; Perceptor:. Anton 

Vinogrovski ; Controlor Johann Rupp; Diurnişti : 4.. 

Totodată trebuie să Vă încunoştiințez, că re- 

- monstraţiunea menţionată în răspunsurile mele din 

urmă din partea administraţiunei fundului şeolas- 

tie încă nu s'au înaintat, cauza au fost necăpătarea 

dovezilor trebuincioase, după. cari am seris şi am 

trimis espresse în mai multe locuri pe la foastele 

staţiuni de companii, unde ştiam a nu fi fost ni- 

micite archivile — însă durere — trebue să măr- 

turisese că mă înşelai în bărbaţii, pe cari mă ră- 

zâmai '— nu ştiu ce să zic! cum pot fi oamenii 

aşa indiferenți în privinţa binelui comun ! aceasta : 

fiind-că dela unii primim promisiuni — goale — 

şi până azi alt ceva nu — apoi dela alţii nici 

” răspuns. . | 

Dacă m'ar fi îngăduit jurstările eu singur în 

persoană maș fi dus pe la acelea locuri — însă. 

timpu feriilor l-ași folosi şi eu în mai multe fe- 

liuri şi spre binele comun dară şi spre a-mi căuta 

de mica-mi economie la. Feldru, unde a patra, a 

opta zi trebue să mă duc. | a 

"Ori voi primi ceva“ dovezi mai bune, ori ba 

— tot remonstraţiunea. aceea vom -găti-o în sâptă- 

mâna aceasta şi vom înainta-o la oficiu cercului 

celui mare al Bistriţii. . | 

A compune și a desbate fără a avea dovezi 

de ajuns, spre a putea pune subt nas întriganţilor . 

şi inimicilor românilor, nu e lucru ușor; apoi dacă 

ar lucra mai mulţi, — ce ar fi, însă numai cât 

zie: ar fi bine să se facă! fă! | 

Desbătând eu prin scrisorile mele aştăzi aflai, .
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că pe ian -au venit la fondul monturului 9264 fl, 
20 cr. M. C. şi de pe munţii recâştigaţi numai - 
720 îl., drept aceea chiar când „ar avea drept ad- 
ministraţia' financiară . pe timpu. administraţiunii 
militare, (care nu are nici ca cât),:tot nu poate | 
pune pedeci. și sequester pe acelea fondaţiuni: şi * 
„precum este. și cela de pe arânda crâșmăritului de 
toamnă. 

C3 să zic — pe calea politică se pun toate: 
ad acta şi tac — nedânâu-ne răspuns. 

„.. Aici trebueşte un advocat harnic, — acela 
le-ar umplea gurile. . 

Eu v'am fost rugat a-mi răspunde după pri- 
mirea epistolelor mele ce vei fi cugetat în privinţa 
stipendiilor, doar v'aţi socotit a face singuri paşii 

-cuviincioși la locurile mai înalte, pre cum la min. 

" voastre sincer amice 

, 

cultului si a învăţământului, sau la Majestate. 
„Dl chef - Panga “vă va spune de năcazu 

nost. Dl Năşcuţ încă vă va da vre-un sfat bun, 
—. ori ce-i face — de advocăţie nu vă lăsaţi. 

Finindu-se şi papiru finesc şi eu şi Vă rog .. 

comunica -opu nost, | 
: “ Salutându-te: rămân -ca totdeauna al Dlor- 

V. Nașcu, m. p.“ 

a-mi răspunde că doar pe atunci voi putea şi eu ? 

La aceste scrisori loachim Mureşan răspunde din „Sibiiu în 28 August 1855« într'o epistolă 
mai lungă, pe care V. „Nașcu a primit-o în 17 
Septembre 1855. 

» In aceasta loachim Mureșan, zice că-i răspunde 
la, 3 epistole, căci din 1-a până în 14 August n'a 
fost în Sibiiu, ci a umblat pe la Blaj, unde mişcă 
toate petrile pentru un :biet de stipendiu de 300 fl. 
M, C. Apoi după ce-i înşiră toate năcazurile, în- 
grijirile, ce le are, pentru-că nu “poate cu aceea 

„Sumă să continue studiile la Viena, unde pentru
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fiecare oară se plăteşte didactru de 25 fl. zice, că 
nu-i rămâne alta decât să se dee: popiei, apoi 
„adauge: . 

„Popă însurat nu mă voiu face, că cu pere 
de molid nu voiu ţinea preoteasa, apoi pe la noi 
nici ghindă de ceva treabă nu-i... Noa-acum 
ce e de făcut? Cu piatra de cap ori cu capul de 
piatră şi în urmă tot rămâi:cu capul spart. In 
cât se: atinge de atinsa remonstraţiune, aceea se 

poate face, însă la aceea să i-se aclude toate scri- 
sorile, câte se ating de fondul şcolar dela Alfa . 
până la Omega și așa așternute chiar Majestății: 
Sale Apostolice, ca aşa aceasta fâră de a mai fi 

„ silit-a mai trimite după relaţiuni pe la locoţiinţă, 
cercumdar şi cere să poată hotări din remonstra- . 
țiune şi. din acluzele ei, cari ar fi bine să fie ale- 
gate în copie vidimată. 

Intre altele acluze pricep eu afară de docu- 
mente şi corespondinţele oficiolaturilor cu comi- 
siunea şi viceversa. Mai întâi trebuie în remon- 
straţiune apucat lucrul: de acolo, că cu desființa- 
rea regimentului au rămas o sumă de bani de ai 
grăniţerilor, cari după ordinaţiunea d. 'dt. etc. s'au 
menit pentru şcoală şi s'au privit ca un fond pri- 
vat (tocmai ca cum e a lui Romonezai etc.) al 
grăniţerilor; însă Inaltul Ministeriu de finanțe ne 
deneagă aceea destinaţiune a 'acelor bani — zi- 
când, cumcă încă de acum înainte are să se me- . 
neze pentru vre-un scop, tocmai ca cum ordina- |. 
ţiunea citată 'ar fi numai o iluziune: goală fără 

- temeiu şi: vază. (Incât se atinge de administrarea 
fondului, acesta stă supt oficiul de finanţe, precum . 

„stă şi fondul lui Romonczai ete., însă numai în- 
“tru atâta. încât acesta are de a solvi la cei ai. 

„ zaţi cătră dânsa), 
Mai încolo zice Inaltul Ministeriu, . că cei mai 

mulţi bani sunt-de pe munţi, să le arătaţi cât au



4 
tămas dela cea mai de pe urmă cumpărare de 
montur şi apoi câte lemne s'au dat atât la ofițerii 
de compănii, cât şi de regiment. Actele trebuie 
că s'au luat prin oficiul de cerc, şi așa ar fi bine, 
să cercetaţi în arhiva cercului. Vă veţi mira dacă 
veţi dobândi încrederea lui Schneider, că el vă 
va descoperi tot, sau cel puţin mai mult decât ai 
noştri.“ Rugaţi-l secret in numele meu, pe lângă - 
esprimarea adâncului compliment din parte-mi. 

La toate acestea trebuie să le premeargă o 
enerațiune istorică (der geschichiliche Hergang der 
Sache) cum s'au înfiinţat, cum au durat, ce au 
pâtimit, ce au meritat pentru Majestate. şi cum 
s'a ' desfiinţat regimentul, însă nu lung fără scurt 
şi precis şi fără de multe complimente şi cercu- 
scrieri, numai natural, tocmai ca-cum ar cere un 
băiat dela tatal său pâne. Nu vă simţiţi vătămat 
că vă scriu așa, deşi, Dvoastră ştiţi întocmi aceea 
mai bine decât 'mine. | 

Incât se atinge de dreptul oficiului financiar, 
acesta are numai de a aviza pe cei ce au să ca- 
pete bani la cassă, și cassu cte. precum controla 
(Buchhaltung) au de a face raţiunile şi a-le apla- 
cida sau a-le rectifica, mai pe scurt au de a griji 
de. manipulaţiunea banilor. - 
„. Pentru aceasla nu vă supăraţi, că banii se 

trimit la cassa provincială, căci aceia nu i-ați 
perdut, mai cu seamă că nu numai aceste, ci şi 
alte fonduri. tot acolo sunt, numai alţii p. e. cum 
e capitulul din Blaj, propun, că cine să se sti- 
pendieze, care drept îl aveţi şi Dvoastră. Lăsaţi 
banii să se dee la cassă, numai să vă dee rațiunile, 
pentrucă. voastră sunteţi cavenţi să vă arete că 
unde sunt banii. 

Pentru vre-o împrumutare din lada bisericei 
aveţi bunătate vorbiţi cu badea, că în ce chip şi 
sub ce condiţiune ar fi împrumutată, ă conto cui
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și cât? şi îndată ce voiu şti, voiu suplica. îndată 
și de va fi de lipsă dau şi obligaţiune, sau daţi 
Dvoastră comisiunea în numele fondului. 

-Mai în urmă nu pot să mă arăt așa de ne- 
recunoscător să tac de următoarele: 

Eu am probat amiciţia, constanţa, sinceri- 
tatea şi neobosinţa multor bărbaţi și în deosebi 
consângeni de ai noştri, insă fiecare au dat în 
urmă pe calea rătăcirei înduplicat sau de interes, 
sau de comoditate; însă a-şi face o crimine ne- 
iertată în contra conştiinţei, când ași retăcea, 
Dvoastră sunteţi unicul, carele: nu s'au lăpădat de 
mine în lumea aceasta. Toţi ceialalţi s'au lăpă-: 
dat de mine, deşi în oare-care mod s'ar mai arăta 
“că-mi sunt sporitori la zidirea fericirei mele. Cine 
„ar îi fost acela, care să se fi trudit atâta pentru 
mine numai cu corespondinţa, da apoi bătaie de 
cap şi neplăcerile cele multe, cine s'ar fi îndupli-. 
cat a-şi face cugste şi lucru molest de a scrie 
atâta spurcăciune de scrisoare. numai ca să văd, 
rezultatul totului. 

Numai pagubă că toate ostenelile sunt înză- 
dar până acum; însă da-va Dzeu de acestea vor 
avea rezultat şi încă mă voiu putea pune în stare 
de a rebonifica sincerului meu. părinte (cu drept: 
zicând) ostenelele măcar cu “bucuria, ce sperez să . 
aibă în purtarea mea. 

“Ptimiţi dela mine adâncă mulţămită şi mân- 
găiaţi pe bietul tatăl meu, că Doamne bucuros 
l-aşi scoate din ghiarele năcazului şi i-aşi crea 
paradis, însă astăzi mi-e cu neputinţă a-mi ţinea 
susistința însumi; ci aduce- -va provedința și acelaş 
timp,“ 

| Aşa raţiona. şi scria Ioachim Mureşan. în 
28 August 1855. - 

„După aceea în 14 Septembre 1855, pe când 

,
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“Vasile Nașcu încă nu primise epistola aceasta, loa- 
chim Mureşan tot din Sibiiu i mai scrie lui Naşcu 
următoarele: - 

Stimavere Domnule! 

„Fiind prea secur, cumcă dl vicar s'au între- 
pus pentru mine, după cum îmi promisese prin 
şirurile sale mult preţuite, pentru aceea sum în 
cea, mai bună speranţă, cumcâ. voiu dobândi sti- 
pendiul dela Blaj, iar de altă' parte având cea 
mai bună speranță, cumcă Dvoastră_nu veţi pre- 
geta a'face paşii cuveniţi pentru câștigarea ba- 
nilor de drum, mă simt silit a'mă îngriji pentru 
documentele trebuincioase. - 

” Pentru aceasta aclud aici copia absolutoriu- 
lui şi descrierea persoanei mele, pentru ca să-mi 
puteţi scoate un pașaport la Viena pe trei ani 
(sau numai „an eine der 6sterr,.Universităten.*) 

„Spre scoaterea acestuia nu e de lipsă alta 
decât o adeverinţă despre patrie-mi,' unde m'am 
născut şi de unde mă ţin (Heimatsschein), care 
trebuie scrisă de notarul din Rebrișoara și subserisă 
de oficiul local al comunităţii şi vizată de c. r. 

„preşedinte de cerc, cu care apoi și cu copia ab- 
solutorului şi cu descrierea persoanei trebuie mers 
la oficiul de cercumdar din Bistriţă și acolo îndată 
îl vor da afară.după rugămintea cu gura (Proto- 
collargesuch). IE 

* De veţi ţinea de necesar, puteţi chema şi pe 
tata cu Dvoastră sau mai bine zicând tată, care 

“ştiu că mă iubește cum îl iubese şi eu, va fi așa 
de bun şi îşi va rupe vre-o zi, va prinde caii la 
o căruţă a badii popii sau a cuiva şi va merge 
cu Dvoastră la Bistriţa. Eu mai că mă voiu re- 
pezi pe începutul lui Octombre prin treacăt şi 
până acasă, pasul insă aveţi bunătate a mi-l tri- 
mite cât de curând, ca pe urma lui să-mi pot
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t, 

scoate recomandaţiuni şi un (Abgangzeugnis) tes- 
_timoniu anume pentru depărtarea dela academia - 
de aici, care e deosebit de absolutoriu și se dă 
numai pe baza pașaportului. Aşteptând cu nerăb- 
dare cât mai îngrabă răspunsulatât pe aceasta, 

„ cât şi pe epistola 'mea cea lungă din începutul 
lanei curente, cât şi pe aceasta cu pasul dimpre- 
ună și rugându-vă de iertăciune pentru incomo- 
dare sum al Dvoastre sincer 

Ioachim m. p. 

“A doua zi'în 15 Sept. 1855 pe lângă cele 
scrise în epistola .de sus scrie alta, în care zice, 
că mai trebuie să observe că pasaportul și banii 
de drum trebuie să le primească până în ultima 

„ Septembre ori şi mai de grabă, căci cu 1 Oct. se 
încep prelegerile la universitate. 

Vasile Naşcu întraceea.. ca răspuns la epis- S 
tola lui |. Mureşan din 28 Aug. cu datul Năsăud 
17/9—1855 scrie următoarele : 

Mult prefuite Amice | 

„Lesind şi relesind:) scrisoarea D-Tale d. d. 
28/8 cu mare atenţiune și la urmă îmi sfărmam 
câpul cum vam putea ajuta acum în oara lipsei, 
de oare-ce atâtea pedeci ni se pun în cale în 
privința. stipendiilor. din fostul fond -de. montur şi 
până se va -mai hotări la remonstraţiunea adma- 
nuată presidentului dela cercul mare al Bistriţei, 
fiind chiar domnul vicar ca' praeses, domnul lo- 
cotenent Tanco şi Lazaric apoi eu în persoană, vor- 
bind şi dovedind prin documente crezibile, ca” 
acelea fonduri nu s'au: înființat din proventele 

1 Formaţiune de cuvinte latinisate în loc de cetind 
și recetind, 

Dr. Şimon: Vasild Nagea, „- Ţ
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munţilor revindicaţi, ci din alte isvoare şi mai cu 
samă. din plata lemnelor adecă stânjinii și alte 
bârne duse la mai multe obiecte numite erariale 
pe plată, peste câre s'au producat documentele în 

"original, apoi din arânda celor tei luni de toamnă 
ete. Pretorul cu foarte mare sinceritate şi încre- 
dere ne-au asigurat, că acele acte din parte și — bine 
sprijinite — ca bazate pe adevăr — le va aşterne 
locoţiinţii. Intre altele zise acesta, că adnministra- 
țiunea camerală toate mijloacele le prăbăluiește 
de a-și însuşi ori şi cum isvoare de provente — se 
lasă până la cea mai înaltă culme de cercelări şi 
remostraţiuni, apoi' dacă n'are. în cătrău — apoi 
mai slăbeşte din pretenziunile sale. Aici trebue 
să nu uit și de aceea — că eu am înformat şi 
pe amici de ai noștri — la oficiul cere. din Rodna 
şi Prund, cum să scrie tot intr'un ton cu noi în 
privinta aceasta, — care s'a și întâmplat. Din 
partea noastră s'a protestat sărbătoreşte în contra 
amestecului şi administrății camerale în cât e 
“pentru fondurile menţionate — spunând oblu: că 
numai legea şi tribunalul competinte ne poate îm- 
pinge din dreptul proprietăţii acelor fonduri. 

Mai târziu vom așterne una grasă şi Majes- 
tăţii tot în aceasta privinţă, acludând documente 
concordate. Acum ce să zic de ajutoriul cel de 
lipsă va fi cunoscut, cumcă fondul numit:al mon- 
turului s'au împărtăşit la împrumutul statului în 
anul trecut cu suma de 20:000 fl. M. C., din care 
a şi plătit în Septembre 1854, 12700 1, după suma 
aceasta din urmă avem de u primi cat vom avea 
la mână obligaţiunea o sumă însamnabilă de in- 
terese.  Obligaţiunile aşa numite vinculate au sosit 
aici la c. r. perceptorat, de unde doară încă mâne 
dimineaţă o voi primi-o la mână-mi abună samă 

- cu coupoanele, pentru de a putea primi interesul 
cuvenit pe semestru trecut din 1 lunie a. c.
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Din aceasta sumă de camătă am înduplicat: 
pe membrii mei şi şi pe domnul vicar — dacă. 

veţi dobândi stipendiu de 800 îl. dintr'a lui Ro- 

monezai fond — şi veţi avea de a porni la Viena 

fară a cere altă concesiune —:pe rizico nost — 

100 fi. m.e.a Vă număra şi apoi numai chitanţa 

D-Tale vom aşterne-o spre ratificațiune în calea 

oficioasă. De, aceasta fi sigur — aşa este între 

noi hotărit — cât ne vei inştiinţa că aţi dobândit 

_rugatul stipendiu Romonezan şi voiţi a porni la. 

Viena, trimiţându-ne totodată chitanţa .pe „hârtie. 

 timbrată sanătoare pe una sută.m. c., primită dela 

fondul aşa numit de montur — acum de stipendii — 

de .loe cu posta dintâi primeşti aceoa sumă. 

— Crede în omenia mea — aceasta mângăiere. . 

ţi-o împărtăşeşte Al Dlor-Voastre de binevoitor, 

- V. Naşeu, m. p.“ 

“Referitor la rugarea urgentă .a lui Ioachim 

Mureşan pentru câștigarea documentelor pentru 

pașaport de călătorit la Viena, Vasile Naşcu îi răs- 

punde. din Năsăud la 29 Septembre 1851. urmă- 

toarele: ie i i 

Amate Ioachime ! 

„Pare că e lucru afurisit, că când are omul 

mai mare lucru, atunci fac şi poştele ca în bajo- 

cură. Fiind eu în toate Duminieile şi sărbătorile 

venit din Feldru lu Năsăud şi rugând pe espedi-“ 

torul postal Iosif Mihailaş a-mi trimite, ori-ce mi-ar 

sosi fără întârziere, totuși toate irei epistolele 

D-Tale d. d. 14, 15 şi 29 (9)1) a. 1. a. le-am primit nu- - 

mai ieri dimineaţă, care lesindu-le (eetindu-le) de loc 

am mers cu Pater Lazar la Rebrişoara spre a că- 

-...1 Poate 19, căci insași aceasta, epistolă e din 29. Autorul.
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păta adeverinţa dela antistea comunităţii — unde 
sosind: de loc am cercat pe domnul Lazarie — 
nefiind acesta acasă, ci la lucru Strânsului, am . 
mers la judele — acolo încă erau ușile încuiate — 
am.trimis după ei, Lazarie a venit, însă pe judele 
nu l-am putut căpăta şi făcându-se noapte am 
rugat pe domnul Lazaric a isprăvi subseriarea şi 
şi sigilarea, apoi astăzi să ni-l trimită în coace, 
— care promițându-ne — însă în deşărt şi 
fără 'efect! :căci acum e la patru oare şi încă nu 
ne-au sosit acel document! Dlui zise eri că sin- 
gur va veni cu bani de contribuţiune, însă ce să 
zic n'a venit,. 

Noi voisem cu Pater Lazar mâni demineaţă 
(batăr că e Duminică) — a călători la Bistriţă, — 
însă de nu ne va sosi nici ca cât în astă sară, 
mâni. dimineaţă voiu trebui eu singur a merge iar 
la Rebrișoara şi apoi vom pleca la Bistriţă, 

Aşteptând astăzi pe Lăzăric mă întâlnii cu 
domnul adjunct Schneider, — pe carele întrebându-l 
în privința pasului zise, că producând absolutoriul 
poate ai dobândi pasaportul acolo dela locoţiinţă, 
fiind acum de trei ani în Sibiiu ca cunoscut, cu 
toate acestea noi: vom cerca dela Bistriţă a Vă 
trimite acel pasaport şi de acolo pe loc a-l pune 
pe postă cătră Sibiu. 

Când căpătaţi pasaportul primiţi -şi potorii. 
Epistolele D-Tale le-am primit toate — fi 

sânătos până îţi scriu iară, 
Aceasta pofieşte sincerul amic 

P. Naşeu, m. p. 

Am reprodus această epistolă la aparenţă ne- 
însemnată, dar cetitoriul din dânsa poate vedea 
pe Vasile Naşcu în adevăratul său portret sufletesc. 
Neodihnă, obosală şi toată năzuința -ce și-o da ca
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pe unul, dela care spera că cu u timpul "să fie Con- 
„luptător în cauzele grănițereşti nici cu un. preţ să 

nu-l lase de sminteală. | 
Aşa s'a şi întâmplat. 

| Ioachim . Mureşan a căpătat pasport + şi 'suta 
de floreni promisă ca bani de drum, „cu care -a 
plecat la Viena. 

25, O scrisoare cuocaziunea sărbării Românilor 

transilvăneni pentru instalarea noului mitro- 

polit. 

„Viena în 15/27 Octobre 1855, 

„Ahult Prețuivere Domnule ! 

„In sara de ajunul unei zile -prea însemnate 
pentru toată suflurea românească, voi şi eu ne- 
putinciosul, — carele încă aşi voi a mă ţinea, 
macar. fugând cu sufletul a mână, de o aripă 
a geniului, carele înainte de aceasta cu două mii 
de ani (deşi poate cu vre-un seclu şi jumătate mai 
putin) conducea un popor de a'da lumei legi, — 
a-mi face destul datorinţei, ce mă obleagă sărbă- 
toreşte a venera pe bărbaţii acei, cari nu şi-au 
uitat .de originea sa, şi aşa cunoscându-o pe a- 
ceasta, nu şi-au uitat de misiunea cea sfântă, ce | 
li-o impune sângele, din carele se trag, şi tiţa, 
carea 'o 'au supt din peptul unei maice dulci, ce: 

„poartă un nume prea plăcut Şi cu pondere — de 
Romana. 
_-„Nevrând a mă linguşi, — căci aceasta nici 

nu mi-a fost meseria şi şi acum, ba şi în estreme 
de departe să fie de mine, —. mă sileşte. simţul 
din lăontru să înting peana cea aruncată de vr'o 
câteva săptămâni şi să esprim niște semne de
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multămită adâncă cătră un bărbat, pe care de-mi 
va da provedința viaţă şi sânătate, şi îmi va con-. 
cede să-mi ajung scopul — îl va venera în spirit . 
şi inimă posteritatea, carea singură ştie remunera 
ostenelele protopărinţilor şi părinţilor sâi; căci 

. prezinlele e crâncen cătră bărbaţii iubitori de 
adevăr, şi nu le ştie remunera meritele ; insă ve- 
nitorul le păstrează ţărina şi se bucură, dacă le 
poaie zice un cuvânt de mulțămită, pentru că nu 
şi-au cruțat 'sănătatea, nu odihna, nu pacea; ha 
în unele, cazuri și cu periclul -vieţii numai spre a-i 
găti (viitorului) posteritatei o slare mai fericită de- 
cât 'a. fost a trecutului. 

“Nu lua în nume de rău, dacă indrăsnesc a. - 
esprima adevărul în faţă şi-a le numi de bărba- 
tul, cătră carele spre memoria zilei de mâne (rege- 
neraţiunea metropoliei) voiesc să esprim meritata - 
mulţămită totodată şi întru memoria cercustărei | 

- aceia, că. prin bunăvoința D-Tale am. venit în ca- 
pitala ştiințelor Austriei (să o numim aşa), spre a 
culege ce e bun pentru noi şi a cunoaşte răul din 
gura străinului, . 

Primește dară zic spre eternă esprimăţiunea 
simțului de mulţămită, ce provine din adâncul ini- 
mei mele ca din o funte din un izvor nesimulat 
ci adevărat, 

| Deie ceriul, ca faptele să-ţi fie remunerate și 
in faptă prin realizarea scopului, carele poftoşti a-l 
ajunge şi a-l vedea efeptuit,. ca un rezultat a unor 
osteneli aducătore: de sudori şi cugete :moleste! 
Deie Atotpotintele, cu să ne mai putem vedea iviţi 
din pulberea unde ne târim, lu stat de om, câu- 
tând câtră ceriu precum ne-au destinat creaţiunea; 
şi să nu căutăm cătră mutul și surdul de pământ! 

Te rog în urmă, de vei ţinea demn să păs-
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trezi aceste şire întru memoria celor trei mominte 

atinse mai în sus și nu reşpinge o sărutare fiască 

“dela a D-Tale obligat e 

| Ioachim, m..pi 

Tot din Viena la 26 Decembre 1855 îi scrie 

lui V.. Naşcu o epistolă comunicându-i pe larg 

greutăţile traiului din Viena şi lipsa, în care a ajuns 

fiind-că suta de floreni m. c.. căpătată a gătat-o, 

iar stipendiul dela Blaj i s'a asămnat în rate se- 

mestrale decursive. Vasile Naşcu din Năsăud la 

19/7. lanuar 1856 la ambele epistole, răspunde în 

modul-următor:. Su .. 

_ Amate Ioachime! 

„Scrisorile dumnitale ambe dela Viena le-am 

primit. Cauza de ce nu vam putut răspunde Vă 

veţi închipui singur —.nu numai oarele zilei în 

şcoală, dară şi ale noptii nu-mi ajung spre a-mi 

putea toate duce la capăt după voie-mi,.a fi con- 

cepiste şi canceliste apoi şi membru al unei co- 

“misiuni administrative, carea constă din vre-o 14. 

înşi şi nici a treia parte nu sunt activi după cum 

- ar trebui să fie, — însă ori cât.lucru nu-mi pare 

mult, de oare-ce membrii ceialalţi pe cât și preșe- 

dintele subserie bucuros; Cu toate dificultăţile puse 

în cale din partea voitorilor de rău, totuş am ajuns 

a vedea ca cumeă în privinţa aceasta s'a făcut 

după cererea noastră propunere din partea loco- 

țiinţii la ministeriu, trebue să reuşăm noi după 

sfânta dreptate. De acestea destul. Domnul vi- 

car a scris la canonicu Pappfalvi de două ori în 

privinţa stipendiului D-Tale, însă până acum ne- 

„căpătând răspuns nu-mi putură da răspuns la ru- : 

garea mea spre a Te putea mângăia. Cred anume 

din inimă, că trăeşti cu greu, neputând mai de .
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mult a Vă trimite ceva, acum! mişcând şi pe dl 
vicar şi bade tău Popa Lazar, aclud aici dela d] 
vicar 5 Îl., dl Popa Lazar 5 îl. şi dela mine 41|. 
în suma 14 floreni m. c. spre ate putea ajuta 
până la altă vreme. Eu azi am scris lui Petri la 
Praga, — că având dânsul de a răfui ceva datorie 
mie să nu-i trimită la Năsăud cila Viena. Socot 
că batăr 10 A. vă va trimite cât de îngrabă. Alt 
modru nu avem spre a Vă putea ajuta din fon- 
dul monturului, am mai făcut paşul cel din urmă 
destul de apăsat, toate se înfundă la locoţiința şi 
acolo parte stau, parte le irimit ministeriului de 

„cult şi învăţământ și fiind dela Năsăud din par- 
tea blăstămaţilor aşa de bine împănate: — nu au 
nici un efect după sine. Traiu în Viena ştiu eu 
ce plăteşte, însă când am fost eu în anul 1849 
şi 1848 erau alte timpuri, de atunci s'au schimbat 
toate.  Cercat-ai pe 'dl locotenente Pioraş — acela.. 

„e un bărbat ales — de-l cunoşti fi bun spune-i a 
mea recomandaţiune ; cu acesta te-ai putea până 
una alta ajuta. Bătrânu taică e -sânătos şi are 
decret de făt în Rebrișoara. 

| La urmă mă încumăt a-ţi aduce aminte: - 
“suferința duce la sfârşit.  Muierea mea te salută 

pe cum şi doamna preoteasă a lui Lazar — iară 
eu strângându-te de mână rămân ca totdeauna 

Al D-Tale plecat . - 
V. Naşeu, m. p.1)* 

26. Et haec meminisse juvăbit. 
In decursul timpului pe când Vasile Nașcu 

lucra și lupta pentru punerea în curent a stipen- 
1) Pe dosul cuvertei acestei epistole e următoarea notă scrisă de Ioachim Mureșan: „primit în 96 Ianuarie 1856 st. n.: Asară am plâns şi iată astăzi imi dede prove- dința mângăiere“. Această mângăiere au fost banii trimiși de Vasile Naşcu, :
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diilor, se petrecură multe alte evenimente în .țară. - 
Dintre aceste mai momentuoasă a fost căsătoria - 
Majestății Sale împăratului Francisc Iosif 1 cu Eli- 
-sabeta, fiica Ducelui Maximilian de Bavaria, . în 
24 April 1854. 

| - Spre aducerea aminte de acest evenitent 
s'au făcut monete comemorative de câte 2 îl. şi . 
1 fl., cari s'au distribuit în toată monarchia spre 
a se vinde cu acel preț. N'am putut afla din ce 
motiv pretura din Năsăud numai în anul următor 
1855 în 17 Febr. a încunoştiințat pe direcţiunea 
şcoalei normale din Năsăud, că dorința Majestății 
Sale e, ca toată preoțimea și tot personalul didac- 
tic să fie împărtășit cu acele monete istorice. 

Directorul Moisă Panga în 18 Febr. 1855 a 
comunicat aceea scrisoare cu învățătorii, ca să se . 
declare, că doresc să capete din acele monete şi 

“care? Fireşte toți învățătorii şi învăţătoarele au sub- 
cris, dar Vasile Naşcu “a făcut următoarea notă: 
„Văzut şi încă doreşte să capete o atare monetă 
comemorativă, deşi așa târziu își aduc aminte de 
personalul învățătoresc 1). 

Simbolul de căsătorie a Majestăţilor Lor l-au 
făcut evident şi pe steagul batalionului prim, că 
ruia Majestatea Sa Impăratul în anul 1851, 
fost dăruit medalia de aur cu chipul său şi e cu 
amintita înscripţiune: „Fiir standhaftes Ausharren 
in der beschworenen Treue im Jahre 1848“. Lângă 
aceasta medaile “Majestatea Sa Impărăteasa Elisa- - 
beta a donat o pantlică de steag din mătasă albă, 

"pe care erau brodate în aur şi în verde frunze 
de. lauri şi stejar, în launtrul acestora litera E. 

, 

1) Gesehen, und winscht auch wenngleich so , spăt 
man an das Lehrpersonale erinnert, eine derlei Denk- 
miinze zu erhalten. Den.18, 2. 55. B. Naşeu Unterlehrer,
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"-deasupra 'cu coroana împărătească, la ambe cape- 
tele emblema împărătească. Pe dosul panilicei 
pe aur cusut cu negru: „Seyd freu und standhaft 
gleich euern Vătern 1548“. (Fiţi credincioşi şi sta- 

„tornici asemenea părinților voştri în 1848), pe 
ceealaltă panticlă: „Dem I-ten B-on von Taxis 

- Infanterie Nr. 50. 1855“, dimpreună cu un vultur 
„ împărătesc. 

“Acelea pantlici cu înscripțiunile amintite şi 
astăzi se poartă pe steagul regimentului !). : 

27, Postilionii lui Vasile Naşcu și Petru Tanco. 

„Am amintit în alt loc, că atât Vasile Nașcu 
cât şi Petru Tanco toate lucrările de cancelarie ale 
comisiunei administrătoare a fondurilor le îndep- 
linea fiecare acasă. 

„Ei le concipiau şi ei le şi purizau. Atât în 
comunicarea actelor între sine, cât și în ducerea 
„corespondințelor la postă, pretură efc. şi aducerea 
celor. ce sosiau, se folosiau de școlari, între cari - 
mai mult serviciu au făcut doi nepoți orfani a lui . 
Petru Tanco: Paul şi Teodor Tanco din Monor, 
“cari cercetau şcoala normală din Năsăud şi îi sus- 
ținea Petru Tanco?). Mai multă corespondinţă de 
postă a avut Petru Tanco, -care din anul 1853— 
„1855 a fost totodată şi administrator de casarmă 
şi purta şi socotelele foastelor cuartire grăniţereşti 

“pentru oficieri etc., pe atunci. considerate de -era- 

, 1) Inscripţiunile le-a comunicat lui Vasile Naşcu loco- . 
tenentul Gorge Pop. La rugarea mea făcută cătră comanda 
regimetului Nr. 50 în Brașov, de acolo cu datul din 1 Martie 
1908 mi s'au autenticat acele inscripţii. . dulorul. 

:) Cel de întâi astăzi Dr. Paul Tanco, profesor pen- 
"zionat dela gimnaziul din Năsăud, al doilea a fost mai târ- 
-ziu invățător la, școala din Monor; n
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iale, iar astăzi cea mai mare parte în proprietatea 

fondului central şcolastic, cu deosebire cele din 

Năsăud, iar cele de prin comunele grăniţărești 

în proprietatea respectivelor comune politice ori 

bisericeşti. IN ! 

Petru Tanco în 31 lulie 1855 a cerut dela 

comanda de trupe din Sibiiu, ca celor 2 şcolari: 

Paul şi: Teodor Tanco să li se deie o -remunera- 

țiune “pentru multele strapaţe, ce le-au făcut în 

lipsa unui ordonanţ de cancelarie, ducând şi adu- 

când de 4 ori pe săptămână corespondințele în 

cauzele administraţiunei de casarmă şi a cvartirelor 

în colo şi în coace, în depărtare de o jumătate 

de oară. | CI 

| * Dela comanda. de trupe cu-data [1 August 

1855 a sosit rezoluțiune negativă şi. numai după- 

ce a mai făcut o nouă cerere cu mai multe dovezi 

şi argumente, arătând cu- ziuariul de postă stra- 

pațele cele” multe, cerând pentru amândoi cel pu- 

țin 1 îl. m. c. pelună, pe timpul din 1: Novembre 

1853 până la finea luliu 1855 (20 luni), abia în ” 

„Decembre 1855 a sosit dela comandanțul corpului 

de armată Bordolo o hotărîre lungă, în care zice, 

că cererea e neîndatinată, dar în considerare, ca. 

loc.. Petru Tanco n'a avut ordonanț de cancela- 

rie, iar dânsul a fost şi morbos şi nu a putut pă- 

'răsi locuința, aşa a trebuit să se folosască de aju- 

tor strein, apoi în considerare că Paul Tanco. e 

orfan. de amândoi părinţii, iar tatăl lui Todor-a. 

- fost omorit în revoluțiunea din 1849 şi aşa sunt 

foarte. lipsiţi, concede ca să lisă plătească câte o 

remunerațiune de 5 fl. la olaltă deci 10 fl. pe 

lângă chitanța subscrisă de Petri Tanco?) 

. 9 Scrisoarea e: Vom kk. 12-ten infanierie-Armee- 

Corps Section IIL., Abth, 2. Nr. 19513, din 17. Nov. 1855. 

pe
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„-.- “Mai târziu Paul Tanco a ajutat foarte mult cu lucrările sale scripturistice în cauzele fonduri- lor şi în fine ca profesor gimnazial la cenzurarea rațiunilor fondurilor . în timpul comisariatului. reg. sub bar. Desideriu Bânfty. 

28. Memorandul din 10 Martie 1856 cătră Ma- 
jestatea Sa pentru deslegarea sequestrului, 
predarea fondului de montur. 'Tradarea lu- 

” crărilor lui Naşcu, 

Am amintit în alt loc greutăţile, cu cari avea să lupte primul comitet al fondurilor dela desfiin- 
țarea regimentului în coace şi cu deosebire cu pre- | tura Năsăudului sub conducerea lui Kanczucki, 
care nu odată a propus desființarea acestui comitet. 

In primăvara “anului 1856, âvând  vicariul Macedon Pop să meargă la Viena la conferințele 
episcopilor, Vasile Nașcu a lucrat nopţi întregi la un memorand cătră Majestate tot în cauza fon- 
durilor şi în numele locuitorilor din fostul regi-. ment de graniţă. 

___ In acest memorand, care datat din 10 Martie 
1856, se roagă de o favorabilă deslegare a ches- țiunei de sequestru pus preste toate pădurile apoi se arată, că cauza fondului de slipendii şi a fon- 
dului şcolar comunal dela trecerea în administra- 
țiune civilă, adecă de 5 ani stă sub pertractare şi 
deşi de atâtea ori s'a urgat, tot s'a târit dela un 
dicasteriu c. r. la altul şi totuşi zace neresolvată, 
cu 0 daună enormă de mai multe mii floreni in- 
terese, care caz în timpul graniței militare, când 
administraţiunea acestui fond nu avea în cale atâ- tea dificultăți, nu s'a' întâmplat,
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In fine s'a adaus în memorand: 

„Avem deplina încredere, că Majestatea Voastră 
e. r. apostolică va binevoi a dispune, ca această 

„ afacere să se rezolve la dicasteriile c.-r. — unde 
pertractările_ respective — în urma unei ordina- 
țiuni a guvernului (locoţiinţii) din aceasta ţară re- 
feritoare. la alte cauze, din: 17 Deceimbre- 1855 
Nr. 126.123, :3168 comunicată la 10 Ianuarie 1856, 
— stagnează nerezolvate, — pertractându-se cât 
de curând de cătră un procuror (fişcal) de stat c.r. 
dacă nu alt fel chiar pe spesele comunelor, cari 
şi așa au perdut interese mari a acestor fonduri, 
care ar avea misiunea de'a cerceta cauza cu în- 
grijire şi părerea sa de a o înainta Majestății 
Voastre, spre liniștirea spiritelor. adâne mâhnite 
ale populației foaste grănițere“: 

Acest memorand avea să-l ducă vicariul 
Macedon Pop. 

In 20 Martie 1856 pe când. vicariul stă gata 
-de plecare, Vasile Nașcu a scris lui loachim Mu- 
reşan următoarea epistolă: 

„ Amate fiule și domnule ! 

„Multe ţi-aşi scrie — însă toemâi când apuc 
peana spre a-ţi scrie — ocaziunea e gata de pur- 
ces — până în oara aceasta nu puteam, nefiind 
gata cu un memorandum la. Majestate în privinţa 
fondurilor noastre, care vezi bine trebuia eu să-l 
formulez şi să-l purisez, se poate socoti, că n'a fost: 
lucru ușor printre oarele de şcoală şi noaptea 
mai mult. 

Domnu vicar, care este adueătoriu acestei 
epistole, poate să vi-l deie spre al prelege, din 
care. vă veţi convinge” despre toate, Alligate nu



am pus, pentru-că aceasta s'a făcut cu alta re- 
futațiune, care pe cum se vede din o ordinaţiune 
a. locoţiinţii, se află la ministeriu do interne sau 
poate şi de finanţe, — fie la care va fi — socot, 
că dacă va legi (ceti) Majestatea numai rubrumu 

„suplicei, lesne va conchi(d)e, că poftim un proeator 
de stat a-l îndatora spre cercarea obiectelor aces- 
tea, spre-a da părerea apoi: Majestatei 1). 

Noi din' parte-ne vrem u Vă ajuta — însă 
inimicii nu ne-au îngăduit“, - 

Tot în 20 Martie a scris şi. loan. Lazar ca- 
pelan o epistolă, cu care trimitea 15 floreni lui 
Ioachim Mureşan și a predat-o lui Vasile Naşcu, 
care auzind că nu a primit stipendiu nu a dat-o. 
vicariului să o ducă, ci continuative în aceeaşi epis- 
tolă cu datul din 22 Martie 1856 scrie următoarele: 

“aul dorile Ioachime ! 

cra menilă a ţi-o aduce dl vicar, însă auzind, că 
stipendiu promis nu l-ai primit, am aflat cu cale 
a ţi-o trimite pe postă — că până la 6 Aprilie 

1) Rubru acestei petiţiuni e următoriul: An Seine 
kaiserl. koniglich, apostolische Majestit in Wien. Bittge- 
such der bevollmăchtigten Gemeindschulfondverwaltung des 
ehemaligen II, Romanen-Grenz-Infanterie-Regmts-Bezirks. d. 
d. Nassod, 10. Mărz 1656. Zahl 105. bittet um âdiea.h. 
Verfiizung womit die seit dem Uebertritte in die Civiladmi- 
nistration, năhmlich seit 5 Jahren in Verhandhing stehende 
— so olt belriehene — und gegenwiirtie von cinem k. k. 
Dicasterio zu dem andern sich verschleppende die den ob- 
gedachten chemaligen Grenzgemeinden eigenthiimlichen so- 
gennanten Stipendien- und Gemeindschul-Fonude mit enormen 
Nachiheil derselben unerledist sich befindliche Angelegen- 
heit durch einen k. k. Staatsanwalt untersuchen, sodan nach 
dessen Parere der bald moglichen Amtshandlungen unterzie- 
hen und erledigen zu lasseu zu geruhen. 

„Pe cum ceteşti mai sus, aceasta epistolă
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este prea departe — când va sosi dl vicar cu N. 

s. dl Episcop I. Alexi la conferințele începătoare. 

„Drept aceea şi primeşte pe lângă sus men- 
ţionaţii 15 (|. şi dela mine 2 Îl. m. 

| Petri îmi serie, că încă la 1 Martie ţi-au tri- 

mis 10 fl. macar căeu i-am fost seris să nu întârzie, 
aceasta socot. că încă ţi-au: prins bine. La care 
încă mai vreau a-ti spune, că aceia bani! daţi lui 

Petri sunt împrumutați şi aşa ii numesc şi. la 
D-Ta, decumva nu ţi-a trebui dela: Petri pe luna 
viitoare, atunci avisază, ca să-mi trimită mie rata 
viitoare având Şi eu trebuință” "de parale, începând 
la durarea unei case nouă în Feldru. Când ași 
fi un capitalist, să crezi că nu: mi-ar trebui. 

Până în oara când a. plecat dl; vicar, cu 
greu mare am mai gătit şi de mult menţionatul. 
memorandum la Majestate în privinţa fondurilor 
noastre. Și unii din membrii noştri ne-au tradat, 
şi eri am avut onoare a fi provocat la officiu cer- 
cual, puindu-mi întrebarea ce adunare ar fi fost, 
o adunare la mine în casă, — le-am răspuns că 
au fost : doi membrii lângă mine — alţii. nu, nu, 
le-au fost. destul cu atâta, mi-au cercat şi casa. 
luându- mi conceptu acelui. memorandum și până 
acum încă nu mi-l'au dat îndărăpt, Aşa sunt 
oamenii” când nu le este cunoştinţa curată, au 

teamă de toată umbra. 

Insă. peste: acestea de altădată mai multe, 
aşteptând ce va mai urma. . 

* Dacă vei primi aceasta — fi bun. Şi-mi răs- 
punde — că până la sfintele Paşti să ne mai pu- 
tem. scrie. " 

Cu aceslea rămân ca totdeauna al Domni: - 
Tale sincer, amic . a 
i V.: Naşeu, m. p.
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Aceasta epistolă trimisă recomandat pe postă 
a primit-o Ioachim Mureşan în.2 April, iar ceea- 
laltă a primit-o dela vicariul Macedon Pop în 
3 April 1856 la 6 oare seara; iar în 4 April la 
10'/+ seara primește dela Nașcu altă epistolă până 
acum necunoscută. - : 

Vasile Naşcu însă până în 12 April 1856. 
necăpătând' nici un răspuns, în aceasta zi îi scrie: 

Armate fiule Ioachim! 
N N ? . 

Răspunsul pe scrisorile mele poate zace aci 
la postă, îhsă mă grăbesc a-ţi trimite aci acest pa- 
chet, cu rugare a binevoi a-l admanua dlui vicar, 
fi bun stai pe lângă dlui când vei putea şi te'vor 

„ierta jurstătile, ca să-l poţi purta la decaste riurile 
finanţiare şi de . . . . :) apoi a cultului, 

„Cum voiu putea a primi răspuns, iară vă 
voiu scrie, | 

Până a fi dl vicar, nu-mi adresaţi mie, ci 
altui-cuiva. ; - 

E 6 oare şi posta încheie protocolul — drept- 
aceea salutându-te sunt ca totdeauna al Dtale 
voitor de bine V. Naşcu m. p. 

Ioachim Mureşan cu datul de 2 April şi 
10 April 1856 a scris lui. Vasile Naşcu două epis- . 
tole lungi, în cari vorbeşte numai de cauze per- 
sonale, vicarul Macedon Pop a adus memorandul 
compus de Nașcu 'cătră Majestatea Sa într'o au- 
diență căpătată în luna lui lunie 1856 şi i l-a 
imanuat cu o vorbire în care cere, ca să dispună 
la diregătoriile ministeriale, ca atât întrebarea drep- 
tului de proprietate să se rezolvească favoritor, 

  

1) Hârtia e ruptă şi lipsesc cuvintele puse in paran: 
teză ( ) și cele in locul punctelor, “
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“Aceasta epistolă trimisă recomandat pe postă 
a primit-o loachim Mureşan în 2 April, iar ceea- 
laltă a primit-o dela vicariul. Macedon Pop în 
3 April 1856 la 6 oare seara; iar în 4 April la 
10:/+ seara. primește dela Naşcu altă epistolă până. 
acum necunoscută. 

Vasile Nașcu însă până în 12 April 1856 
“necăpătând nici un răspuns, în aceasta zi îi scrie: 

Amate fiule IGachim! 

„Răspunsul pe scrisorile mele poate zace aci 
la postă, însă mă grăbese a-ţi trimite aci acest pa- 
chet, cu rugarea a binevoi a-l admanua dlui vicar, 
fi bun stai pe lângă dlui când vei putea și te vor 
ierta jurstările, ca să-l poţi purta la decaste riurile 
finanţiare şi de .. . . 1) apoi a cultului. 

„Cum voiu putea a primi răspuns, iară vă 
voiu scrie, | ME . 

Până a fi dl vicar, nu-mi adresaţi mie, ci 
altui-cuiva. Da 

E 6 oare şi posta încheie protocolul — drept- 
aceea salutându-te sunt ca totdeauna al Dtale 
voitor de bine „2 V. Naşcu m, p. 

„_ loachim Mureşan cu datul de 2 April şi . - 
10 April 1856 a scris lui Vasile Nașcu două epis- 
tole lungi, în cari vorbeşte numai de cauze per- 
sonale, vicarul Macedon Pop a adus memorandul 
compus de Naşcu cătră Majestatea Sa într'o au- 
diență căpătată în luna lui lunie 1856 și i l-a 
înmanuat cu o vorbire în care cere, ca să dispună 

„la diregătoriile ministeriale, ca atât întrebarea drep- 
tului de proprietate să se rezolvească favoritor, 
cât şi să se transpună fondurile — recunoscute 
însuşi de cătră diregătoria țărei de proprietate a 

1) Hârtia e ruplă și lipsesc cuvintele puse în paran- 
toză ( ) şi cele în locul punctelor. - 

Dr. Şimon: Vasile Naşcu. . . 8
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poporaţiunei — comitetului ales la desființarea re- 
- gimentului de graniţă. 

Maiestatea Sa i-a promis, că va purta griţă | 
ca petițiunei în scurt timp să se defereze.!) . 

Deslegarea acestei chestiuni însă s'a amânat 
până la anul 1861 fiind-că — după cum am ară- 
tat îni alt loc mai sus — se lucră din toate pute- 
rile din partea administraţiei financiare ca să pună 
mâna pe fonduri, 

29, Casa lui Vasile Naşcu' clădită în. Feldru. 

- Inainte de a trece la cele, ce au urmat după 
perchizițiunea de casă și luarea conspectului de 

- memorand înaintat Maiestăţii Sale, aflu cu cale a 
aminti aici pe scurt” şi aceasta. chestiune, despre 
care Naşcu face amintire în epistola din 22 Martie 
1856 cătră Ioachim Mureşian zicând, că printre 
alte năcazuri mai are şi trebuinţe de parale înce- 
pând la durarea unei case nouă în Feldru. 

. Vasile Nașcu încă. din luna lui Sept. 1852 
a.început a face- pregătiri pentru adunarea mate- 
rialului de lipsă. la edificarea unei case, dar ne- 
având banii trebuincioși şi aceasta a început a o 
face aşa zicând - în rate. In acel an a acordat 
peatră în preț de 10 fl. 56 cr., apoi în Sept. 1853 
şi 1854 iarăşi a acordat peatră cam de acelaş preţ. 
In luna lui Nov..1855 s'a îndreptat cătră Clement 
Lupşai parochul comunei Rodna-veche cu o rugare, 
ca să întrevină la comunele din cercul Rodnei, ca . 
să-l ajute cu lemnele de lipsă la clădirea casei. 

Clement Lupșai îi răspunde în 22 Nov. 1855 
următoarele: 

1) Vezi, Activitatea vicarilor foranei descrisă de însuşi 

Macedon Pop pag. 81 și 102.
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Ault stimale domnule şi amice! 

; Veneranda Domnii voastre scrisoare în trea-. 
ba lemnelor um primit-o si n'am intârziat a pro- 
pune rugarea Domnii voastre fostilor juzi Sâmbătă 
în Rodna pe lângă o.-catechisure fiind tema: ne- 
obosita Domnii voastre sudoare spre binele comun 
al- locuitorilor din Valea Rodnei, care penetrând 
la inimă au inceput cu toţii a se făgădui, udecă 

__din Rodna-veche şi nouă şi din llva, nefiind alţii, 
— m'au rugat-u vă întreba, din ce fel de materie 
voiţi a face casa, de lemn sau de peatră, atunci 
nu vă. trebue bârne, fără cununi, grinzi, corni şi 
scânduri, decumva de lemn voiţi a face, oare'n'atți 
vrea a-0 face din poşte, că atunci apoi ar scoale . 
trunchi. după putinţă — aşadară ca să ştie voia 
Doimnniivoastre se roagă cât mui curund a vă de-. . 
clara opiniunea, ca apoi pe Sâmbătă, când vor fi. 
toți juzii din cerc la pretură, să se poată convorbi 
sau doară impăcându-te -cu ceialalţi, numai dela 
Rodneni, Maiereni și lluani voiţi a avea “ceva aju- 
tor, așadară aveţi bunătate a-mi scrie despre acest 
obiect:până Sâmbată cu data ocaziune. 

Eu um bună speranţă, cum-că vor ajuta; î in- 
__să aducândumi aminte de mai multe-ori goalele- 

- Tăgăduinţe ale oamenilor noștri, tac numai, ştiţi 
bine, 'că aşteaptă să-le: pice numai poama în gu- 
ră, fără “a să sui: după dânsa,. însă eu iară zic 
speranţa-i speranță şi “Dzeu să ajute, . e că sunteţi. 

„vrednici mai de mult ca atâta. ...., - 
_Al domniei voastre , plecat 

- Clement Dursay m. p.* 

Temerea: parochului. Clement Lupșai sa îm- : 
plinit, căci din 22 Nov. 1855 până în Martie 1856, 

„pre când s'a apucat Vasile Naşcu să-şi clădească “ 
casa, nu i s'a dat nici.un ajutor din partea foşti- 
lor -grăniţeri, pentru a căror averi, fonduri şi pă- - 
duri lucră ziua-noaptea, | 8
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Ce situaţie era pentru bietul Vasile Nașcu! . 
Am văzut în capitlul precedent până în 20 

Martie 1856, când a plecat vicariul Macedon Pop, : 
a lucrat din răsputeri la memorandul adresat Ma- 
iestății Sale numai și numai în interesul tuturor 
grăniţerilor și spre a scoate fondul de montur, ca. 
să se poată da ştipendii fiilor lor, căci Nașcu nici 
copii nu avea. 

Dar ce se întâmplă ? De o parte „Unii din-, 
tre membrii nostri“ îl tradează şi inimicii cauzei 
grănițăreşti îi calcă casa și-i iau conceptul. acelui 

- memorand. - 
De altă parte 'în urma unei nouă. rugări fa- i 

cute cătră parochul din Rodna Clement Lupșai, 
ca să esopere dela confrații foşti grăniţeri să-l a- 
jute cu lemne - pentru casă, iată ce. mângăiere a 
căpătat dela Clement Lnpşaiî în epistola ddto Rodna 
în 1 April 1856: - 

Maud preţosule Domn ! 

„Veţi cugeta, cumcă sunt sau prea leneş : sau 
prea nebăgălor în samă, eu mărturisesc, cumcă nici . 
una au fost cauza acestei îndelungate tăceri, fară . 
numai jurstările mai tot contrarie au fost: mai de . 
multe ori probând, n'am putut pe toţi juzii într'un 
corp a-i coaduna, apoi separat lătrându-le să mân- 
tue unu.pe altu, știți prea bine cum sunt oamenii - 
noștri — ar voi a le.pica poama singură în gură, 
când este în năcaz, ştie face cruce şi cere ajutor, 

„apoi dacă iesă uită ca și orbii, câte odată n'am fost 
eu acasă, mergând după pânea cea de toate zilele; 
de altă. oară fiind adunarea lor la pretură Sâmbăta, 
când prin toate cornurile piaţului se află vânzători 

” de stropşală izraelitenească, nu cu greu se cuprind 
de duhul cel rău, care apoi nu mai. primește con- 
siliu cel bun. și sinătos — totuşi eu Sâmbăta trecută
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am fost fortunat a-i chema şi a-i vedea în cociuba 
mea, (însă tot Ilvanii şi Şănţenii au fost absenţi) 
unde pe lângă cu cea mai ferbinte amoare le-am 
pus în inimă toate facerile de bine a Domnii voas- 
tre, care ziua-noaptea (fără cruţarea sânătaţii şi 
înapoiarea lucrurilor casnice) le spendaţi: pentru 
folosul public, aducându-le exemple: cumcă' ase- 
menea făcători de bine naţionalişti nesimţind ceva 
resplată, desperându-se şi-au părăsit patria şi.au 
apucat alte vie!) mai felice, nu cumva să perdem 
şi noi din mijlocul nostru pe un adevărat român 
şi cu.trup şi cu suflet; cu o gură s'au apromis, 
cumcă fie-care comunitate separat va duce bârne 
după putinţă, care n'are pădure, va lua din cea 
vecină, cu Rodna, Şanţu voiu tracta să deie 
scânduri. 

Ar fi bine a vă ruga de domnul paroch loan 
administr. vic. să facă cunoscut şi preoților, 'cari 

apoi ar şti îndemna pe juzii comunali şi n'ar uita 
— precum a uitat Gusa, fiind mult de mine ru- 
gat a face acest paş, însă eu am zidit pe năsip, 
— acum au gătat odată pentru tot-deauna doară - 
cu judiția, Avacom şi-a nat: Și. aceasta sarcină 
asupra-și. —, - -. 

AI Domn. Voastre îde! amic 
Rodna în 1 April 1856.n. 

„ Clemens Lupşai m.. „pe 

Să vede, că Vasile Nașcu nu a căpătat aju- 
torul în materiale promise, căci după cum dove- 
desc unele notițe făcute de V. Nașcu:) numai în 
anul 1857 s'a putut apuca mai cu de-adinsul de 
clădirea casei, cumpărându-şi materialul trebuin- 

1) drumuri. : E 
2) Aici urmează chestiuni de altă natură. | 
3) În ziuariul său de școală, Inceput în Feldru în a- 

nul 1841,
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cios dela locuitorii din llva-mare, Rodna, Leş. 
- Fundamentul casei s'a făcut în 1 lunie 1857, pe 
„care s'a clădit o casă de piatră acoperită cu dra- 

niță în partea stângă a drumului principal (comi- 
tatens),. care duce dela Năsăud spre ost prin Fel- 
dru la Rodna=veche. - 

- După cum se va vedea din capitlele urmă- 
„toare Vasile Naşcu în Octobre 1856 a fost suspen-.. 
dat din postul de învățător și numai în toamna 

- anului 1857 a. fost iarăşi rehabilitat şi pus în post. 

In acest timp a mai putut sta şi de lucru casei. - 

In o scrisoare din 29. Nov. 1858, zice: 

„că fiind în anul 1857 secretar de recreu- 
țiune, m'am fost apucat ea toţi românaşii nostri 
noi însuraţi a-mi clădi din material adunat cu 

"vre-o câţi-va ani mai nainte o căsuţă solidă .... . 
şi până în toamnă trecută abia am fost apucat-o" 
a o pune sub acoperemânt şi o odae a.0o găti de 
nevoae spre locuirea unei servitoare la biata eco- 
nomia noastră de acolo din Feldru . 

, Ne-având eu alta distracţie, după cc s'au fost 
finit investigația în timp de două luni, am putut 
fi de faţă la dutarea unei căsule proprii, cure u- 
vându-o_ mă socoteum lotuşi ui fericit decât mulţi 
traşi-impinşi.“ 

__30. Urmărirea lui Vasile Naşcu pentru memo- 
randul adresat cătră Maiestatea Sa. 

Am văzut din epistolele lui Vasile Nașcu, că 
până la plecarea vicariului. Macedon Pop la Viena 
(în 20 Martie 1856) a lucrat şi scris Memorandul 
cătră Maiestatea Sa. i 

„Din epistola mai din urmă aflăm şi. dure- 
roasa faptă constatată de Vasile Nașcu,. că: unii
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din membrii nostri ne-au tradat şi ieri (21 Martie) 

am avut onoare a fi provocat la oficiul cercual 

“(pretura) . .. sc... mi-au cercat şi - 

casa luându-mi conceptul acelui memorand.“...: 

Ca să se poată înţelege situațiunea de atunci - 

a lui Vasile Naşcu,: care prin 12 April a scris lui * 

loachim Mureşian în Viena „nu-mi. adresaţi mie, 

ci altcuiva“, aflu de lipsă a descrie şi pe unii di- 

regători, cari erau pe atunci în Năsăud şi cu cari 

Naşcu avea de a veni în atingere în diverse cauze. 

La oficiul cercual (Bezirksamt) era pretor Alois 

Kanczucki, care nu odată a propus desfiinţarea 

comitetului fondurilor. " 

Că ce fel de om era pretorul Kanczucki. ne 

spune vicariul şi mai târziu prepozitul Macedon 

Pop în autobiografia sa, în care zice: „Kanczucky, _ 

un om demoralizat, căruia însuşi guvernul abso- 

lutistic pentru multe ale sale contra-lucrări. a fost 

necesitat a-i da. demisiunea din oficiu. Acesta 

pentru că de multe ori i-am spus adevărul şi i-am 

pus înaintea -ochilor chiar în casa: vicarială de vr'o 

două ori — venind la mine — faptele lui con- 

trare legilor şi moralității, a început a mă descrie 

înaintea mai multora ca pe un om periculos sta- 

tului şi în urmă văzând că aceste bârfele ale lui 

nu le bagă nime în samă, chiar când se lucra la. 

: denumirea mea de prepozit, m'a acuzat la ministe- 

“riul de poliție — nu ştiu cu ce, fiind-că încuza 

“nu o am.cetit.“]) - De 

Sub un atare pretor şi oficianţii subalterni, 

ba chiar şi gendarmii comiseră mai multe netreb- 

nicii şi fărădelegi, cari toate au fost arătate la pre- 

tură, dar din partea pretorului Kanczucki nu s'a 

făcut nici o întrebuințare. . . - e 

  

1) Vezi „Activitatea vicarilor foranei“ pag. 87, 
ea
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“ Conducătorul oficiului de dare c. r. din Nă- . săud Winogrowski încă îşi permise publice a in- sulta pe fruntaşii români din Năsăud, şi cu de- osebire pe cei ce erau în fruntea afacerilor fondu- rilor. Acesta s'a şi esprimat înaintea adjunctului loan Moldovan, chirurgului cercual Borsitzki şi - înaintea altor oficeri penzionaţi din Năsăud: „/n mijloc să spânzure pe vicariul foraneu Macedon Pop, de-a dreapta pe directorul Panga, de-a stânga pe învățătoriul Nașcu şi în față cu dânșii pe supra- locotenentul penzionat c. r. Grigore Mihailaş“.! 
Din toate acestea numai ne. putem închipui în ce situaţiune se afla Vasile Naşcu după. pleca- rea vicariului Macedon Pop la Viena, cu memo- “randul în buzunar spre a-l preda Maiestăţii Sale şi cu deosebire după ce „unii-din membrii NOȘiri“ lau tradat şi după ce Kanczucki i-a confişcat şi “conceptul memorandului. 
Pe când se petreceau acestea, pe Kanczucki numai cei din Năsăud îl cunoşteau mai bine, .cari au avut de a face cu dânsul dela anul 1854 până în 1856, iar organele superioare încă nu apucaseră a-l cunoaște şi așa toate denunțările lui le Consi- derau de bani buni. 
Stând astfel lucrurile Vasile Nașcu se pune în înțelegere cu corpul învățătoresc dela şcoala normală din Năsăud, cu câţi-va alți inteligenţi din Năsăud şi cu preoțimea din acest. cerc ţinură o conferință secretă în Năsăud Şi hotăresc să se în- ainteze o petiţiune la principele Sc/varzenberg, guvernatorul civil şi militar din Sibiiu, în care să se ceară strămutarea demoralizatului pretor Kan- czucki.  Petiţiunea se face arătând în dânsa ioate fărădelegile comise de Kanczucki, de jandarmi, 

1) In der Mitte den Foran-Vicar Macedon Popp, rechis - den Oberlehrer Panza, links den Unterlehrer Nașcu und gegeniiber den k, K. pens. Oblt. Gregor Mihailaș zu hingen: 
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precum şi dorința perceptorului de. dare c, r. Wi- 
nogrowski ca să fie spânzurați vicariul Macedon 
Pop, . directorul M. Panga, învățătoriul V. Naşcu 
și supraloc. penzionat Grigore Mihailaş. In peti- 
fiune s'a adaus că cei amintiți mai sus, înaintea 
cărora şi-a esprimat aceasta dorință, poftesc să fie 
ascultați judecătoreşte. 

Aceasta petiție datată din cercul Năsăudului 
- - (Nassoder Bezirk) 6 April 1856 s'a subscris de 

“următorii: Petru Pavelea preot în Salva, Sebastian 
Coşbuc preot în Hordou, Ştefan Pop preot în Re- - 
brişoara, Basil Dolha - preot în Bichigiu, Grigore 
Pop preot în- Telciu, Toader Başotă înv. real în 

- Zagra, Moisa Panga director în Năsăud, Basil 
Nașcu .învăţător în Năsăud, loan Pop preot în 
Runc, Basiliu Şoldea preot în Mititei, loan Năş- 
cuţiu sergent servit şi conducător de întreprinderi 
în Năsăud, loan Anton locotenent penzionat, Ba- 
sil Mureşian învăţător în Năsăud, Petru Tanco lo- 
cot. în penziune, Isidor Bodescou învățător trivial, 
loan Lazar capelan în Năsăud. In fine e adaus: 
Der Distrikts-Dechant nach Wien verreiset (Deca- - 
nul districtului a călătorit la Viena)!).- Petiţia sub- 
scrisă s'a înaintat la principele Schwarzenberg, - 
guvernatorul din Sibiiu, care a Şi. venit în persoană 
la Năsăud și a făcut investigare în cauză, infruntă 
atât pe Kanczucki, cât şi pe învăţători pentru atari ' 
lucruri de nimic, în mânie lovia cu sabia în pă- - 
mânt şi pe învățători îi amenință cu transferări şi 

„alte pedepse, la 'ce_ directorul  Moisă Panga a? 
“ dat espresiune dorinței, că abia aşteaptă ca să fie 

transferat din Năsăud. 

Dar Schwarzenberg n'a căutat ; mai departe 
” adevărătatea lucrului, fără îi trebuia persoana, care 

1) După un fragment de petiție decopi: at de însuși 
Vasile Naşeu, - i
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a făcut petițiunea contra pretorului Kanczucki. In- 
trebând corpul învățătoresc, răspund, că toţii au 
compus-o cu consimțământul unanim al locuitori- 
lor din acest ţinut. In urmă neavând nici un 
mijloc de scăpare, spun că Vasile Dolha, preotul 
din Bichigiu, ar fi compus-o, căruia nu-i păsa 
mult, de Schwarzenberg ştiind, că nu-i va lua pa- 
trafirul. Despre toate acestea încă în aceeași zi 

- încunoştințază pe preotul Vasile Dolha prin un sol 
secret trimis la Bichigiu.!) - 

Din acte se vede, că toată cercetarea se în- 
vârtea pe lângă petiția dată principelui Schwarzen- 
berg pentru transferarea pretorului Kanczucki, a- 
cesta însă făcuse arătare la organele superioare 
despre Memorandul “adresat Maiestăţii Sale, acu- 
zându-l cu agitaţiuni daco-române; cauza memo- 
randului însă era de atare natură, încât nu cute- . 
zau să păşască și să-l acuze anume pentru aceasta, 
ci le trebuia şi alte motive de încriminare. 

Pe atunci memorandul era la vicariul Mace- 
don Pop în Viena, iar conceptul era confişcat la. 
pretorul Kanczucki. “A păşi cu acuză contra lui 
Vasile Nașcu încă nu le venea la socoteală, căci 
nu ştiau ce va face Maiestatea Sa în urma ime- 
morandului. Astfel inimicii lui Naşcu aşteptau, ca 
memorandul să fie odată predat Maiestăţii Sale şi 
să vadă ce rezultat va avea. Memorandul — după 
cum. am amintit mai sus — numai în lunie 1856 
s'a predat Maiestăţii Sale. 

| A câştiga- informaţiuni grabnice între Ardeal 
şi Viena pe atunci era foarte greu. Numai aşa 
ne putem esplica cauza, pentru care adevărata in- 

. 1) După biografia lui Vasile Nașcu scrisă de Dr. Leon 
Scridon in 1883 ca student în clasa VIII. gimnazială, după - 
notițele date de Ioachim Mureşan, întregită de mine cu unele 
adausuri comunicate de :losif Mihailaș, postespeditorul de 
atunci.
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_vestigațiune .sa început numai în August 1856. 
După ce în lunie a fost predat memorandul Ma- 

". iestăţii Sale, vicariul Macedon Pop numai cu finea 

“tui lulie s'a rentors acasă, de unde iarăși a fost 

_chemat de noul episcop loan Alessi,. ca până la 
înfiinţarea capitlului să rămână de secretar şi fi- 

"ind-că vicariatul Năsăudului încă nu e departe să-l 
administreze și pe acesta, ceea ce Macedon Pop 
a şi împlinit, ducând şi oficiul de secretar şi pur- 

„tând grija şi de cele bisericești din vicariat, rămâ- 
nând câte o lună două la reședință şi ducându-se 
câte pe o săptămână. acasă la Năsăud.!) 

Astfel Vasile Nașcu în timpurile cele mai 
grele rămase aşa zicând “mai singur în luptele gră- 
nițăreşti, tocmai în acel timp când s'a început ur- - 
mărirea şi persecutarea în contra lui şi a directo- 

“ rului M. Panga. Da 

N Mai târziu au căpătat informaţiuni despre 
soartea memorandului şi inimicii lui Vasile Nașcu 
şi a tutiiror cauzelor grănițăreşti şi astfel au pus 
la cale, ca să se înceapă adevărata investigațiune 
şi urmărire contra lui V.-Naşcu şi Moise Panga. 

Pe atunci inşpector: de şcoale era conzilia- 
-rul şcolar şi prepozit rom. cat. în Ardeal Dr. Ca- 

rol: Festi, care locuia în Sibiiu. --Acesta a şi ple- 
: cat sub titula, ca să inspecţioneze şcoala din Nă- 
- săud, dar în adevăr pentru de a urmări pe Vasile . 
Naşcu şi lucrările sale, căci altmintrea ce scop ar 

“fi avut inspecţiunea întreprinsă în 23 Aug. 1856 
în timpul vacanței de vară, când .toate şcoalele 
erâu închise. Dr. Festi în Năsăud şi-a luat in- 
formaţiuni dela pretorul Alois Kanczucki şi dela. 
primariul Năsăudului. a 

Tot în aceasta cauză a mai umblat la Năsăud 

1) Vezi „Aclivitatea viearilor foranei“ pag. 52.
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Dr. C. Festi și în 13 Sept. 1856, în care zi Vasile 
Naşcu era dus în Feldru, de unde. l-a- chemat 

„. pretorul-Kanczucki trimițându-i o provocare nem- 
țască fără Nr. adecă nu în mod oficios, care în 
traducere românească e următoarea; 

„Dlui învăţător Naşcu . 
în Feldru. 

Domnul inspector de şcoale de Festl doreşte 
„Să vorbească cu dl Vasile Nașcu, acela are nu- 

mai decât să se prezinte în Năsăud. 
Năsăud, 13 Septembre 1856. 
i Șeful preturei c. r.: 

Kanezucki m. p.“ 

Că ce a vorbit Dr. Festi cu aceasta ocaziune 
cu V. Nașcu nu am putut afla. 

Primul rezultat al acestei investigaţiuni a fost 
următoarea : o 

31. Acuza conziliarului şcolar Dr. Carol Festi 
contra lui Vasile Naşcu şi Moisă Panga. 

Tal e. r. presidiu de locotenenţă ! 

În.a doua călătorie de inspecție întreprinsă 
de mine la 23 Aug. am aflat -la foasta şcoală 
grănițărească din Năsăud neregularități estrem 
de grave,.a căror înlăturare cât mai neîntârziată 
— îmi pare numai decât necesar în interesul 
educaţiunei. | 

Situaţiunea escepţională, în care se află aceasta 
şcoală dela desființarea instituției militare grăni- 
țăreşti n'a întârziat de a da la lumină amarele 
sale fructe.  Învăţătorii fără supraveghiare, lăsaţi 

în seama lor abuzau de situaţiunea lor, se eri-
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geau ca (Îşi însușiau titlu de) reprezentanţi ai 
poporului român, scurtat — după cum pretind 
ei — în drepturile sale asupra proprietăţii na- 
ționale (fondul de montur), iintrigau contra per- 

““ sonalului preturei c. r.. de acolo în modul cel 
mai revoltător şi se încumetau a insulta pe faţă - 
şi fără rezervă organele publice ale guvernului. 
„Mai ales învățătorul superior (directorul) Moise 
Panga și înv. inferior Vasile Naşcu se zice că 
Sau ocupat în aceasta direcţie de condamnabilă 
„meserie de agitare a poporului, de-oarece ambii 
sub pretextul de a petiţiona pentru revindicarea 
fondului de montur, convocară pe reprezentanţii 
comunali din împrejurimea Năsăudului (şi preoți 
să zice că au participat la aceasta) Şi nu numai 
că făcură acolo iridentism daco-român, -ci ur- 
"“măriră şi acţiunile oficiale: ale -şefului districtual 
-Şi ale celorlalți funcţionari c. r., revăzură pro- 
cesele - verbale “comunale cu reaua intenţiune 

pentru a găsi în ele - motive pentru plângeri 
contra preturei. 

“Dintr'o astfel de adunare eşi şi pâra redac- 
tată de Vasile Naşcu contra șefului preturei, 
care fu înmanuată Alteţei Sale principelui. 

„ Licrurile ajunseră până acolo, că oamenii 
“citați în afaceri de procese la judecătorie fură 
"opriţi pe stradă pentru a-i întreba cum au ho- 
tărât „Polonii. şi Galiţienii“ — aşa îi numiau 

-ei- pe funcţionari. , . 

Spiritul pernicios, condamnabil, care conduce 
pe aceşti doi învățători îl. dovedește între altele 
Şi împrejurarea, că văzându-se înşelaţi în spe- 
ranța lor de a primi satisfacţiune în urma plân= 
gerei contra diregatoriei c. r. adresată Alteţei 
Sale. se purtau chiar cu gândul să se plângă 

„contra Alteţei. Sale însaşi la locul cel. mai înalt,
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Sufletul şi stimulul acestei agitațiuni fără re- 

zervă şi îndreptată contra autorităţii legale, este 

învățătorul Vasile Naşcu, de profesiune scribalău 

(Winkelschreiber) şi plin 'de idei daco-române, . 

şi. contra căruia să se fi făcut deja în aceasta 

direcţie o cercetare disciplinară (oficială). Dom- 

“ nul-procuror din Dej (Dees) Fischer, la care se 

găsesc actele respective,. va putea să deie în 

aceasta privință. celelalte lămuriri. 

Primarul local interogat de mine despre pur- 

“tarea acestor oameni, se plânse contra învăţă- 

torului superior Panga, că acesta încassează de- 

la” părinţii copiilor: ce sunt trimişi la școale, din 

Năsăud dări formale în naturalii, ca: cereale, 

vin, lemne, păstăioase etc. şi că din aceasta 

cauză preferă pe copii provincialilor față de cei 

ai locuitorilor din Năsăud; că apoi în zilele de - 

'şcoală întrebuințează pe şcolarii mai: săraci la 

muncă în casă şi la câmp. 

O dovadă eclatantă despre renitența şi spiri- 

tul de. opoziţie .chiar contra dispoziţiunilor înal- 

“tului guvernamental acestui învăţător superior 

Panga (ce face pe autocratul), ne dă faptul, că 

acesta şi-a permis din propria sa putere a în- 

depărta dela şcoală după o activitate de 3 luni 

pe învățătorul inferior Isaac Nășcuţiu, numit la 

Năsăud cu înaltul decret al guvernamentului din . 

13: Novembre 1855 pe cuvânt, că acesta (Năş- 

cuțiu) ar voi să întroducă o nouă ortografie 

germână, fără ca mai întâiu să probeze încapa- 

Citatea lui Năşcuţiu şi fără să-mi înainteze ra- 

portul cuvenit. 

De altfel cum se prezintă şcoala din Năsăud . 

sub raportul didactico-pedagogic, despre -aceasta 

_xegret_a nu Vă putea raporta nimic, deoare-ce 

„atunci din cauza vacanței şcoaia era închisă ;
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trebue însă să admitem,- că când învățătorii se 
amestecă în afaceri comunale, prin opunerea ile- 
„gală şi revoltătoare contra superiorilor lor ime- 

diaţi, dau tineretului, care mai cu samă trebue 

“să fie educat în ascultare necondiționată față 
de. diregătoriile: lumeşti și spirituale instituite 
“de D-zeu — un esemplu atât de scandalos, în- 
cât aci nici în şcoală nu te poți aștepta la ni-. 
mic bun. A a 

_ Deoare-ce conducerea şcoalei din Năsăud 
nu se mai poate cu nici un preț lăsa fără pe-. 
ricol pentru învățământul educativ în sama unor 

„oameni ce s'au făcut culpabili -de contravenţii . 
aşa de grave, îmi permit. cu tot respectul a pro- 
pune, ca Inaltul: c. r. Presidiu de locotenenţă - 
(guvernament) să binevoiască “ a suspenda -ab 
otfo 'et salaris pe învățătorul superior . Moise - 

„Panga şi pe înv. inferior Vasile Naşcu. şi a dis- 
pune să li se facă ambilor cercetare disciplinară. : . 

„Şi pentru ca prin aceasta. "şcoala să nu sufere 

vr'o întrerupere aşi crede că cel dintâiu să fie 

“ înlocuit provizor prin învățătorul recomandat mie 
Bodescău din St.-Georgiu, cercul Rodnei, 'cela- . 

lalt prin preparandul absolut domiciliat în Nă-" 

săud Morariu. DR e 

Sibiiu, la -17 Oct, 1856. Ii 
| “Dr, Fessti m.-p.y 

“= consiliar de şcoale e. r.* - 

Aceasta gravă acuză s'a prezentat la proto- 
„colul prezidiului locoţiinţii. din Sibiiu -în 23 Oct. 

„1856 sub Nr. 10454.) a 

" 1) Originalul în text germân se află in archiva lui 

Vasile Nașcu. nf -
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32. Câteva esplicări la poreclirea lui Vasile - 
Nașcu de scribalău (Winkelschreiber). 

“Cum am văzut Dr. Fessti în acuza făcută E 
contra lui Vasile Naşcu îl timbrează pe acesta de 
„ Winkelschreiber.“« - - 

Aceasta însă nu e cea dintâi titulatură şi 
Fessti nu a făcut-o pe baza celor practizate de 
dânsul, ci pe baza denunțărilor pretorului Kan- 
czucki și ceialalți de o pânză cu dânsul. 

De peana lui. Vasile Nașcu au început mulți 
a avea respect şi teamă, încă de când începuse 
ca invăţător în Feldru a păși în ajutorul 'şi apă- 
rarea comunelor grănițăreşti, - demascând cu toată 
energia procedura netrebnică a: maiorului Betz- 
mann, căruia i-ar fi-plăcut să ardă comuna Feldru 
de patru părți şi pe Feldrihani să-i vadă spânzu- 
raţi. Vasile Naşcu în o scrisoare din acelea tim- 
puri adresată cătră vicar, ca .inșpector districtual 
Şi director, îi spune, că cu o ocaziune generalul 
Galbrun a făcut o vizitaţiune de şcoală în Feldru 
şi după un examen scurt ţinut cu Şcolarii şi. şco- 
lăriţele a chemat pe V. Naşcu în chilia pentru în- 
vățător 'şi în prezența vicecolonelului baron Iovich, 
a căpitanului Osmolski, a medicului de regiment 
Nagy şi a preotului local Ioan Pop i-a împutat, | 
că acolo în comună a aflat, cumcă el se face 
»Winkeladvokat“ și ca atare compune grănițerilor 
acuze pentru câţiva cruceri în contra ordinaţiuni- 
lor mai marilor lor și aşa sprijineşte pe supuşi la 
neîmplinirea ordinaţiunilor mai înalte, scrisul acela 

“înmulțeşte şi îngreună serviciul, apoi i-a mai îm- | 
putat şi altele, iar când a voit să se justifice i-a 
oprit ori ce escuzare. 

Acestea şi altele multe le va fi avut şi auzit 
şi Dr: Fesstl despre Vasile Naşcu când îl numeşte 
că e de profesiune. un -Winkelschreiber,
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Da, Vasile Nașcu. a scris şi încă foarte mult - 
„—-dar nu în ascuns ci pe față. Pe acele tim- 
puri în ținutul Năsăudului nu erau advocaţi, sin- 
gurul jurist-consult a fost Iosif Schotti căpitan c. r. 
şi auditor de origine din Pojon, iar' alți oameni 
de carte, cari ştiau scrie, nu puteau scrie din sim= 
plă cauză că nu studiase trecutul şi bazele de: 
drept ale acestui: ținut şi locuitorilor ei precum a 
studiat Vasile Naşcu. 

Din această cauză comunele grănițăreşti cu 
cea mai mare încredere -se îndreptau la Vasile 
Nașcu Şi- -l plenipotenţiau ca să le reprezinte cau- 
zele şi să le apere. 

Dânsul cât a priceput a apărat cu peana şi 
- cu gura interesele întregului ţinut şi după cum 

se vede chiar din epistolele sale scrise cătră. loa 
chim Mureşian şi citate mai sus, lucra din toate 
puterile, ca din acesta să scoată advocat apărător 
în aceasta luptă grea, atât a comunelor grăniţă- 
reşti în special cât şi a fondurilor acestora, din 
cari până aici în decurs de 6 ani, copii foștilor! 
grăniţeri încă nu ajunse-se să capete stipendie, aşa 
încât în memorandul adresat Majestății Sale au 
fost siliți să „apeleze şi la ajutorul unui advocat, 
ori după cum zise Naşcu în epistola sa din 20 Mar- 
tie 1856, citată mai sus „poftim un procator de 
stat a-l “îndatora spre cercarea obiectelor acestea 
spre a da părerea apoi Maiestatei.“ 
„Precum în cauzele de interes public tocmai 

aşa şi cele de interes privat lucra Vasile Naşcu 
iarăși nu în ascuns, ci pe față pe baza de pleni- 
potenţe, care să păstrează şi acum între scrisorile 
rămase de dânsul. 

Ca esemplu amintesc aici „Plenipotenţa“ dată 
în 9 lunie 1853 în limba germână din partea alor 
13 locuitori din Năsăud, în numele tuturor celor 
5 din Năsăud: 

r. Şimon: Vasile Naşcu, 9
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„In puterea căreia primăria din Năsăud şi” 
anume Grigore Pop, lon Sandu şi Basil Nașcu 
să împuterniceşte de cătră noi subscrişii să ne 
reprezinte în cauzele de drept născute pentru pre- 
tenziunea de 200 îl. ce este la domnul Georg 
Foldvâri şi soţia sa, să încheie ori-ce fel de îm- 
păciuire, să primească-şi să dee termine, fără 
ştirea noastră să facă recurs, apelaţiune ori să 
ceară reviziune, se: ridice bani şi se chiteze în 
numele nostru, peste tot să facă totul, ce cugetă 
că e de lipsă pentru.noi etc.“ 
„„Pe aceasta plenipotenţă e indusă şi clauzula 

de auentitcare a preturei din Năsăud!). Dar mai 
mult, Vasile Naşcu nu numai că a fost ca apără- 
tor în cauzele de drept ale foştilor grăniţeri, ci 
după înființarea districtului prin anul 1862 aflăm 

„că din partea prezidiului sedrei generale a distric- 
tului Năsăud sub- căpitanul suprem Alexandru 
Bohăţel. a fost denumit ca apărător (defensor) la 
pertractări finale în cauze criminale de omoruri?) 
despre ce voiu arăta mai pe larg la locul său. 
Din timpul, cât a fost suspendat Vasile Naşcu nu 
sunt ceva evenimente mai însemnate. Dânsul a ră- 
mas în Năsăud așteptând rezultatul investigaţiunilor. 

Din corespondinţa din acel timp puţin este. 
Poate că nici nu a purtat. 

In: 20 lanuarie 1857 îi scrie vicariul Mace- 
don Pop din Gherla, unde petrecea ca secretar al 
episcopului loan Alexi, cerându-i mai multe date 
istorice referitor la clădirea şcoalei normale din 

1) Geschen 'k. k. Bezirksamt und wird die Richtigkeit 
der vorstehenden Vollmacht, welche von Seite der Nassoder 
Abbrandler zur Aufkiindigung und Eintreibung der Capitals- 
Summe pr. 800 fl. Cmze beim hohen k. K. Landesgerichte 
zu D6es ausgestellt ist bestiăttiget. —. 

Nassod, 18. luli 1253, Schneider m. p. 

:) Vezi Nrii 1687 ex 1861 și 2053 ex 1862 crim.
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Năsăud şi a celor triviale, ca să poată răspunde 
la o recercare a locoţiinţei zicând: „fiind-că sum 
convins cumcă Dta mai bine le şti toate pentru 
aceea te prea rog am răspunde la următoarele“ etc.!) 

Mai la fine adauge: 
»M. Sa?) mau întrebat despre lucrurile de 

„acolo şi anumit despre suspensiunea Dv., i-am 
răspuns adevărata stare. Sa 

D. consiliar nimica a răspuns. a 
„ Consiliarul amintit aici -e însuși Dr. Festi, 

inspectorul tie şcoale. In 28 Februarie 1857 Ma- 
cedon Pop în interesul lui Moisă Panga şi Vasile 
Naşcu scrie din Gherla o rugare în limba ger- 
mână cătră Dr. Festi, care în traducere româ- 
nească e iirmătoarea: E 

-- Reverendissime die prepozit! | 

Prea venerate dle Consilier de școale! 

Rugaţi-vă şi vi-se va da vouă, bateţi şi vi- 
se va deschide. Escuzaţi Reverenţia Voastră, dacă 
eu în urma acestei porunci dumnezeieşti îmi iau 
libertatea de a mă adresa cătră ReverenţiaVoastră 

“cu următoarea rugare plină de stimă: 

Starea “nemângăiată și deamnă de compăti- 
mit a directorului şi învățătorului Panga şi Nacu 
Reverenţiei Voastre e bine cunoscută. Aveţi în- 
durare Reverendissime de a li-o ameliora spre 

„liniştirea lor şi a familiilor întristate; Binvoiţi 
„Reverendissime a vărsa balzam în inima lor 
“prea rănită. 

1) Vasile Naşcu i-a făcut pe scurt istoricul acestor 
" şeoale şi se află în concept pe indorsatul unui plan de oare 
(Stunden-Verteilung) din 1555. 

*) Măria Sa, Episcopul loan Alexi. 
. Ri g*
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Eu ca -preot de sigur nu mi-ași lua libertatea 
de a mă ruga pentru dânșii, dacă n'aşi fi avut 
ocaziune în 20 de ani de a-le cunoaşte purta- 

„rea .morală şi politică, activitatea lor, zelul şi 
diligința lor neobosită în îndeplinirea chemării 

"Şi dătorinței lor, dacă nu mi-aş fi câştigat con- 
vingerea, că până când Panga a stat ca con- 
ducător în fruntea școalei, şcolarii au învățat 
obiectele de învățământ prescrise și limba ger- 
mână cu resultatul dorit. 

__ Aceasta o recunosc toți şi chiar acum însaşi 
onorata prefectură c. r. din Bistriţă în onorata! 
notă din 13 Februar Nr. 1002 adresată: cătră 

_ ordinariat să esprimă în favorul său, în aceea 
“laudă procedura sa metodică şi cunoştinţa. sa . 
pedagogică. Şi celalalt (Naşcu) a servit cu trup 
cu suflet ca soldat corporal, furir, învățător co- 
munal şi erarial şi în decursul catastrofei tre- 
cute pline de pericle s'a documentat într'adevăr 
ca un supus . credincios şi loial, da a purtat o 
rolă strălucită pentru dreapta cauză împărătească. 

Cine e brav în un aşa de. lung timp nu să 
poate strica deodată şi încă la bătrâneţe ceva 

„înaintată. 

Eu trăiesc în dulcea speranță, ca Reverenţa 
Voastră va binevoi a lua în conziderare aces- 

„tea servițe prestate credincios de acela spre bi- 
nele omenimei. şi prin urmare va binevoi a 
împlini rugarea mea. 

La aceasta mă încurăjază iubirea de oameni, 
buna voinţa şi bunătatea inimei Reverenţiei 
Voastre, pe care eu am avut fericirea de ao 
cunoaște în toamna trecută. Pe oamenii buni 

„îi binecuvintează generațiunea de azi şi poste- 
« ritatea le acopere cu flori catafalcul. 

Escuză Reverendissime libertatea mea şi pri-
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meşte asigurarea celei mai depline stime a mele, 
cu care am onoare a rămânea al Reverendis-; 
simului supus 

„Gherla, 28 Februar 1857. 

Macedon Pop, vicar foraneu. ae 

Macedon. “Pop mai aminteşte . cauza aceasta; 
în-o epistolă scrisă din Gherla lui Vasile Naşcu: 
în 8 Maiu 1857 zicând: „Ce mi-ai scris că voiţi 
a face în treaba D-voastre ma fi rău — ba doară 
şi 'mai de mult a trebuit“. 

In jumătatea a doua a lunei lui Maiu, pe 
când Maiestăţile lor. împăratul Francisc Iosef 1 Şi 
împărăteasa - Elisabeta venise .la Oradea-mare, Ma- o 
cedon Pop încă a mers acolo. 

Cu aceasta. ocaziune după mâncare la epis- 
copul Erdelyi, a vorbit cu guvernorul răspunzându-i: 
la întrebările puse de acela în cauzele Năsăudenilor. 

Despre asta Macedon Pop după ce s'a re'ntors 
la Gherla în 4 lunie 1857 a. scris locotenentului 
Petru Tanco, comunicându-i cumcă are speranță 
până în câteva săptămâni să meargă la Năsăud, 
cu care ocaziune.le va împărtăşi verbal celea vorbite 
precum şi altele. Totodată trimite unele scrisori să 
le comunice şi cu Vasile Naşcu. 

Ce paşi s'au mai făcut în cauza suspendărei 
acestora, nu am aflat, decât că cu finea lui. lunie 
1857 pretorul Kanczucki a fost transferat la Şieul- 
mare, de unde apoi a fost destituit, iar în Iulie 
1857 a urmat: SE 

1) Aceasta rugare să află copiată de Vasile Naşeu în 

| arehiva sa.
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33. Rehabilitarea învățătoriului Vasile Naşcu 
şi transferarea directorului Moisă Panga. 

- Rezultatul investigaţiunilor “făcute în urma 
denunţărilor nemernicului - pretor Kanczucki şi in- 
vinuirilor cuprinse în acuza conzilierului de şcoale 
c. r. Dr. Festi, a fost, că prezidiul locoţiinţei c. r. 
din Sibiiu cu rescriptul' său edat în 8 lulie 1857. 
sub Nr. 12387 atât pe Vasilie Naşcul cât şi pe 
Moisă Panga i-a declarat de nevinovați, fiindcă în 
urma cercetărei disciplinare toate arătările, denun- 
țările şi acuzele făcute contra lor s'au dovedit de 
neîntemeiate. 

In urma acesteia învățătorul Vasile Naşcu a 
„fost repus în deplina gustare a tuturor competin- 
„felor şi emolumentelor de mai înainte deasemenea 

şi directorul Moisă Panga, dar din considerațiuni 
de serviciu a fost transferat tot în aceia calitate 
de director la 'şcoala din Orlat!) reşedinţa fostului 
prim regiment românesc de graniță din Ardeal şi 
în locul lui a denumit pe directorul dela acea şcoală 
Laurenţiu Rummel. 

In urma acesteia Moisă Panga s'a dus la 
Orlat lăsându-și mobiliarul în Năsăud dând în- 
însărcinare lui Petru Tanco, ca să-l vândă în lici- 
tațiune, iar Laurenţiu Rumme! a venit la Năsăud 
şi din 5 Septemvrie 1857 ş'a ocupat postul. 

Astfel şa perdut Vasile Nașcu şi ajutorul ce 
îl mai avusă cu Moisă Panga, şi în schimb capătă 
un denunţiant mai aproape în persoana noului di- 
rector L. Rummel, după cum să va arăta la locul său. 

1) Adecă i s'a implinit dorința exprimată cătră prin- 
cipele Schwarzenberg, - cu ocaziunea investigărei făcute in 
cauza cu Kanczucki,
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34. Vasile Naşcu ca învățător: în referinţă cu 

colegii săi de mai înainte şi alții nou denumiți. 

In timpul cât au fost suspendaţi directorul 
Moisa Panga şi învățătorul Vasile Nașcu corpul 
învățătoresc la şcoala normală consta din Isidor 
Bodășcău ca director substitut, Vasile Mureşan 
învățător, Andreiu Morar învăţător substitut, [sac 
Năşcuţ învăţător provizor “şi Leon Piciu învățător 
adjunct. 

Acest. din urmă a fost adus dela şcoala tri- 
vială din Sângeorz la Năsăud în 16 Novembre 
1856. 

La aceasta şcoală încă din timpul sistemu- 
lui' de graniță a fost întrodus didactrul, pe care 
îl încassa directorul dela școlarii negrăniţeri. 

O parte din suma de didactru să întrebu- 
ința, peritru procurarea de recuizite și pentru aco- 
perirea altor trebuinţe a şcoalei, iar o parte o dis- 
tribuia directorul între învățători!) La începutul 
anului şcolar 1856/7 directorul Moisă Panga a în- 
cassat ca didactru 269 fl. 

Din aceasta sumă a plătit M. Panga pentru 
diverse trebuințe a şcoalei, 17 îl. a distribuit în- 
vățătorilor Vasile Mureşan, Vasile Naşcu și învă- 
țătorului adjunct definitiv Teodor Rotar fiecăruia 
câte 34 fl. 15 cr., catechetului 12 fl., iar pentru 
sine asemenea 34 fl. 15 cr. laolaltă 149 îl. mon. 

_conv., iar restul de 103 fl. 5 cr. după suspen- 
dare în 22 Decembre '1857 l-a predat substitutu- 
lui seu Isidor Bodășcău. | 

Nu ar fi de a se aminti acestea toate, căci 

1) Vezi raportul lui Moisă Panga ca director în Orlat 
de dto 16 Maiu 1858 Nr. 181 ex 1858 cătră prefectura, din 
Bistriţa, |
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la ' prima privire ori-ce om priceput vede cumcă 
directorul Moisă Panga a lucrat foarte corect. 

Dar lucrul nu a rămas într'atâta, ci după-ce 
M. Panga şi Vasile Naşcu au fost 'suspendaţi și 

în 15 Novembre 1856 au eșit din serviciu, iar 
Teodor Rotar în 16 Novembre 1856 a fost ordi- 

„nat la şcoala trivială din Sângeorz ca suplent alui 
|. Bodăşcău; acesta ca director substitut dimpre- 
ună cu. ceialalţi învățători au pășit cu acuza con- 

„tra lui Panga la pretura din Năsăud şi prefectura 
'din Bistriţa, făcând pretenziune la sumele de di- 
dactru de câte 34 fl. 15 cr. primite de Vasile 

_Naşcu şi M. Panga, argumentând că acestora nu 
li-se compete nimic din didactru, fiindcă au fost 
suspendaţi. o 

Dupăce aceea acuză a fost purtată pe la ofi- 
ciile amintite!) în urmă a ajuns la direcţiunea 
şcoalei din Năsăud (la directorul substitut Izidor 

„. Bodăşcău) de unde s'a comunicat în copie cu di- 
“rectorul Moisă Panga la Orlat, care într'o relaţi- 
une mai lungă de dto Orlat la 16 Maiu 1858 sub 
Nr. 181 ex 1858 adresată la prefectura din. Bis- 
trița dimpreună cu o rațiune detaliată zice că din 
cauza suspendărei lui şi alui Vasile Naşcu, care 
s'a ordinat în urma învinuirilor nebazate, ei nici 
decum - nu pot fi eschişi de a fi împărtăşiți din 
didactrul semestrului. [.; pentrucă ei au stat în ser- 
viciu dela începutul anului şcolar 1856/7 până în 
15 Novembre. 

„_ Dânsul înainte de plecare a împărtăşit pe 
„fiecare învățâtor bătrân — afară de Isac Năşcuţ, 
„cu câte 34 fl. 15 cr. şi pe catechet cu 12 fl. mon. 
conv. însă intențiunea învăţătorilor cari au remon- 
strat și cu deosebire a substitutului Bodăşcău, 
    

1) Prefectura din Bistriţa sub Nr. 2184—1858 şi pre: 
tura din Năsăud sub Nr, 1298—1858.
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alui Isac Năşcuţ şi a bătrânului învăţător Vasile: 
Mureşan ţinteşte într'acolo, că atât dânsul (Panga), 

„cât şi Vasile Naşcu să fie eschişi de a căpăta 
parte din didactru. 

"EI însă se bazază pe dreptul neştirbat uzuat 
până atunci şi nu poate să absteie dela partea de 

: 34 fl. 15 cr. ce i-se compete şi tot asemenea drept - 
“are şi învățătorul “Vasile Nașcu. Ă 

Relaţia aceasta alui Moisă Panga a ajuns 
mai pe urmă în copie la pretura din Năsăud de 
unde în 6 luliu 1858 sub Nr. 2245 s'a transpus 
simplaminte la direcţiunea şcoalei normale unde 
s'a prezentat în 28 August 1858 sub Nr. 383, iar 
directorul L. Rumme! a rezolvat-o scriind pe dânsa 
„adacta.“ “In ce atinge plata Vasile Nașcu şi Va- 

_sile Mureşan o primiau tot decursive şi la înce- 

putul anului şcolar 1857/8, iar -ceialalţi colegi o 
primiau anticipative, din care cauză îndată după 

sosirea noului director au, cerut întrevenirea aces- 
tuia la organele superioare ceea-ce a şi făcut-o 
L. Rummel în scrisoarea din 13 Septembre 1857 
sub Nr. 10—1857 adresată cătră pretura din 
Năsăud. ; 

35. Vasile Naşcu şi Vasile Petri. 

Acel Vasile Petri despre care s'a făcut amin- 
tire în aceasta descriere cumcă a ştudiat prepa- 
randia la: Praga, de unde a purtat multă cores-.. 
pondință cu Vasile Naşcu, în anul 1857 a absol-: 

" vat cursul, a venit la Năsăud şi a fost aplicat de 
învățător la şcoala trivială din Sângeorz, dar apoi 

„fu reţinut la şcoala normală” din Năsăud, deodată 
„cu repunerea. lui Vasile Naşcu în serviciu după 
sistarea cercetărei disciplinare. ” 

li pun aici pe ambii laolaltă pentru-că după 
„cum s'a văzut în decursul acestei descrieri” Vaşile
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Nașcu s'a interesat foarte mult și de Vasile Petri 
cât a fost acesta la. preparandia din Praga. După 

„ce a fost aplicat la şcoala din Năsăud directorul 
Laurenţiu Rummel chiar dela început ia încredin- 
țat -pe amândoi cu conducerea și supraveghiarea 
școlarilor la biserică; tot dela început V. Petri: 
iarăşi. laolaltă. a trăit şi locuit cu Vasile Naşcu în- 
trun cuartir!); iar mai târziu însuși Vasile Naşcu 
i-a fost lui Vasile Petri. nănaş de: căsătorie, „între 
nănaş şi fin a fost multă corespondință pe când 
„nănaşul Naşcu“ petrecea în 1861 la Viena pen- 
îru apărarea drepturilor grănițărești şi în fine pen- 
trucă amândoi au fost laolaltă Şi în serviciul fon- 
durilor şi la soartea finală alui Vasile Naşcu ia- 
răşi a contribuit foarte mult Vasile Petri. 

36. Schimbări în corpul învățătoresc după re- 
punerea lui Vasile Naşcu. 

După-ce ș'a ocupat Laurenţiu Rummel postul 
de director în 15 Septembre 1857 instrucția în 
clasa a IV-a a încredințat-o lui Vasile Petri, în 
clasa a Ill-a lui Vasile Mureșan, în cl. Il-a lui 
Vasile Nașcu, în cl. 1 lui Isac Nășcuţ. 

Isidor Bodăscău fiind dispus la şcoala trivială 
din Sângeorz a resignat dela post, dintre ceialalți 
nici unul nu voia să meargă la Sângeorz, ba Isac - 
Năşcuţ, — aștepta că Vasile Naşcu se fie trans- 
ferat acolo, căci e fără copii şi are casă în Fel- 
dru ori Petri, care e neînsurat. Astfel au rămas 
deocamdată după cum au fost împărțiți. 

1) Scrisoarea lui Petri cătră direcțiunea şcoalei la 
Nr. 67—1857 cf. şi Nr. 45—1837,
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37. Caracterizarea vieţii din Năsăud a învăţă- 
torilor şi a altor indivizi din Năsăud, cu cari 
a trăit Vasile Naşcu şi Moisă Panga până 

la anul 1857. 

Moisă Panga după-ce s'a dus la Orlat a stat 
mai mult timp în corespondinţă intimă cu Vasile * 
Naşcu, a mai scris şi lui Petru Tanco cu cari era : 
în cea mai bună amiciţie. | 

„In acestea epistole face o comparaţie şi între 
viața din Năsăud şi cea din Orlat, precum şi mai” 
multe reflecsiuni, făcând: astfel o caracteristică a 
vieţii de atunci din Năsăud și-a oamenilor cu: 
cu “cari a venit în atingere. | 

In o epistolă de dto Orlat la 19 Septembre 
1857 zice: „A resignat Bodăşcău şi și-a înaintat 
deja propunerea împusă referitor la punerea lui 
Petri cel apt în locul slăbănogului Năşcuţ.: ' Cum 
sa purtat Rummel l-a compunerea” propunerei am 
desvoltat eu în scris... Năşcuţ nu-i de învăţător... 

| Eu cu Orlatul sum îndestulit, aici. nu să 
- amestecă, nici unul, care nu e chemat a la Grigo- 

rița 1) în afacerile de Şcoală. 
Comunica-i D-Ta lui Petri, că domnul Va-. 

siciu s'a esprimat cătră mine, că el.are cea mai - 
mare speranță că Morar şi Rotar să fie primiți în . 
Praga, aceasta -ar îi. pentru amândoitun noroc 

. deosebit, numai trebuie să se pună în picioare, 
Petri va putea să judece “mai bine pe Morar“. 
In o epistolă din 4 Novembre 1857 zice că' 

are 'să. capete neşte bani şi a fost însărcinat cu 
primirea banilor pe colegul său 'Rummel. Aici . 
adauge „Se nu apuce banii în mâna lui, că apoi | 
numai cu proces se pot scoate“ 2). 

D loan Grigoriţă sublocotenent penzionat. ' 
| 2) In textul epistolei scrise nemţește acest aduus e 

"scris româneşte.
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Referitor la cuptorul meu etc. l-am recercat 
„să se dechere, dânsul după caracter e un adevă- 
rat galițian cu l-am pătruns în câteva zile, acum 
învățătorul Mureșan nu mai poate ca de comun 
să aprehendeze, el mi-a făcut multă supărare. 

Și totuşi a făcut-o .numai mechanic fără re- 
zultat. . Laudă şi mulțămită lui Dumnezeu de a fi 
scăpat de atari oameni. O vită ca un Năşcuț, 
un răutăcios fără Dumnezeu. ca Bodăşcău și Gri- 
gorița „nu afli să umbli cu opinci de fier.!) . 

Aici afară de plată sunt puţine venite, însă 
cu atâta e mai mare îndestulirea, nu e nimic ce 
să te supere ca în Năsăud. 

Descopere Dta bunului Petri, că ce atinge 
afacerea sa cu am vorbit încă înainte de vre-o! 
4 săptămâni cu dl referent Vasiciu: adecă locul 
al 3-lea de învăţător. e al -lui şi nu a neghiobului 

- Năşcuţ, altmintrelea suferea peste” măsură şcoala 
normală, eu am turnat vin curat, domnul Vasiciu 
încă va lucra într'acolo şi aşa a fost sentința lui 
Vasiciu, Năşcuţ va veni ca învăţător trivial la Sân- 
georz şi în caz dacă nu voieşte atunci să denu- 
meşte Cosma Anca, posibil că cauza e deja re- 
zolvată, așadară Petri poate fi mângăiat, îl salut 
și ocazionalminte îi voiu răspunde la epistola sa“. * 

__ Tot. din Orlat. mai scrie Moisă Panga în 
23 Februarie 1858. . 

„Oficiul pretorial dela începutul acestei luni 
e transpus la Sibiiu, așadară nu sunt de așteptat 
neplăceri dela oficianți şi alte controle a la Nă- 
săud. Însă aici au fost şi atari oficianţi, cu cari 
am stat foarte bine, astfel de netrebnici ca în Nă- 
“săud era o raritate, apoi așa oficieri smintiţi pen- 
zionaţi a la Grigoriţa:) şi Peichich nici nu sunt. 

1) Acestea sunt scrise în limba română. 
2) Acesta mai târziu până într'atâta a mers de de- 

parte cu purtarea sa necorectă încât Vasile Naşeu afându- 
se rău ofensat l-a pălmuit, în urma căreia a fost și de- 
gradat,
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Răutăcioși a la Bodășcău, Morar etc. încă nu 
„sunt, ! . „7 

Ofițerii batalionului de depou trăiesc de sine, 
aici nu e casină ., . . . . . .. .. . | 

Mă .bucur eu şi ai mei că şcoala normală, 
a scăpat de neghiobul Nășcuţ, aceasta eu am 
ştiut-o 'sigur-şi în aceasta privinţă i-am spus dom- 
nului Vasiciu cuvântul adevărat, acum și Hăba- 
neasa e scăpată de acest demon, poate să ducă 
o viaţă liniştită, noi. o salutăm şi-i dorim noroc 
de mântuirea întâmplată. 

Cum a ştiut răutăciosul și vicleanul K.1) să 
folosească de. unelte pe toți neghiobii Năsăudului, 
dar toate au un capăt şi ziua de plată nu rămâne 
pentru nime; .. " a 

| Când îmi reamintesc multele neplăceri, de 
cari am avut parte în aşa de mulţi ani dela na- 
ționalişti şi nenaţionalişti pe lângă tot zelul meu 

- nefăţărit, mi-se sbârleşte părul de scârnăviile câte 
le-am suferit. Plătească Dumnezeu fiecăruia. după . 
vrednicie! Eu mă îndoiesc de statul mult alui 
„Năşcuţ în Sângeorz,. ei. ar avea drept de a-l 
alunga. A rămas Anca ca. adjunct în Năsăud, l-a 
sfătuit rău, el să fi mers la Sugarto în Maramu- 

_reş, eu cunosc bine locul şi referinţele, lui i-ar fi 
mers foarte bine acolo, eu îl compătimesc cu cei 
5fl. ai lui pe lună. . . 

Va rămânea. Bodăşcău în curând pe uscat? Fe- 
meia mea ar cumpăra dela dânsul pălăria,. cilin- 
dru și păpucii' (ghetele) de lac; el să poarte încă 
opinci şi Morar la şcoala reală din Praga nu ar 

1) Acesta e: 'Kanczucki demoralizatul pretor din Nă- 
săud. pă
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trebui să-și poarte capul aşa pe sus ca în Năsăud, 
„O ucigă-i sfta cruce, oameni blăstămaţi, cu cine am 2 e. . 

. _. . avut a lucra şi a da ajutor la nevrednici“.1) 

38. Cearta între învățătorul Vasile Petri şi 
directorul Laurenţiu Rummel Şi forul de dis- 

E ciplină, : 

Spre a cunoaște unele episoade din viaţa lui 
Vasile Naşcu, cari au urmat mai târziu trebuie să 
amintesc pe scurt și aceasta ceartă purtată mai 
întâiu pe hârtie. In 26 Octonibre 1857 Vasile Pe- | 
tri a dat la direcţiunea Şcoalei normale o scri- : 
soare, în care se plânge că directorul în prezenţa 
şcolarilor. a vorbit cu dânsul aşa de tare încât 
aceia au devenit palizi, iar el a roşit fără a zice 
un cuvânt, „ 

Directorul nu i-a primit propunerea în pri- 
vina: învățărei geografiei şi a zis că dacă nu e 
în stare a o propune, atunci. o va propune dân- sul (directorul). A roşit, dar a tăcut. 

Adauge că i-a împutat pentru-că nu a trimis 
neşte școlari în chilia direcțiunei în timpul prele- 
gerilor. Si 

Pe când dicta pedeapsă trupească cu nuiele 
unor școlari — una a executat-o — şi era să o 
execute şi pe a doua, a întrat directorul şi u sis- 
tat pedeapsa în un așa mod, încât şi vaza lui 
înaintea școlarilor s'a nimicit de toț. În urma tu- 
turor acestora resignează dela postul de învăţător. 

“Directorul Rummel în aceeaşi zi sub Nr. 
90—1857 îi răspunde lui Vasile Petri că nue 
de loc aplicat a înainta scrisoarea deodată cu resig- 
nărea dela post. Până ce va urma deciziune dela 

  

1) În textul epistolei nemţeşti acestea cuvinte sunt scrise româneşte, * .
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organele superioare are să rămână în post. La 
acestea Petri i-a răspuns iarăşi în scris, că nu mai 
poate merge în şcoală. 

Atunci directorul Rummel trimite aceste scri- 
sori la pretura din Năsăud spre a-le înainta la 
locoţiință, făcând observarea că directorul a trac- 
tat cu V. Petri totdeauna conform oficiului; acela 
însă se vede că nu vrea să. fie atârnător de.nime, 

_ manifestează o ambiţiune înfumurată (afectată), e ar- 
țăgos, şi deşi creşterea lui în 4 ani pe spesele statului 
pune în loc un învăţător capace, tocmai aşa de puţin 

_ promite a fi din acela un educator .bun moral, 
- Pentru- -că pe tineri crescuţi chiar în clasa a IV-a 

îi. pedepseşte trupeşte, fără .de a face mai întâiu 
ori mai pe urmă arătare direcțiunei. 

Un indiferentism pentru serviciu și un tem- 
perament violent dovedeşte resignarea sa momen- 
tană; mai mult neascultarea, că deși a fost recer- 

„cat să rămână în post nu a voit:să între iarăşi 
în serviciu şi numai după ce l-au: rugat doi şco- 
lari în numele.tuturor celoralalți a rămas mai departe. 

Această cauză până la alt timp de isbucnire- 
s'a aplanat.. 

39, Cauza plătirei împrumutului naţional din 
1854, 

" Pretura din Năsăud cu. datul de 18 lunie.. 
1857 Nr. 2112 a provocat comisiunea administră- 
toare a fondurilor ca să plătească rata a 27-a de 
320 fl. restantă cu finea Maiu 1857. din împrumu- 
tul subscris cu 16000 fl. şi 4000 fl. ia ce-V. Nașcu 
dela comisiunea administrătoare cu scrisoarea din 
3 lulie 157 Nr. 117 de nou a cerut ca să ur- 
geze licvidarea intereselor după obligațiunile vechi 
de stat în suma de 17.000 fl., cari până la finea 

„ August 1854 au fost de 3875 îl. precum și a in- 
tereselor de după aceea, cari toate laolaltă făceau 
:suma de, 6700 fl. .
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In anul urimător din partea preturei din Nă- 
săud cu datul de 20 lunie 1858-sub Nr. 4390 
polit. prezentându-i-se comisiunei administrătoare 

- socotelele fondului de montur din timpul de când 
a trecut districtul regimentului în administraţiune 
civilă până în 27 Novembre 1854 și apoi dela 
aceasta zi până la finea lunei luniu 1857, când 
s'a dus pretorul Kanczucki transferat la Şieul-mare, - 
comisiunea administrătoare cu scrisoarea din 25 Fe- 
bruarie 1858 Nr. i29,cu 3 conspecte detaliate a 
documentat, că sumele, cari zac neridicate, fac 
atâta cât se poate acoperi restul dătoriei împru- 
mutului de stat. Totodată a constatat comisiunea, 
că deoare-ce sumele plătite deja pentru fondul de 
montur (stipendie) la împrumutul de stat nu s'au 
manipulat în mod corect de șeful preturei Kan- 
czucki, care a administrat acest fond, aşa fondu- 
lui s'a cauzat o daună de 130 fl. pe care cer să 
o. restituie Kanczucki în baza legei austriace.!) 

Kanczucki pe atunci era dus deja din finea 
lui lunie 1857 la Șieu, cererea comisiunei admi- 
nistrătoare în aceasta privință a fost înaintată la 
locoţiința din Sibiiu, despre ce dânsa după un an 
închiat a fost încunoștiințată din partea şefului 
preturei din Năsăud Wrafisdi, că în această cauză 
e de a se aștepta înalta rezoluţiune, care la tim- 

*-. pul său se va comunica cu comisiunea fondurilor.?) 

sf, — e 

1) Allg. biirg. Gesetzbuch $$ 1293, 1295, 1999 și 1831. 
>) Indorsutul, prelurei de dto.25 Februarie 1859 Nr. 

765 polit. !
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40. Un proiect nou de luptă pentru apărarea 
drepturilor grănițărești şi recâştigarea fondu- 

rilor. 
Noul prezident al fondurilor Anchedim Pop vicar 

: şi perderea lui grabnică. 

„Cât timp a fost Vasile Naşcu suspendat « a 
“stagnat şi corespondinţa -până în August 1858, 
când a reînceput-o loachim Mureșan, care pe 
atunci era concipist în ministeriul de justiţie c. r. 
din Viena. Acesta într'o. epistolă de dto Viena 
8 August 1858 între alte chestiuni secundare trece 
şi la lucruri principale zicând: 

„Principalul e restaverirea  corespondinţei 
noastre, nu despre lucruri materiale, ci numai mo- - 
rale, precum despre împrejurările ținutului nostru 
în toată privinţa. Interesul material al ținutului nostru 
e pentru noi interes moral, pentrucă ne-am bucura 
şi ne-am ţinea fericiţi, dacă am putea .contribui 
noi cu puterile noastre ca să câştige cele de câştigat 
şi să departe cele de depărtat. D-ta te-ai zolit destul 
atât pentru tot ţinutul, cât şi pentru singurari, 
precum p. €. pentru mine, pentru Petri şi pentru 
alții. 

Aşi cugeta dar că acum ar fi ordinea a rioastră 
sau mai bine, am fi să venim noi în şirul celor 

__ce nu-şi cruțară nici comoditate, nici odihnă și 
nici sănătatea numai spre a putea ajuta totului. 

Eu din parte-mi mă ofer a mișca toate pe- 
trile, “precum nu le-au putut mişca alții spre a 
câştiga rezultatul ostenelelor de atâta sumă de ani. 

„ Fiind eu stătător aici la izvor, aşi putea poate şi 
pe cale de proces să umblu în treaba fondurilor 
şi altor lucruri publice ale ținutului nostru. În urma 
urmelor nu ași cruța nici spesele din al meu, 
numai ași căuta să am amână documente și pe 
lângă acestea o istorioară a ținutului dimpreună 
cu drepturile şi obligaţiunile lui în mod cronologic. 

Dr, Şimon: Vusile Naşcu, 10



_ 
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Până când s'ar putea face aceasta, adecă în 

vre-un an de zile, până atunci poate mă voiu scutura 
şi eu de pasive şi apoi ca înformat din fir în păr, 
aşi porni cu mâni cu picioare. Numai informaţiunea 
ar căuta să fie bună.” 

Pe văcăţiune ar. putea fratele Petri strânge 
unele altele şi în loc de a merge mai timpuriu, 
ar sacrifica vr'o oară, două pentru lucrul numit 
şi S'ar duce totdeauna cu câtva . mai târzior în 
Entradam. „ 

Nu voi prin aceasta să fac vre-o imputare, 
numai îmi aduc aminte de când eram şi eu pe 
acolo, Ştiind că alte petreceri nu sunt prea dese 

- în Năsăud. . 
Cu bucurie am înțeles, că aţi reușit cu 

Kanczucki, numai depărtarea amicului nostru Panga, 
„pe lângă toate că nici un om nu poate fi pur de 
slăbiciuni, totuşi m'a supărat mult. 

De altădată, dacă s'ar mai întâmpla blăstămăţii 
neaşteptate, nu te mai pune în poară cu ei, nu 
deschide luptă. dreaptă şi pe faţă, ci scrie numai 
încoace datele şi toate faptele cele rele, dimpreună 
cu adeveririle ce arată acele fapte, și atunci îi voi 
coase' eu pe neștiute, încât în urmă la cei răi și 
blăstămaţi să li-se sue părul în vârful capului şi 
ei nici să nu ştie de unde le-a venit perirea. In- 
tr'adevăr că acesta e un metod cam urât şi o sis- 
temă cam neonestă şi nu e atât de stimaveră, ca 
paşii cei pe faţă ai D-voastre, dar ce să-i faci? 

In contra cânelui 'ce voieşte a te mușca je 
afurişul, caută să te porți câineşte, ca nu cumva 
când te vei trezi, să te fi și apucat de picior. 
Când: începe a suci din nas, îi tragi peste bot, de 
nici nu ştie cum i-a tresărit din senin. Aceste şi 
alte vor fi obiectul corespondinţei noastre viitoare, 
nu tot numai egoismui meu. cel de studiinţe. Nu- 
mai ce e drept, la ce te silește tiranul tiranilor,
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Stomacul, caută să te pleci, de ai fi cu stea de 
aur în frunte, de uu ai avea egoism de un cru- 
ceriu, Nu să mă laud, dar zău înaintea mea ego- 
ismul a fost totdeauna cea mai scârnavă patimă, 
ce o poate avea un om, pentru-că el îngroapă 
moralitatea şi cu ea societăţi, popoare și. state 
întregi, Ma 

„-.. “In urmă te rog să nu iai în nume de râu, că 
mă apropiu aşa tare de Dita şi te numesc unchiu, 

"căci această numire mi s'a părut mai acomodată . 
şi mai esprimătoare de încredere. Poftese dară . 
din suflet, ca atotputinţa să te însufle ca şi Dta 
să te încrezi în mine precum și eu în Dita. De. 
aceea vei binevoi, de nu mă vei lăpăda cu totul 
şi vei delătura toată eticheta şi curtoazia şi mă 
vei privi ca pe fiul, ca pe neputul ori ca pe ori 
ce din cele mai deuproape ai Dtale rudenii moral. 
Imi vei scrie simplu „md: mepoule!“ şi-mi vei zice 
„lu“, că aşa se cuvine dela cel mai bătrân; vezi 
bine aceste toate, de cumva nu-mi .vei respinge - 
rugăciunea prin care mă îndrept cătră Dia, ca să 
binevoieşti a .delătura ori-ce numire nefamiliară 
precum și vorba „Dia“ şi să-mi zici „tu“. 

Stimă 'distinsa dlui maior Mihăilaș şi moșu- 
lui Anton, iar familiei Dsale complimentele cele 
mai sincere.  Aşişderea complimente în toate păr- 
țile cunoscute, mai departe, precum dlui Mureşan . 
etc. iar fratelui Petru salutaţiuni: La ai noștri să- 
rutări, | - ' PE 

Mai în urmă te încredințez -despre cva mai 
sinceră a mea aplecare şi stimă, cu care reînce- 
pând vechia noastră corespondenţă şi rugându-mă 
de răspuns mă subsemn obligat nepot. 

Viena, 8 August n. 1858. 

Ioachim m. p. 

10*
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La aceasta epistolă Vasile Nașcu i-a răspuns 
numai în 29 Novembre 1858 următoarele şire in- 

-.teresante. 

Dulce Nepoţele! Năsăud 29/11 1858. 

Așa zic şi ca unchiu, fiindcă încă a sosit 
timpul, care îmi înlesneşte modru de a-ţi putea 

- serie, pentru-că până acum oricât îmi propusem 
a-ți răspunde ambe prețuitele epistoli din 5 şi 8 
August 1857 și 58, nu-mi concedeau jurstările parte 
ale oficiului, parte economice şi mai cu seamă 
acestea din urmă, că fiind în anul 1857 secretar 
de recreaţiune, după cum vâd că ştii, m'am fost 
apucat ca toţi românaşii noştri noi însuraţi, a-mi 
clădi din material adunat cu vre-o câţiva ani mai 
înainte o căsuţă solidă — zic solidă'— şi până 
în toamna trecută abia am fost apucat. a o pune 
sub acoperemânt şi o odae a o găti de nevoie 
spre locuirea unei servitoare, la biata economia 
noastră de acolo din Feldru, deoare-ce eu cu mu- 
ieruşca-mi trebuiră a ne reîntoarce la Năsăud, de 
unde lui aşa zicând duduit prin întrigele leşilor, 
cărora le-au servit un Morar (pedagog), un Bodes- 

-cou, un Grigorita şi un Lazarie de neruşinate in- 
strumente, fireşte în interesul lor - particular la 
urmă încoronat cu ruşine, din care până acum 

"Nemesis cu mâna sa cea atotputinte dimpreună 
cu Idolul lor i-a ajuns, căci K . . .ki!) e depus, 
Bodescou e depus din vâlfa avută, Grigoriţa e si- 
lit a părăsi Năsăudul şi a merge în corecţiune la 
Sibiiu cât de curând, lui Lazaric încă i gătită ca- 
lea şi mai de mult, dar acum de curând iară — 
maltratând pe un Rebrişorean tirăneşte; pe Morar, 
deşi până acum e cruțat, fie-i de ajuns mustrarea 
cunoștinței, eu din parte-mi nu-i poftesc altceva, 
fiind tinăr şi nepriceput. 

1) Kanezuki fostul pretor în cercul Năsăudului, care, 
a contribuit mult la suspendarea lui V. Nașcu.
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- Vezi, frăţiorule,. astfel: de români avem noi: 
numărați între inteligenţi ! 

Nu m'au năcăjit pe mine atât streinii, cât: 
ai noștri, că dela cei streini nu mă durea aşa rău, 
e! cusăturile şi împunsăturile românilor mă ustură 
până în suflet! 

! Acestea eu le-am iertat şi nu cere a-mi is- 
pendi?) nici ca cât, a le uita cum zice românul, 
nu le pot uita. 

Neavând eu altă distracţie, după ce s'a fost: 
fiinit investigația în timp de donă luni, am -putut 
fi de față la durarea unei căsuțe proprii, care . 
având-o mă socoteam totuși. mai fericit decât 
mulţi traşi — împinşi. Deci, timpul vacanţii tre- 
cute iar l-am folosit spre continuarea lucrului ace- 
luia, însă nici acum nu e gata deplin, ce mai este 
se va tot face pe încet, fiind trecut ce-a fost 
mai greu. Feriile crăciunului iar. voiesc a-le pe- 
trece acolo. Multi îmi împută că neavând prunci, 
pe seama cui mă trudesc a-le face. Provedinţa, 
care mi-a îndreptat paşii mei până acum, și. 
m'a cruțat de totală cădere, va şti şi pe viitor 
ce să fie cu proprietatea mea. 

Scopul meu a fost şi este să am eu cuibul 
meu, ca la-ori-ce evenimente neașteptate să mă - 
pot odihni cu tignă. . 

* Acum nu sunt departe.şi apoi ţinta mea e 
ajunsă. IE 7 

Cu jumătatea lui Septemvrie mă reintorsei 
la Năsănd, unde. aşezându-mă cu greutate nu pu- 
țină, vieţuind împărţiţi, când în Feldru, când aici, 
până ne-am strins de pe câmp şi am așezat toate 
spre iarnă. “ | 

Cu tot sufletul voindu-ţi a-ţi scrie să crezi 
nu putui rezolva, înpedecându-mă când una când 
alta și aşa s'a tot amânat timpul până acum, 

2) Isbângi—răshuna.
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trecând trei luni de zile; să nu socotţi, că aceasta 

ar fi fost din .neseai alte cauze, ci pe cum e orice 

lucru, de care nu te apuci îndată când îţi vine şi 

îl împingi de pe azi.pe mâne, presupuind că-ți va 

veni alt timp mai îndemânatic şi aşa printre altele “ 

rămâne acel lucru iar pe altă zi — şi tot aşa mai 

încolo.: | . 
Deci fie de ajuns la acestea excuze. 
Acum după atâta tăcere măi intâi mulțumin- 

du-ţi căci nu ne-ai uitat, mai incă învitându-ne a 

ne mai împărtăşi ideile şi a doua oară. Sunt însă 

convins că nu veilua nume de riiu, că mă trezesc 

şi aşa târziu, nu doar pe cum zici, a nu te fi ţinut 

demn de a-ţi răspunde, să mă crezi că de multeori 

între multe evenimente nedorite ce mă împresurară, 

voind a-ţi serie, cugetam iar a nu fi cu cale din 

cauze prea cumpănitea ținea corespondențe cu cineva 

chiar prin Viena. De ce n'ai venit acasă să ne în- 

tâlnim, nu avem nici un fundament de a întrerupe 
comunicarea cugetelor noastre. 

Căci omul gândeşte, D-zeu rânduieşte. 
Ne-a părut rău, că nu sa putut efectui 

promisiunea noastră. puindu-ne dificultati inimicii. 
| Acum zic ar fi păcat, ajutându-ţi provedinta 

a te vedea odată scăpat de timpii studiilor, când 
am lăsa încrederea, ce o aveam unul într'altul, să 

fie perdută şi necultivată mai departe! 
Bucuros îţi primesc măgulitoarea propunere 

„să binevoiese a delătura orice numire nefamiliară 
precum şi vorba „D-ta“ și să-ţi zic: Tu. 

Cu adevărat, că după etate mi-ai fi oricum 
nepot, însă de altă parte în câtu-i pentru eticheta, 
— nu-i cu scăderea mea, ci din contră. Acum 
fie cum va îi, așa să fie pe viitor: „Mâi nepoate“* 
şi „Uncheşule“. 

Acum dar în interesul material al ținutului, 
socotind mai nainte, că tatăl tău ţi-ar fi răspuns
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în privința primirei celor 20 fl. M. C., când mam 
întâlnit, mi-a trecut prin cap a-l întreba despre 
aceasta. | 

Sănătoşi sunt ambii cu bătrâna, biata mă- 
tuşă ta, preoteasa a suferit de un bun răstimp în- 
coace — dureri de picioare. Acum e mai binișor.. 

Planul ce ni l-ai făcut a compune o isto- 
rioară a ținutului, dimpreună cu drepturile și obli- 
gațiunile lui în mod cronologie — e bun şi-l-vom 
urma. Am înțeles mai astă-vară, cât şi acum, dupăce 
sa mai aşternut o promemie principelui guvernator 

"Lichtenstein, — în care s'au rugat a mijloci odată 
definitiva rezoluţiune în privinţa întrebărei de pro- 
prietate în tractul fostului regiment, deoare-ce după 
operatul comisiunei foste în treaba aceasta din 
anul 1852, încă n'a urmat nimica, şi stând Iuerul 
acesta baltă acum şase ani, ar fi timpul a se deslega 
numai acel nod, dela care atârnă toate: celelalte, 
adecă: fost-a districtul Roenii înaintea înfiinţărei 

„graniţii liber, au cum? cure nod s'ar fi putut în- 
tr'atâta timp deslega, fiindcă pe cât ne vedem din 
cursul trebilor acestora, de deslegarea nodului - 
aceluia e strâns legată şi ecia a fondurilor noastre. 

„_ Zie am înţeles, că s'ar fi denumit o comisiune 
din partea alor 3 ministri, nu știu cari toţi trei, ştiu 
că cel al finanţelor nu va fi rămas afară, spre a 
se consulta din operatul şi cu operatul comisiunei 
din anul 1852 şi 1853 pentru noi, -— însă fără 
noi. Auziam zicând, că din partea departementului 
e. r. supremii comande de armată, ar fi în interesul 
tostilor. grăniţeri D. Major, ori vicecolonelul Ludwig 
Sehrott, care a fost în regimentul nostru din anii 
1844 până 1849 ca căpitan în Budacul-rom. şi în 
Joseni, bărbat cult şi abil, însă nu cred să fie 
vărsat cu'deamăruntlul în istoria regimentului nostru 

„şi mai vârtos, că din partea procuraturei financiare 
vor fi câte pocituri pe lume în contra noastră, mai
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ales fiind acolo bărbaţi tot din sânul amicilor noştri” . 

"teutuni, cari își mâna țeara lor cea urzită de ad- 
focaţii lor: Schuller, Schnell, Eder, Engel şi alţi 

în contra Românilor: „Că aceştia nu ar fi avut 

după aprobate şi compilate nici un drept de pro- 
prietate* !!! Intr'acest senz s'a fost pus şi fostul 
comisar din partea c. r. finanţm. Carol Csipkes. 
Măcareă părerea comisarilor din partea politică şi 
militară, Stokera şi Schottl, pe baza documentelor 
ce le-am producat, ni-a sprijinit cauza şi a re- 

-fuzat toate pretenziunile și ideile. din partea c. r. 
cameri puse, totuşi neavând noi pe cineva, care 
să fie vărsat atât în istoria regimentului nostru — 
particular, — cât şi în a ţerei noastre de comun, 

străinii iar urmează după cei mai mulţi contrari 

„ai Românilor cu antipatie și ură spre dauna noastră. 

Drept aceea, de cumva nu sa finit aceea 
desbatere şi doar nu ai ştiut despre aceasta, apoi 

iară de cumva vei socoti a-ţi fi ceva neplăcere, fi 
bun orientează-te curund de treaba aceasta, pe 
4l Schrott aflându-l, dânsul îţi va şti spune cum 
stă lucru acest înportant al nostru. 

Domnul Pioraş va fi știind de dl Schrott — 
ma doară îi şti numi și quartiru, 

Veţi vedea şi ne veţi serie, nu cumva ar fi 
de lipsă de un plenipotenţar întru aceea consul- 
tare din partea foștilor grăniţeri ? 

De ar fi una cât aceasta, pe cine să se 
denumească ca să i se facă pe nume-i plenipo- 
tența în scris. De aici e cu neputinţă a trimite 
om pe acolo. Nu cumva i-ar fi modru? 

Din partea comunelor someşene am conltri- 
bui şi pentru spesele cu cât va fi modru. Tare 
bine ne-ar înbucura, când ai putea aceasta asupra-ţi 
primi. Instrucţiuni separate nu ar fi de lipsă, nu- 
mai când ai putea primi protocolul făcut de Schotil 
la comisiunea aceasta, acela protocol e documen-
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tat şi argumentat destul de chiar şi apriet. dl Schrott 
îl va fi cetit nu odată. Dl căpitan Schotil salută 
pe dl Schrott şi se roagă a-i lua la bună băgare 
de samă părerile sale din protocolul acela. Audi- 
torul dl Schottl e ce ne.dă acest sfat de a avea 
un plenipotenţar în conziliu acela. 

Dacă va fi modru — bine — dacă .nu ce 
vom face alta? de cât până a nu trece activitatea 
tribunalelor urbariale a acăţa treaba aceasta şi 
acolea, adecă în Bistriţă, unde e preșidinte dl - 
George Dorgo. Se înţelege, că dacă se.va defige 
în treaba aceasta acum în consiliu cât de cât şi 
în favoarea noastră, atunci ne-ar veni mai uşor, 
însă din contră, de vor desbate și se vor sili a 

- adeveri, a fi: fost districtul a Rocnei cu drept de 
feudalitate ; atunci va fi mai cu greu a se resturna 
aceasta. 

Pe lângă documentele câte -sunt acludate 
acelui protocol, am mai câștigat de atunci încoace. 
în original: un estract numit: „Extract des dem 
protocolle conferentiae d. d.'30 Aug. 1749, de re-. 
bus. transilvanicis celebrae“. Note, din care este 
a se dovedi apriet, că în timpul acela Românii 
locuitori atunci printre saşi, cea mai mare parte 
sunt clasificați ca „Liberi“ şi iară din „Registrum 
universale locorum Princip. Transilv. aligat aflându- - 
se protocolului de conferinţe din anul 1749, se 
vede apriet, că atunci toată națiunea săsască nu- 
măra 31.716 familii, numai 700 familii nelibere 
(ca feudale, iobage), căci stând atunci valea Roc- 
nei. din 91 sate stătătoare, trebuia să aibă mai 
mult ca 700 familii, ca să poată înpoteri ocâr- 
muirea dintr'acelea a înfiinţa un regiment de mi- 
litari, ma încă cu atât mai vârtos e de a supona, 

„că locuitorii din Valea Rocnii erau socotiți întru 
numărul libertinilor adecă între 31.716, care plă- 
tiră -cu sasii toate contribuţiunile directe şi indi- _- 

- recete principelui ţărei. .
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„Acestea şi alte documente, când ar cere lipsa 
a se produca, îndată după - înştiinţare le putem 
trimite. . 

„Părerile însă vor fi date: din partea osăbite. . 
lor dicasterii şi acum atârnă numai câţi vor fi pro 
cu partea politică și militară, care presupun că 
sunt .de această părere şi care va contra cu ca- 
mera, care pretinde toate allodiile cu pădurile şi 
huceagiurile ca bunuri şi venituri dominale, la care - 
înțeleg munţii şi proventele munţilor, Indrepte-te 
pronia a te întâlni cu membrii conferinţii aceşteia, 
spre a-i putea trage cât do cât şi în favoarea foş- 
tilor grănițeri români, tragă la samă numai fiecare. 
serviţul lor aproape la un secnlum cu toate ale 
lor şi acum pentru acesta în loc de resplătire, 
pierderea și acelora ce au avut înainte de mili 
iarizare, „ 

Noul dl viear Anchedim te salută, incă are. 
inimă călduroasă spre treaba aceasta. Dela co- 
lega Peiri încă nu e îndoială, că nu va face cât 
îi va fi cu putinţă — mai târziu, acum insurat de 
0 săptămână e învăluit — il vom lăsa putin, faci 
menționare de d! maj. Mihăilaş, acesta se află în 
sânul lui Avram încă din X br. 1857, pe cum şi 
dl major Arsente din Maiu a. e. așa și doi feciori ai 
acestuia foşti ofiţiri, — nu se alege nimic din fa- 
milia lui Arsente: Acum iar va să şi pretindă 
N. Neamţ cei 60 îl.:m. e. din averea lui Arsente. 
Moșu Anton e încă voinie — catarigile esclusive — 
te salută aşa, dl locot. Tanko, finu Petri Și vecinu 
Anca, apoi colega Mureşan, care e în doliu după 
ginerele său cancel. [. Pop de aici, remâindu-i fica 
da 19 ani văduvă. Eu cu baba suntem cam sână- 
toşi şi te sărutâm, rugându-ne de răspunns sub 
insemn 

- doritor unchiu . 

V. Naşeu, m, p.



— 155.— 

- După cum se vede din epistola de sus alui 
„Vasile Naşcu .s'ar părea .că dânsul a scăpat din_ 
toate. năcazurile cari îl atingeau personal şi aşa va 
putea lupta mai cu multă putere, cu atât mai vâr- 
tos căci din Octobre 1858 fondul căpătase un nou 
prezident în persoana nou denumitului vicar fora- 
neu Anchedim Pop, fratele. fostului vicar Macedon 
Pop, care din Marte 1856, de când a fost denu- 
mit ca secretar episcopesc, apoi prepozit, mai mult 
numai cu numele funga ca prezident al fondurilor. 

Dar şi Anchidim Pop încă numai cu numele 
a fost prezident şi timp foarte scurt, căci chiar a 
treia“zi- după ce scrise V. Naşcu epistola de sus, 
adecă în 1 Decembre 1858, s'a aflat mort în ca- 
nalul morei: la fundul grădinei vicariale, fiindu-i 
legate mânele în spate și la grumaz acățată o piatră 
mare, care apoi a dat anză la o cercetare mare 
criminală, însă fără rezultat1). 

Sara în 30 Novembre V; Naşcu a convenit 
cu vicariul, prezidentul : natural al fondurilor, discu- 
tând multe, dimineaţa însă în | Decembre rămâne 
iarăşi singur şi luptă mai departe. - 

Tocmai în acest timp era pe tapet chestiunea 
„transpunerei intregei averi din ambele fonduri la 
cassa principală c;.r. a țărei. 

Am arătat mai sus, că comisiunea fondurilor 
“a făcut mai de multe ori pași la pretura c. reg. din 
Năsăud, spre a i se transpune şi fondul de mon- 
tur (stipendii) în administrațiunea sa, din 5.No- 

„__vembre 1854 sub Nr. 74 a păşit în privința aceasta 
- chiar până la guvernul militar şi civil, însă fără 

rezultat favoritor, fiind-că după împărtăşirea pre- 
turei, din 13 Iulie 1855 Nr. 1819, acesteia i-s'a 
mandat delă locurile mai înalte a transpune toată 
averea fondului de montur la cassa principală Cr. 
a țărei. Pretura a transpus atunci numai „reci- 

„1) Vezi Activitatea vicarilor foranei pag. 100.
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pisele de depozite“ peste obligațiunile de stat a 
respectivului fond. In urma recursului comisiunei 
adm. în care s'a cerut ca să se asemneze Odată 
înteresele restante dela 'anul 1848 încoace după 
obligaţile de stat ale ambelor fonduri, pentru ca să 
se poată solvi ratele din împrumutul naţional din 
1854, s'a ordinat dela ministeriul c. r. de interne 
în 28 Martie 1857 Nr. 5704 transpunerea perfectă 
a întregei averi din ambele fonduri la cassa prin- 
cipală c. r. a ţărei, promițând, că numai atunci 
se vor asemna înteresele restante dela obligaţiu- 
nile de stat!). 

"De oare-ce nici din partea comunelor Şi nici 
din partea preturei nu s'a făcut destul acestor or- 
dinațiuni, în 17 lanuar 1859 merse la Năsăud 
secretariul prefecturei :c. r. din Bistriţă, Rud. UII- 
reich şi în 18 lan. în prezența lui Vasile Naşcu, 
Petru Tanco și Vasile Mureşan luă un inventar 

„ despre toată averea fondului de montur şi dato- 
riile lui. In protocolul luat Vasile Naşcu şi soții 
au declarat, că comisiunea administrătoare pe baza 
drepturilor ei îşi susține însași administrarea fon- 
dului de montur şi în tot anul vrea a aşterne ra- 
țiunea la locurile mai înalte. 

„Chiar în ziua; în care secretariul Ullreich a 
mers la Năsăud (17 lan. 1859), a eșit ordinul loco- 
țiinței Nr. 517, prin care se cere rațiunea ambe- 

. lor fonduri dela desfințarea graniţei până la finea 
anului administrativ 1858. După aceea în 11 Feb- 
ruarie 1859 preutura din Năsăud sub Nr. 520 a 
încunaştiințat comisiunea fondurilor, că dânsa a 
transpus averea fondului de montur, ce mai ră- 
mase, la cassa principală c. r. de ţară. Comunele 
foaste grăniţere s'au opus mandatului dat pentru 

1) Vezi scrisoarea locoţiinţei din 24 Mai 1857 Nr. 7325 întimate dela perfecturu e. r. sub Nr. 3829 din 31 Deeembre 
1857, dela pretura sub Nr. 596 pol. din 5 Martie 1858.
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de a trimite şi fondul şcolar şi așa acela a ră- 
mas în mânile lor. 

____ Despre toate acestea Vasile Nașcu într'o epis- 
tolă din 8 Februarie 1859 răspunzând lui Ioachim 
Mureşan la o epistolă gratulătoare de anul nou 
şi totodată şi de onomastică, îi scrie următoarele: 

"21 Ianuarie (8 Faur) 1859. 

Amale' nepoate ! | 
Pofta-ţi caldă mi-a făcut mie bucurie pri- 

mindu-o chiar în ajunul anului nou, nemeritând 
eu atâta recunoștință și reîntoarcere de niscari 
sacrificiuri, caze să ţi-le fi oferat eu. Fi sigur că 
eu cât am vieţuit până acuma şi câte zile voi mai: 
avea de a-număra, a fost şi va fi năzuința mea 
a face bine după puteri-mi ori în ce privinţă. 
Mulţămesce de toate şi mai ales, că eu nu am avut 
de aştepta un an şi mai mult după un răspuns şi 
sperez și acum că iar îmi vei răspunde curund. 

In privința fondului de provente vă trimit 
aici pe scurt istorioara, în a căruia recăpătare cu 
greu ori numai în calea procesului s'ar putea după 

„părerea mea vedea vre-odată comunele. 

Peste a monturului mai pe scurt, fiind-că de 
acesta nu s'au apucat a-l dechiera până acum 
erarial, ci numai stă de aceea ministeriu finanţelor, - 
ca până nu se va depune toată averea la cassa 
provinţială a ţărei, până atunci nu se pot asigna 
interesele restante dela anul 1850 “în coace în 
sumă la 17.000 fl. fiind comisiunea administrătoare 
provocată a da inventar cu toatii averea spre a 
se trimite la Sibiiu în cassa provincială, au compus 
în prezența unui delogat comisar din partea pre- 
lecturii Bistriţii, acel inventar, o descriere peste 
restantele venite şi spese, alta peste ujura restantă | 
apoi totodată ca în privința “administrării acelui 
fond .comisiunea. nu se poate abate dela dechie-
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tatea reprezentanţilor celor 44 comune 'd. d. 13 
Martie. 1851, care dechieraţiune are aşa valoare 
ca donaţiune (Stiftbrief) a . fondului de stipendii 
pentru tineri din acelea 44 comune. in senzul $ 
35 a hotăririlor în privința administrării fondurilor 
prin locoţiință (foea legilor imperiale din 14 Sept. 
1852), are să fie sub controla locoţiinţii, căreia în 
iol anul :să i-se deie raţiunile în calea venerab. 
ordinariat gr.-cat. din Gherla. Obligaţiunile dacă 
voieşte încl, ministeriu de interne, fie şi cassa pro- 
vincială, pe cum şi bani gata în cassa percepto- 
rală a preturei şi de preses am mai numit iar pe 
dl prepozit Macedon; încă nu' a venit nici un 
răspuns pe aceasta, când iară ministeriul trebilor 
interne cere dela locoţiinţă o rațiune aligată cu 

" documentile peste venite şi spese, dela anul 1851 
până infinitul anului 1858, atât dela fondul mon- 
turului din I. și ll-lea regiment român, cât şi din 
acesta peste cel al fiecărui sat deosăbi fond de 
şeoală şi aceasta până în 90 Febr., — noi răs- 
pundem astăzi, că nouă nu ni S'au dat şi nu am 
avut administrarea acelor fonduri, ci cel dintâi a 
fost dela luarea în samă a regimentului în admi- 
nistraţiunea civilă, ori şi cât cerându-l nu ni s'a 
dat, ei fiind-că l-a administrat pretura — dânsa 
dee de samă peste toate, noi ştim de toată dauna 
ce au caşunat comunelor prin administrarea aceasta 
nepăsătoare şi am făcut atenţi pe toţi în toate 
părțile și nime nu a vrut a ne asculta până 
acum, fondul separat al comunelor l-au luat în 
samă antistiile comunale şi acelea deie acum ace- 
lea socotele. | 

Ce scop au acestea, nu putem şti. 

In birou ministeriului (de) interne ai puiea 
vedea sub Nr. 29.825—1235 v. 23 X br. 1858 şi 
ne-ai comunica şi nouă, . 

Uciderea vicariului A. încă nu e adeverită,
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“din bărbaţii cu suspiţiune s'au eliberat mai toți 
Runcanii, însă 2 Mocodeni şi bucătăreasa sunt 
încă în prinsoare în Bistriţă. Mai tare este. în 
suspiţiune un Erimie Mureşan cu fratele său la- 
cob, ambii Mocodeni, cari în noaptea omorului 
întâmplat nu au fost de aflat şi de văzul nicăiri, . 

- cel dintâie ca jurat, cel de al doilea ca vigitor 
comunal, trebuind peste noapte judelui și altora, 
nefiind până târziu dimineața a se vedea Şi atunci 
toţi înglodaţi şi uzi. Erimie se crede a-și fi isbân- 
dit în contra omoritul(ui), de ce ca: pe un bărbat 
cu caracter pălat nu l-a lăsat să fie dascăl în 
Mocod, ci sfârticându-i contractul avut cu Moco- 
denii l-a duduit -afară. Ori şi cum destul de 
sfăşietoriu lucru şi faptă! . 

Faime circulează diverse — ma unii zie as- 
tăzi (ce de .ar tri Dzeu să nu fie) că bucătăreasa 
Maris, ar fi descoperit. fapta şi ar fi numită . între 
ucizători şi pe unu din cler: 1. Șt., care şi la so- 
'sirea şi înmormântarea omorâtului s'a purtat de 
tot bătător la ochi. Sigur însă nu ştiu, îndată ce 

-voiu primi ştiri sigure, îţi vom serie. | 
Intre compeţetori de post vacant - să fie şi 

vicariu Hațegului, dl Gabriel Popp..., care-l cu- 
nose — îl preferează cu mult lui Moisil, —- de acest 
din urmă am înţeles eu din gura Episcopului a 
fi prea slab de organul vorbirei şi prea năcăjit şi 
îngreunat... A concura au concurat mai mulţi, ter- 
minul e pe finitul lui Faur. 

Pe cât cunosc eu pe Popp Gabor, atâta că - 
nu e din sânul'-grănițerilor, dară ni s'ar suplini 
de tot bine locul lui Anch. cu un bărbat literat, 
activ, energios, amator de școale şi neîneunjurat 
ori îngreuiat de preuteasă bolnavă și prunci, Ce 
zici la aceasta,- dulce nepoţele ? 

In epistola din August a. t, ziseşi, că având - 
ceva cauze, care ne-ar apăsa şi neîndreptăţi pe



noi, să-ţi scriem acolo! In Năsăud și la această 
pretură nu se întâmplă, dară la Rocna atâtea abu- 
zuri în contră comunelor şi a drepturilor fostilor gră- 
niţeri în favoarea evreilor, cât sunt oamenii . de 
budulit. S 

lar au umplut de jidovi. ca arândaşi, cârci- 
mari, traficanţi ete. etc. ete. cari sug şi apasă pe 
sărmanii români — şi apoi şi câte plângeri şi re- 

curse s'au aşternut prefecturii Bistriţii şi locoţiinţii 
n'au nici un rezultat. 

Binevoi-vei să vă trimit în copie unele mai 
groase, spre a putea trăsni de acolo? 

Salutare dela toţi şi toate, Petri,. Moroşan, 
Anca, Tanco, acesta deosebi te face atent de a veni 
loc. prim. Silv. Tomi din Hainburg, să-l primeşti, 
ca pe un bărbat demn de ai noștri. Moşu Anton 
spuindu-ţi că bâud şi acasă și în Entradam am 
ridicat pahare mai multe pentru cei din străini. 

Părinţii, P. Lazar, preoteasa cu toţi sănătoși 
— sărută-te Vasile m. p, 

10/4 1859. 
Mult dorite mepoale! 

Cu drept şi adevărat este proverbul româ- 
_nese: „pita caldă împrumut se dă“. 

Aşa dacă ai aşteptat d-ta răspuns la epis- 
tolele d-tale câte 3—4 luni, îmi văd că este au 
mi-se face întocmai spre a se. împlini proverbul 
acesta. Răspunsul la îmbucurătoarea epistola d-tale 
din 96/192=—7/1 ţi-am trimis într'un couvert cu altul 
al Paterului D. Lazar, de l-ai primit — nu ştim 

“nimica. Mi-ar părea foarte rău, când s'ar fi perâut 
aceea epistolă, fiindcă : îţi pusesem istorioara fon- 
dului și a condiţiunei locuitorilor din Valea-lodnii, 
înștiințându-te totodată, că peste averea fondului 
de montur şi celalalt a școalelor comunale în senzul



ordinaţiunei Nr. 29825—1235 d. d. 93 X. br. 1858. 
a min. de interne se pofteşte tragic la așa strânsă 

“socoteală, ca raţiunile încheiate până la finitul 
anului 1858 să se trimită în sus, apoi cumcă a- 
verea celui dintâi fond s'a trimis dee. r, pretură 
de aici la cassa pereeptorală din Sibiiu.: Ce să 
urmeze îmi închipuesc: crearea doar a unui fond 
pentru şcoalele atât mosale, cât şi de preparandie 
ete. etc. şi încelavea a orice spese, “pentru scopuri 
şcolare din fondul proventelor!! 

Peste omorul lui Anchedim nu iese.nimic la 
lumină — persoanele cu suspicie sunt libere, ex- ” 
chisive servitoarea avută, ce-i mai mult?- vreau a. 
conchide a fi fost sinucidere!!! ce nu se poate: 
după dechierarea medicilor, 
„Nou denumitul vieariu Gregoriu Moisil, '— 

nu se mută la postul său până după sărbătorile 
Paştilor. Bine a făcut Eppul că sa înduplicat. 
a denumi pe acesta, batăr că întâi cam tânguia 
în privința organului de vorbire, şi aceasta la fă- 
cuta de mine propunere, fiind acolo cu trista veste 
„de omorul lui Anchedim. Ori şi cum este bărbat 
cult, literat. şi expert în toată. privinta, apoi din 
sânul regimentului nostru. 

Bătrânii sunt cu pace, sănătoși, i-am văzut 
Joi .ce a trecut, vorbind am întrebat doar le-ai - 

- scris ceva, răspunse că nu, — bătrânul era în 
vre-o două zile pe aci la tribunal cu mai mulţi 
Rebrişoreni, care fiind la o învestigațiune făcută 
în privinţa abuzurilor căşunate prin depusele ju- 
dețe comunale cu contribuţia ; blăstămăţii de vre-o 
3—4 ani încoace, numai nu au belit pe contribuenţi 
cu scoaterea de bani îndoit și înzecit. 

Aducătoriul acestei epistole e fiul d. Gold-. 
schmidt de aici, .care vine spre continuarea stu- 
diilor tehnice la Viena, -primește-l ca pe un Nă- 

Dr. Șimon:; Vasile Naşcu, - 11
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săudean din părinţi de omenie foarte, acesta. 
îţi va povesti jurstările de pe aici mai bine şi de: 
a măruntul, ce doar încă ar putea să te întereseze. 

__ Pe aici trăim cu cugetul la zeire, să se în- 
dure a aplana răsvrătirile ce se mai tot înalţă pe 
orizontul politic; spre binele nostru și a viitorilor. 

* Te rog a ne serie ce-i cu definitiva deslegare 
a nodului gordic în privinţa întrebării de proprie- 

“tate a foştilor. militari grăniţeri români, de care 
foarte suntem însătaţi a şti. 

In fine te rog să primeşti exprimaţiunea sim- 
ţemintelor sincerului d-tale uncheş, cu care îţi pof- 
teşte ca ceriul, ţinându-te să ajungi întru mulţi 
ani însemnatele sărbători a sfintelor Paşti chri- 
Stiane, să-ţi realiseze dorinţele cele - bune şi drepte 
spre fericirea d-tale și a părinţilor și a rudenilor 
precum şi a confraţilor noștri, care sunt aşa rar 
representaţi de bărbaţi la decasteriuri chiar ca d-ta. 

De cumva vă întâlniți cu amicul, dl locote- 
nente prim. Silv. Thomi, aduceţi-vă aminte şi de 
noi muntenii, ridicaţi vre-o vorbă sau mai bine 
vre-un pocal pentru noi spuindu-i a mea salutare, 
— pe cum și a-lui Pipoş —. când te vei întâlni, 
Q-lui Macedonfi, d-lui Urs, cantorele dela Sant. 
Barbara, de nu m'a uitat din Cet. 184—.1) 

Din parte-mi primeşte dela mine şi dela soţia 
mea, care acum de o săptămână se află la eco- 
nomie în Feldru, — ale noastre plecăţiuni ne- 
uitând de noi vechii Unchiu și mătușă 

Vasile m. p. 

gat 

1) Aici Nașcu a uitat anul. In epistola din 19/7 la- 
nuarie 1856 scrie 1842,



— 163 — 

41. Era nouă de luptă a lui Vasile Nașcu sub 
vicariul Grigore Moisil. 

După moartea tragică a vicariului Anchidim 
Pop, cu decretul episcopesc din 8 Martie 1859 
Nr. 934 a fost denumit ca vicar foraneu parochul 
din comuna Borgo-Tiha, Grigore Moisil şi 
totodată și ca paroch al Năsăudului, unde s'a mu- 
tat numai în 13 April. 1859 şi în Maiu a ocupat 
postul și a primit administrațiunea vicarială. - 

In timpul şi cu ajutorul acestui vicar a con- 
tinuat V. Naşcu lupta, încoronată în parte cu suc- 

„ cesul dorit, întru recâştigarea drepturilor şi averi- - 
lor comunelor foaste grăniţere. 

Referinţa dintre V. Naşcu și Grigore Moisil 
încă înainte de a veni la Năsăud a fost foarte în- 
timă, “ 

Intr'aceea erupse răsboiul dintre Austria şi 
Italia, şi Impăratul Francisc Iosif | în 28 April a 
adresat cătră popoarele Sale un manifest şi în 
29 urmă declararea răsboiului şi trupele austriace 
au fost scoase la Italia. 

In 4 lunie a fost lupta la Magenta şi în 24 
la Solferino. Toate spiritele erau agitate şi așa 
Ioachim Mureşian, care, cum am văzut, era în 
Viena, nu a făcut nici un paş în privinţa, cauze- 
lor grăniţăreşti, despre ce în 2 August încunoştin- 
țează pe Vasile Nașcu în modul următor: 

2 August 1859. 

Dulce Uncheșule ! 

Neştiind dacă te afli pe văcăţiune în Nă- 
săud adresez aceasta scrisoare sub numele ba- 
dei popei. . 

. 11*



— 164 — 

Escuzaţiunea mea iarăși nu are loc, de= 
oarece de atâta timp mi-ar fi fost datoria a-ţi 
scrie și iarăş a-ţi răspunde. 

| Dar ce să-i fac cugetului, dacă de atâtea- 
ori de câte-ori am vrut să-ţi scriu, niciodată nu 
ma ajutat, ci totdeauna când eram să încep mai 
bine, atuncia pare-că se băltuia şi nu mai voia 
să mai meargă. Poate împrejurările ce erau îm- 
preunate de evenimentele din lunile trecute încă 
mi-au stat în contra spiritului ca o stavilă, căci 
în trebile noastre în privinţa fondurilor nu era de 
făcut nimica, pentrucă pe mai marii noroadelor 
îi ocupă Cu mult mai tare alte lucruri, ce lucră 
de viaţă ori moarte şi așa ar fi fost păcat de 
moarte a-i molesta cu lucruri, cari le par' d-lor 
de prea bagatele. 

Apoi în privința mea privată nici nu ţin 
lucru demn de discurs şi aşa nici nu voi a-ţi 
răpi puţinul timp de recreare, ce-ţi rămâne după 
şcoală, după economie şi după lucrurile publice, 
ce te împresoară. Ştiu prea bine că ești singur, 
poate într'o privință numai singur. Intr'alte pri- 
vințe poate să fie și dl vicariu Moisil. D-sa are 
doar mai mare şi mai secură adecă nepericuloasă 
sferă de activitate, pentrucă cu mantelul sau cu 
paliul sau căpeneagul cel sânt: mai poţi scuti şi 
câte ceva biată din cele, ce pe încet se ruinează. 

Lucrurile pe aici sunt tot precum le ştiţi 
şi D-voastră din gazele, numai una se vorbeşte 
prin cetate, că Excel. d. ministru de interne de 
acum va face poate loc Excel. Sale consil. im- 
perial de Wolkenstein. Lucrurile vor continua 
a merge precum au mai mers şi precum merg. 

Româneşte nu mai cetim decât „Gazeta“, 
„Telegraful“ și foile legilor provinciale, că altele 
din foile periodice ce există nu. sunt permise, 
adecă sunt oprite. Ici şi colea mai ese câte o
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cărticică, pe care de' bună samă o vei fi având 
Şi D-ta. Aşa atâta pot să-ți scriu... .,... 
, Ioachim m. p. 
„Cu aceasta epistolă se fineşte corespondinţa 

din anul 1859 până în Martie 1860. . 
Despre celea, câte s'au petrecut în acest in- 

terval de timp scrie V. Naşcu în următoarea epis- 
tolă adresată cătră Ioachim Mureşan la Viena: 

22/10 Marte 1860. 
Dulce Nepoate ! | 

Mult timp trece şi trecură şi cu atât cât 
şi alţi de binevoitori nu putem să ne bucurăm 
de vre-o ştire dela nepoțel! Ce să fie nu ştim 
— destul că eu din parte-mi am: răspuns ambe 
epistolele d-tale adecă d. dto 7/1 şi 2/10 1859 
adevărat cu ocaziuni, adecă una cu fiul d-lui 
Goldschmidt de. aici şi alta cu dl căpitan loane 
Tomuţ în toamna trecută, fiind acasă la părinți . - 
— însă de le-ai primit nu știu? 

Tot aşteptând răspunsul m'am scris altele, 
văzând şi jurstările politice cum merg şi cum stau 

„ pe orizont — am tăcut de două — însă acuma 
reîntorcând dl căpitan . Leopold Pop la Viena, 
ne hotărirăm a-ţi scrie ca. să știi, că mai trăim 
şi noi cu toții, numai treburile noastre cu fon- 
durile nu numai că nu se alege nimica, dar încă 
le atacă locoţiința asigurând stipendii pentru 
preparanzii negrăniţeri, pentru remuneraţiuni pen- 

- tru învățătorii preparandiali şi acum mai nou 
“pentru reparaţiunea cuartirului în seama direc- 
torului Romul. Oricâte desluşiri și refutaţiuni am 
dat — nu folosiră nimica. Averea toată o au 
luat-o la cassa perceptorală provincială încă în 
anul trecut — respicându-se Guvernia erei a- 
tunci, ca mai de multeori, că numai pentru evi- 
denţă și mai bună administrare se cere acolo,
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— exclusive spre folosul foastelor comune mi- 
litare. | 

Acum vedem că nu se ţine de cuvânt. 
Mai avem acuma gata o îndrumare la gu- 

vern deadreptul dela noi la suplica studinteiui . 
Dănilă Lica, spre a-i asigna 120 îl. stipendiu' 
din fondul monturului nost, — totdeodată pro- 
testând pentru asignarea altorfel de spese din 
acela fără învoirea şi știrea comisiunei, vom 
vedea ce rezultat va avea şi acest pas. 

Alta mai este formulată de a dovedi dauna, 
care, .ne-a cauzat trăgănarea cu administraţia 
acelui fond — unde pretindem ujură din ujură, 
— în senzul unei patente ori ordinaţiuni îm- 
părăteşti. . 

! "Pe cum se vede, vrea să ne îmbuce nu 
numai pădurile, ci şi fondurile noastre, în ur- 
marea comisunei din anul 1853, — nu se alege 
nimica de acolo de sus. D-lui căpitan Tomuţ 
i-am fost dată la poftă și o hronologie peste 
toate privilegiile şi documentele vechi răspunză- - 
toare la dreptul locuitorilor din Valea-Rocnii, 
spre a le arăta ori trimite d-lui colonel Schrott, 
— referinte militar în cauza noastră la suprema 
comandă — ce a. făcut nu ştiu. . 

Destul că nouă foştilor grăniţeri.ne stă 
înainte a ne iobăgi fişcul acum, când alţii de 
12 ani au scăpat de acel jug, fiindcă se lucră 
pe aici, că decum să ne lase codrii, să ne ice 
şi să ne oprească lemnele şi de pe locurile ur- 
bariale! Nu-i glumă ci fapta, — nu hotărăsc 
nimica în urmarea cercării cauzii acesteia, — 
fără care amploiat cum vine, după capul său 
deschirează tractul fostului regiment al nostru 
de fost (fiscuşesc) şi erariul a fi proprietar 
(drepturilor) regale.  Așa-i acuma pela noi. 

Ce să-ţi mai spui mai multe, că doar să 
te întristezi |
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Să fi avută noi noroc de A..... , acum 
am avea procator de. când — înzadar... de unde 
să plătim noi? Comunele sunt sărmane — nici 
nu pricep ce le trebuește. . 

. Socotim a încheia o broșură peste toată 
natura lucrului acestuia dimpreună cu toate do- 
cumentele în cuprinsul ei, — însă cine ne va 
tipări-o, unde. sunt spesele, — ca să se aducă 
la capăt în mai multe sute de exemplare!!! 

„Ce zici nepoțele la acestea toate — fi bun 
dă-ne opiniunea cum vei socoti! 

(Urmează cauze familiare şi subscris) 
Vasilie, 

La aceasta Ioachim Mureşan cu datul din 
14 April 1860 (Sâmbăta Paştilor) îi răspunde mai 
multe de toate între cari şi că, nu-i fi în putință 
a-i răspunde pentrucă nu ştia nimica în privința 
fondului, ăpoi starea lui, unde era — aplicat lă 

. redacţiunea legilor e din zi în zi mai nesigură, — 
ca frunza pe apă, — încă din vara trecută sună 
ştirea despre desființarea ei. 

Intre altele zice: 
„Incât pentru fondul nostru numai braţele 

noastre 1)... aşilor noştri de nu ne vor ajuta. “ 
Toate protestele, remonstrările, riigămintele, plân- 
(sori)?) sunt mazăre în părete. 
Nu e de sperat nimica, pe cale ordinară, de- 

cât (numai prin) vr'o minune dumnezeiască ..... 

, 1) Acea reprezentațiune datată in 17 Martie 1860 
Ar. 169 și subscrisă de G. Moisil, vicar foraneu, Petru Tanco 
şi Gavrilă Pop, locot. penzionaţi, e adresată la „Hohe k. E. 
Statthalterei” şi îndorso e „praes. 7. April 1860 Nr, 71920—637 
3. Blag. -: i : 4 

. 

2) Aici fiind în mai multe locuri ruptă foaia am pus 
puncte ori am suplinit in paranteze,
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Ideia despre broşură e cea mai nimerită.! 
Despre acea (cugetam) și eu încă mai nainte, ba 
chiar îmi propusesem a o compune pe bază juri- 
dică. ... 
. . (Cu)getam a o face în formă de pro- 
memorie Cătră ministrul de finanțe“. 

42. Situaţia politică din anul 1860, 
Inainte de a trece la desvoltarea mai departe 

a evenimentelor din districtul Năsăudului, pentru 
ca să:se poată pricepe şi judeca mai bine cele 
ce au urmat de aici înainte, aflu cu cale a: premite 
aici în trăsuri generale câteva evenimente mai im- 
portante din acest stat, aşa după. cum le descrie 
un contimporan, ' At. Marienescu,) care în 
unele privințe a luat parte activă la mişcările po- 
litice din acel timp. Dânsul scrie în modul ur- 
mător : 

„In Austria evenimentul istoric a fost senatul 
imperial înmulțit. 

In 5 Martie 1860 a apărut patenta împără- | 
tească, prin care s'a conchiemat senatul imperial 
înmulțit şi acesta s'a deschis în 19/31 Maiu 1860. 
Din regatul Ungariei în înţeles strâns s'au denumit 
şese maghiari de senatori. imperiali; din marele 
principat al Transilvaniei din trei senatori un român, 

“anume; baronul Andreiu de Şaguna, metropolitul; 
din Voivodina și Bănatul timişan doi inşi, între 
aceştia un român, Andreiu Mocioni, iar din Bu- 
covina singurul baron Nicolae Apostol de Petrino. 
Senatul imperial s'a conchemat deosebi pentru a- . 
ranjarea finanțelor imperiului, dar senatorii ma- 
ghiari au tras în desbatere şi cauza limbei şi 
naționalități, anume în ședința din 6 lunie Bar- 

3) In „Transilvania“ organul „Asociaţiunii“ din 1900 
Nr. 1, pag. 17 şi 18. :
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koczi întonă coarda cea mai delicată a limbei; 
Apponyi vorbia în interes strâns maghiar, în con- 
tra . egalităţii popoarelor şi ceialalți i-s'au ală- 
turat; iară în şedinţa din 9/21 lunie Mailat de- 

„Chiară, că pe terenul de stat al Ungariei numai 
limba maghiară e îndreptăţită istoricește, politicește 
şi legiut şi aceşti vorbitori o spuneau, că €i vor- 
besc pe baza înformaţiunilor sosite din ţară dela 
poporul maghiar şi o spuneau, că în înţelesul in- 
formațiunilor trebue să ceară şi să pretindă drep- 
turi. Şi toate jurnalele politice din acel timp 
adeveriau, că chestiunea limbei şi a naţionalităţii 
în senatul imperial produce desbaterile cele mai : 
înfocate, pentru-ce pe metropolitul Șaguna mai în 
toată ziua l-am auzit apărând înteresele naţionale 
ale românilor şi a da valoare limbei şi naţionali- 
tății române. . 

Dar de după culisele senatului imperial se 
ştiau unele împrejurări, ce Românilor le suflau 
îngrijiri. E - | 

Eu în.acel timp eram prefect lângă tinerii 
Alexandru și Eugenie Mocioni şi locuiam în casa 
familiei, la 3 grații în strada Vaţului. Antonie 
Mocioni, care. era în legătură cu senatorii  impe- 
riali români şi adeseori venia la Pesta, într'o zi * 
întră în chilia mea, îmi spune despre. starea cau- 
zei Românilor în senatul imperial şi în decursul 
discursului s'a constatat, că Românii din Ungaria. 
nu sunt reprezentaţi în senatul imperial, că din 
archireii uniţi nici unul nu e chemat, că senatorii: 

„români au făcut atent pe Rechberg şi şi-au dat 
părerea, că ar fi bine dacă s'ar chiema şi un ro- 
mân unit, p. e. episcopul Oradiei mari, — dar 

“ Rechberg a zis că o nouă conchemare e imposi- 
bilă; mai departe s'a constatat, tă după împreju- 
rările de azi, limba română în gimnaziul din Be- 
iuș poate fi periclitată, că senatorii maghiari. pri-
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mesc informaţiuni dela ai lor, se provoacă la ele 
Şi în înţelesul acelora pretind drepturi; că senatorii 
români imperiali încă au lipsă de informaţiuni 
dela poporul român și deosebi dela Românii din 
Ungaria, cari nu sunt reprezentanți, pentru-ca să 
poată vorbi şi în numele lor, — ori ca Românii 
să trimită petițiuni dea-dreptul Ia senatul imperial; 
în fine s'a constatat, că ministrii austrieci serios 
tractau numai cu Maghiarii, ca factorul mai po- 
tinte, ca doară prin concesiuni naţionale 'să ajungă 
cu ei la un pact; că după culise se conbinează 
şi se aşteaptă o reformă mare în Ungaria, Ardeal 
şi Bănat — şi pentru aceasta ar trebui ca Ro- 
mânii încă să se arete, că există și să ceară drep- 
turi naţionale“. | 

Aceasta e pe scurt situaţia politică din anul 1860. 
Intre astfel de împrejurări fruntaşii români 

- din unele ţinuturi ale Transilvaniei au început a se 
mișca și a se sfătui, că ce ar fi de făcut şi de 
întreprins. Cei de pe la Alba-lulia s'au rezolvat 
a aşterne o petiţiune cătră senatul imperial, arătând 
toate lipsele şi neajunsele poporului român şi să 
pretindă vindecarea acelora. 

Acolo au venit pe tapet şi cauzele grăniţereşti 
ale românilor din districtul Năsăudului, după cum 
se vede din următorul: 

43. Nou plan de luptă al locotenentelui primar 
George Pop din Leşu. 

Pe când Vasile Naşcu îşi bătea capul cu 
proiectul său de apărare, cum S'ar putea tipări o 
broşură, un fel de memorand, după cum a scris 
lui loachim Mureşan în epistola din 22/10 Martie 
1860, deodată se ivește pe terenul de luptă înge- 
rul mângăitor şi însufleţitor a lui Vasile Naşcu, tână- 
rul (de 27 ani) George Pop locotenente primar în 
regimentul Nr. 50, format din regim. .Il. rom. de
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graniță, acel erou, carele a căzut în 24 lunie 1866 : 
în lupta dela Custozza în Italia 1). 

De aici înainte ne vom întâlni mai de multe 
ori cu acest înfocat român, mângăind şi înbărbă- 
tând pe V. Naşcu de câte ori căpăta grele lovituri 
dela ai săi, ori dela inimicii: cauzelor, peritru care 
lupta. .George Pop ca fiu născut din părinţi gră- 
nițeri din comuna Leşu, purta un viu interes asupra 
desvoltării lucrurilor, purtând deasă corespondință 
cu cei de acasă şi în deosebi cu Vasile Naşcu. 

In acestan George Pop se află în Alba-Iulia, 
de unde în: 16 lunie 1860 scrise vărului său Mi- | 
hăilă Mălai în Leşu ca să ceară dela Vasile Naşcu 
proiectul despre ţinerea examenelor dela școala 

„din Năsăud?), iar în 26 lunie îi scrie lui Vasile: 
Naşcu următoarele: 

Ant stimate domnule, amice, frate ! 
Poate te vor surprinde şirele acestea, însă 

0 cauză pe cât de importantă pe atât de urgentă 
imi impune datorinţa a mă adresa la Domnia Ta 
cu .această cerere. . 

"Mi e cunoscut din auz, că te-ai luptat ca un 
leu in cauza munţilor relăsaţi grăniterilor, insă: 
durere, aceasta năzuință ca multe alte a Românilor - 

„să fi rămasă fără rezultat. 
Căpeteniile naţiunei de pe aci s'au rezolvat 

a aşterne o petiţiune cătră senatul imperial, în 
care să enumere toate lipsele şi 'neajunsele popo- 

1) Vezi o scurtă biografie a acestui rar ofiţir. publi- 
cală de mine în „Minerva“, care a apărut în Bistriţă la 
anul 1892 Nrii 15—19. . aa 

2) George Pop ca cşit din aceasta şcoală în toată 
viața sa s'a interesat foarte mult de dânsa. Cana putea; 
lua parte în persoană la examene şi impărţia cărţi de pre. 
mie, când era depărtat trimetea, și da prin încrezuţi de ai - 
săi. Inainte de moarte a făcut şi o fundaţiune spre acest scop.



—1D2— 

rului nost, să arcte ranele şi să pretindă în mod 
peremtoric vindecarea radicală, 

Ca unul'ce 'mă bucur de încrederea acestor: 
bărbaţi, fusei poftit şi eu la deliberare, şi atinsei 
cauza munţilor noştri ; fireşte toti zisă că e un 
lucru de căpetenie şi să le dau informaţiuni la- 
murite, 

„__ Fiindeă — spre ruşine-mi mărturisind — nu 
ştiu ce a-ţi reuşit; până unde aţi dus cauza aceasta, 

și cum e starea actuală, te rog cu tot respectul, 
a-mi comunica numai decât ce lipseşte? ce 
o de făcut? ce e de cerut? atât pentru munţi, 

- cât şi pentru fondurile feliurite. 
Pentrucă acest operat se va prelucra aci prin 

doctori, jurişti, filozofi, advocaţi de ai noștri şi 
toţi oameni cu căpătâi, socot că ar fi bine să ne 
trimiţi actele respective întregi şi să faci 
peste toate un comentar. , 

Datele trebuincioase se vor scoate apoi de 
acolo, şi cu ţi voi retrimite apoi toate in ordine 
fără amânare, 

In 5—6 zile s'ar trimite suplica de aici, deci 
fii aşa de bun şi grăbeşte cu răspunsul. De vei 
trimite actele, apoi pentru volumen și siguritate le 
închide cu un sigil oficial. la dl Gerendi, ori la 
poştă, şi apoi“ „An das 50. Ergânzungsbezirks- 
Comdo in Carlsburg-Dienst““, însă de vei desfăşura 
toate numai întru o epistola, apoi ad personam la 
mine, numai iute, iute, că nu e de perdut timp. 

Mie — precum oricărui oficer — nu îmi este 
- ertat de loe a mă amesteca in astiel de trebi, deci 

te rog a ţinea toate astea sub roză până la “întal- 
nire —- la examene. Eu confidez numai la nobi- 
lele simţeminte ce sunt convins că le poşezi, a 
mă arăta la lume însă nu cutez, că e de tot pe- 
riculos; şi afară de uceea ar fi prea timpuriu a 
se respândi proiectul acesta, deci să fim precauţi 
Şi muţi, că tăcerea e ca mierea.
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Cu să nu se răsulle de nicăirea aceasia nici 
iu salut pe nimene, numai mă recormnând până la 
revedere. ca sincerul patriot. - - 

Apulum (Alba-Iulia) în 26/6 1860 n. 
Georye Popp m. p., 

supralocoțiitor. 

Aşa scria locotenentele primar George Pop 
pe la anui 1860. - . 

De aici înainte îl vom vedea în continuu ur- 
mărind cu viu interes toţi .paşii şi luptele lui Va- 
sile Naşcu în .cauzele grănițereşti şi de câte ori 
Vasile Nașcu se năcăjia, când vedea că rămâne 
singur în luptă şi neajutat, tot de atâtea ori George 
Pop din ţări îndepărtate, unde se duse, îi trimitea 
mângăiere şi încurajare. 

„__ Peana mea e prea debilă de a putea descrie 
pe acest îngeral lui Vasile Nașcu. Stimatul ceti- 
tor. la rândul său îşi va face singur un portret 
despre acest mult vrednic bărbat, | 

Cumcă oare Vasile Naşcu trimisu-i-a actele 
cerute, ori făcut-a ceva scrisoare informătoare, nu 
am aflat, a 

După o lună de zile tot în această cauză 
s'a ţinut în Năsăud: _ 

44. Adunarea din 2 August a representanţilor 
foastelor comune grănițăreşti. Esmiterea lui 

Vasile. Nașcu în o deputațiune la Viena. 

După-ce toate protestele, remonstrările, rugă- 
mintele, plânsorile erau numai mazere aruncată 
pe părete, comisiunea administrătoare a fondurilor 
cu scrisoarea din 14 lunie 1860. Nr. 171 a cerut. 
concesiune dela prefectura c. r. din Bistriţa pentru 
ținerea unei adunări a reprezentanților tuturor celor 
44 comune foaste. grăniţăreşti. BE
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- Dându-se concesiunea cerută, reprezentanții 
comunelor şi o parte din membrii comisiunei fondu- 
rilor aleşi în anul 1851 se întruniră în Năsăud în 
2 August 1860 în edificiul Nr. 308, localul: şcoa- 
lei normale, iar după aceea a gimnaziului. Aici 
în prezenţa pretorelui losef Wratits s'au verificat 
plenipotențele representanţilor şi s'a deschis şe- 
dința sub presidiul prepozitului Macedon Pop. De 
faţă au fost membrii comisiunei administrătoare. 
Petru Tanco şi Niculae Lazaric, locotenenţi c. r. 
penzionaţi, Vasile Nașcu, Vasile Mureşan învățători, 
loan Mureşan notar comunal şi 105 representanţi 
din 44 comune foaste grănițăreşti. Ca notari la 
această adunare au fost: Petru Tanco, Vasile 
Nașcu și loan Mureşan. 

- Inainte de toate prin alegere s'a întregit 
comisiunea administrătoare a fondurilor. 

Ca prezident s'a ales vicariul foraneu Gri- 
gore Moisil, iar în comisiunea administrătoare s'au 
ales 23 membrii, între cari dimpreună cu cei ră- 
maşi de mai înainte a fost și Vasile Nașcu. 

Membrii prezenţi din' comisiunea fondurilor 
au făcut o dare de seamă despre toate câte s'au 
făcut din partea comisiunei şi câte au sosit dela 
organele superioare până în acel moment. | 

In protocolul acestei adunări luat în limba 
germană: 

1. Se aceentuiază, că prin emisul guvernu- 
lui ţărei din 18 Februarie 1851 Nr. 8595 C.M.G. 
şi din 7 April 1851 Nr. 7900 amândouă fondurile 
Şi isvoarele lor Ge venit au fost recunoscute ca 
proprietate nedisputaveră şi esclusivă a foastelor 
comune grâniţăreşti și cu toate acestea acest drept 
de proprietate s'a pus sub întrebare, fiindcă fon- 

dul monturului s'ar fi format din venitele munţilor 
- revindicaţi etc. In urma acestora se face o espu- 
nere mai amplă bazată pe documente despre ori-
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ginea şi creșterea fondului de montur, destinat cu 
fond de stipendii, format din contribuirile grăni- 
terilor şi din banii pentru imbrăcămintea de casă, 
cu cara au făcut multele servicii militare în toate 
luptele purtate până în anii 1948—9. Mai adaug, 
că au trecut nouă ani de pertractări, în care timp : 
actele au crescut în un convolut voluminos Şi în loc 
să se rezolveaseă în modul dorit, s'a născut o 
aşa de mare confuziune încât mai nu mai este speranță de a se aduce la o soluţiune finală, de. oare-ce, după cum s'a făcut cunoscut. cu emisul mi- 
nistrului de culte şi instrucţie publică din 8 Iunie 
1860, cu referire la împărtășirea ministeriului de 
finanțe din 14 Februarie 1860, rezolvarea s'a fă- 
cut pendentă dela rezolvarea altor chestiuni aduse 
în legătură cu aceasta. ie 

2. Se observă, că de oare-ce o sumă ne- 
însemnată din fondul de montur stă din venitul 
muntelui revindicat Dosul Stânişorei, care cu prea 
înalta rezoluţiune din 94 Ianuarie 1851 M. Nr. 
464 b. s'a dat. comunelor grănițăreşti, aşa adimi- 
nistraţia finanţiară crede, că trebuie să i-se ad- 
judece întreg fondul de montur — așa fără de a 
renunța de drepturile câştigate, până ce se va 
finaliza această cauză să-şi scoată erariul din fon- 
dul de montur banii incurşi dela desființare, adecă - 
din 1 April 1851, iar restul să-l predeie la dispo- 
ziţia foştilor grăniteri şi spre seopul pentru care 
sa destinat. în deelaraţiunea din 13 Martie şi 2 August 1851.) Ii 

3. Se dechiară de nelegală şi contrară des- | 
linațiunei fondului de stipendiu. dispoziţia guver- 
nului, în urma căreia din: acest fond s'au. dat 
sume foarte mari pentru susținerea preparandiei 
din Năsăud ete. . | 

  

1), Vezi la pag. 34—36.
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4.  Se-roagă regimul, ca pe membrii comi- 
siunei administrătoare să-i privească ca reprezen-: 
tanţi autorizaţi a tuturor celor 44 comune foaste gră- 
nităreşti şi toate concluzele, propunerile şi repre- 
zentaţiunile acesteia să le privească ca efluxul 
voinţii tuturor comunelor. 

In fine s'a ales o deputaţiune constâtătoare 
din Vasite Naşcu, Vasile Petri profesor preparan- 
dial, Simion Plămând preot gr.-or., cari erau în 
district și Ioachim" Jfuveşan, care se afla pe atunci 
în Pesta în oficiu ces. reg. la tribunalul comer- 
cial. Acestei deputaţiuni i s'a dat însărcinarea, ca 
să meargă la Viena în cauza referințelor de drept 
dintre comunele foaste grănităreşti: şi erariul ca- 
meral şi desfacerea obiectelor camerale de cele” 
comunale şi să roage pe Majestatea Sa pentru re- 
zolvarea finală şi favorabilă a acestei cauze. Spe-. 

"sele de lipsă se vor suporta de câtră toate comu- 
nele în raport cu poporațiunea, având comisiunea 
administrătoare nou aleasă să facă rugare la pre- 
fectură (k.: k. Kreisamt) pentru aprobarea repar- 
tizării, peste spese deputaţiunea va purta un ziuar, 
pe care după reîntoarcere va aveu a-l preda co- 
misiunei administrătoare spre liquidare. 

La plecarea deputaţiunei comisiunea admi- 
nistrătoare va avea a o provedea cu plenipotenţă, 
înputernicindu-o ca în caz de lipsă să angajeze 
în aceste cauze şi un juriseonsult. 

„45. Planul de procedere al deputaţiunei comu- 
nicat de Ioachim Mureşan. 

Vasile Naşcu a încunoştințat pe loachim Mu- 
reșan în Pesta despre celea ce s'au hotărit în adu- 
narea din 2 Aug. 1860. Acesta îndată în 13 Aug. 
1860 a şi scris lui Vasile Naşcu, şi-i descopere 
ideile sale în acel obiect şi- i dete următorul plan- 
de procedere: 

sa
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„ __ ol: Mai întâi şi mai întâi aşi zice, că suplică 

să nu se compună deplin şi să nu se provadă cu 
subscrierile de acasă; ci: să se lase în arbitriul de- 

* putațiunei, ca ea când i S'ar da arguminte pentru 
dreptul ținutului chiar în loc în Viena să le poată 
întrebuința, fătă a fi legată prin subscrierile, ce ar 
fi puse pe suplica gata “de acasă: | 

2. Locul suplicei să-l suplinească 0 însărci- 
iiare din partea comisiunei administratoare şi diri 
partea celor 88 de trimişi ai comunităţilor, unde - 
să ni-se demânde în conştiinţa cea mai curată şi 
întru toată curăţenia sufletului, apărarea cea mai . 
acomodată a dreptului în privința fondului Şi re= 
prezentarea cea mai sinceră în privința audieriţei 
la' Maiestate. a e 

3. Doar nu vă voiu supăra, dacă voiu 0b- 
serva, că şi suplica să fie compusă pe baze juridice 
astfel, încât ca nestrămutată să poată fi substratul 
unei pâre judecătoreşti, pentru cazul, de care să 
ne fereasă D-zeu, adecă pentru cazul când Maiestatea nu S'ar îndura a ne asculta rugămintea în favoare, 
ci ne-ar neferici cu o rezoluţiune negativă. 

4. Oare nu. ar fi bine, ca pe lângă demu- 
strarea dreptului la fond, să se împreune și ară-. 
tarea celorlalte drepturi de proprietate, ce le-a avut 
ținutul regimentului sub militărie şi cele ce -le are după descătănire încoace, pentru ca să pună capăt odată tuturor referințelor acelui ținut cu patria, 

- adecă cu Ardealul şi cu statul întreg. 
5. Ştiţi, că eu ca neavut cum am fost, am 

întrat numai din sâlă în oficiul statului, dar dacă 
am întrat odată și poate mi-s'a deschis o carieră, 
în care poate în vre-o câţiva ani să mă pot arăta 
ca un adevărat șerb al Românilor din Austria, chiar 
şi eșind din oficiu, spre a mă apuca” de altă ca- 
rieră, poate nu mă veți înculpa dacă voiu zice, că e mai birie ca să mă încerc deocamdată a nu-mi 

Dr. Șimon: Vasile Naşcu, . i A 12



— 118 — 

periclita viitoriul meu, şi prin elal băunăvoinţei 

mele şi şerbirei pentru bunul comun al nostru. 

Prin aceasta ferească D-zeu să voiesc a mă 

scoate de sub onorifica împuterire, ce mi-s'a impus, 

ci numai voiu'să zic, că ar fi bine pe lângă obli- 

 gaţiunea morală publică, care ne îndatoreşte pe 

toţi a fi servitorii locului naşterei, să mi-se impună 

mie de însărcinare încă şi o obligațiune morală 

privată, care mă poate scuti şi în pozițiunea mea 

de oficiant împărătesc. Şi ştii cum se poate face 

aceasta fără nici o pedecă? După ce vi-se dă 

însărcinarea sau plenipotența, să chemaţi pe tatăi 

meu şi să-l puneţi să scrie şi să subscrie cu slove, 

sau nuimai să subscrie decheraţiunea : 

„Eu loan Mureşan îndatoresc pe fiul meu 

Ioachim Mureşan, care se află acum în Pesta, ca 

să primească aceasta însărcinare a ținutului -gră- 

nițeresc în privința averei rămase după desmilita- 

rizare, că de nu, nu-i voiu da părințasca bine- 

cuvântare“. 
Apoi se poate traduce şi nemţeşte tot acolo 

şi. așa iată că cu trei rânduri le astupi gura la 

toți, că te provoci la datorinţele de fiu. | 

6. Ar fi bine, ca să mă înştiințaţi cu vre-o 

două zile mai înainte, ca să-mi cer facultate dela 

preşedintele. Apoi dacă s'ar putea întocmi: lucrul 

aşa, ca să sosim înir'o Joi, sau într'o Duminecă, 

pentrucă atunci se poate căpăta audiența mai lesne. 

“Intre altele, chiar de nu aţi împlini nici una 

din aceste, totuşi eu sunt gata a vă însoţi şi la 

bine şi la rău.) 

  

1 Vezi în „Gazeta Transilviniei“ Nr. 210 ex. 1907 

pag. 9 în articlui: „O reprivire peste câţiva aui ai distric- . 

“tului Năsăud în 1572* din manuseriptele lui Ioachim Au- 

veşan. Intre scrisorile acestuia se află şi dechierațiunea 

serisă de tatăl său cu texlul cerut şi cu litere cirile, în Re- 

brişoara la 2 Noemvrie 1$6U.
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46. Incercările organelor administrative de a 
împedeca mergerea deputațiunei la Viena. 

Grigore Moisil vicar, noul prezident al co- 
- mitetului fondurilor grănițereşti, ales în adunarea 
din 2 August 1860, în autobiografia!) sa scrie 
următoarele : 

„In 12) August a fost adunare generală din : 
toate comunele grăniţereşti în afaceri de averile gră- 

„nițereşti. Asta adunare a decis a se trimite o deputa- 
țiune la împăratul, ca să-l roage a dispune regularea 
averilor grănițărești, cari prin organele finanţiare se 
aduse în confuziune, voind a întroduce în fostul re- 
giment fişcalitate. Tot în asta adunare am fost ales de 
preşedinte actual al comitetului fondurilor școlare 
grăn. Pentru acoperirea speselor deputațiunei s'a cal- 
culat 1000“fl. din lăzile comunelor foaste grăniţere. 
Totodată s'au făcut paşii la prefectura politică din 
Bistriţa atât ca să se scoată din lăzile comunale 
spesele deputaţiunei la Viena, cât şi pentru ex- 
operarea concesiunei de. a merge la Viena și a 
audienţii. Dar organele ces. reg. făceau împedecări | 
în privința asta, zicând că va fi destul 'să se dee 
rugarea la Guvernatorul civil şi militar în Sibiiu, 
care o va “înainta la Majestate fără atâtea spese, 
ce nu le.pot: suporta lăzile comunale: şi nici nu 
trebuie îngreunate cu atari spese. - . 

“Văzând eu intenţiunile organelor. ces. reg. 
m'am năcăjit şi în iritațiunea în care mă aflam, 
am scris la prefectura bistriţană, că dorinţa repre- 
zentanților - comunelor grănițerești este a suplica 
numai la Majestate, s'au' pus destule sarcini pe 
lăzile comunale fără de a întreba pe popor că vor 

1) Se păstrează în manuscript la fiul său Dr, Con- 
stantin Moisil, profesor gimnazial în Năsăud. 

2) Din eroare a scris: 1 în loc de 2. 

1% 
7
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să le supoarte, acum când se lucră pentru viaţă 

şi existența foștilor grăniţeri, ziceţi că nu se pot 

îngreuna cu spese, vedem, că ni-se pun pedeci 

ca să nu putem suplica la Majestate pe cale le- 

gală. Ne vom plânge la Majestate, că-i împedecaţi 

ca să nu-și aducă înaintea Tronului năpastile sale. 

Asta s'a întâmplat în luna lui Septemvrie 

1860. In 20 Octomvrie a eşit diploma majestatică, 

prin care s'a făcut restaurarea. municipiilor vechi 

în Ungaria şi Transilvania. Aceasta diplomă a elec- 

trizat pe toți civii şi popoarele din țară şi a cauzat 

o mişcare mare în toți. 

: + Ungurii se apucau a se restaura, asemenea 

Săcuii și Sașii. Foştii grăniţeri erau tare îngrijaţi, 

_că ce se va alege de teritoriul lor, dupăce reacti- 

varea. graniţei nu se putea face, la Bistrița nu 

voiau a fi anexaţi, la comitate vecine încă nu. In 

starea asta agitată Românii încă nu puteau rămânea _ 

cu mânile încrucişate, trebuiau să se mişte şi ei. 

lar deputaţiunea grănițerească încă nu era pornită 

la Viena, că nici nu erau bani, nici facultate a merge 

la Viena. În împrejurările acestea ne vine un cer- 

cular dela metropolitul Şuluţ, în care ne provoacă 

că să trimitem vre-o doi bărbaţi din tagma mili- 

tară, care să se alăture la deputaţiunea naţională, 

care merge la Viena în cauza politică naţională, 

să ceară de a se putea aduna reprezentanții na- 

țiunei române din Ardea! în o conferință ori con- 

gres, în care să-se consulte despre cererile şi gra- 

vaminele sale. După primirea acestui circular am 

convocat pe membrii comitetului fondurilor grăni- 

ferești şi alți inteligenţi din Năsăud la consultare, 

-în care s'a decis, ca deputaţiunea grăniţ. să por- 

nească fără amânare la Viena, care să se alăture . 

şi la deputaţiunea naţională şi să lucre şi în trebile 

grări. şi așa neputându-se aviza cei depărtăți din 

loc s'au trimis d-nii căpitani George Lica şi Joan:



— 181 — 

Purceilă, cari se aflau în Năsăud, la care sa ală- 
“turat şi Vasile Nașcu, iar dl Ioachim Mureșan, care 
se afla în oficiu la Viena!) a fost rugat a se ală- 
tura deputațiunei si:a conlucra în cauza grăniță- | 
rească. 

Deputaţiunea asta. a dus o scrisoare! din 
"7 Nov. 1860, în care s'a mulțumit Majestății Sale 

pentru emiterea diplomei din 20 Octomvrie şi s'a 
- cerut cu-suplica din 7 Nov. 1860, ca să se în- 
dure a concede Românilor o adunare. 

Pe lângă aceasta deputaţiunea s'a avizat a 
da petițiunea din 4 Marte 1860 suişternută depu- 
tatului Vasile Naşcu. 

Suplica majestatică sa dat de cătră deputa- 
țiune în întrebările grăn..în 13 Decembre 1860, 
după care căpitanii trimişi s'au re'ntors -acasă, 
di Naşcu a rămas acolo, ca să stăruiască rezolvarea 
mai înaltă a suplicei sușternute“. | 

Atât ne-a lăsat vicariul Grigore Moisil, despre 
paşii făcuţi la Majestatea Sa împăratul în Viena. 

Cum a, putut porni deputațiunea la Viena şi | 
“cu ce greutăţi a avut să lupte până a plecat, bine- 
voitoriul cetitor va afla în cele următoare. 

47. Ioachim Mureșan repășeşte din deputațiune, 
iar r George Pop loc.-prim. mustră pe năsău- 

: deni pentru nelucrare. 

: Motivele repăşirei le comunică 1. Mureşan 
în următoarea epistolă adresată cătră Vasile Naşcu: 

"Pesta, în 20 Septemvrie 1860, 

Dulce Uncheaşule ! 

Precum ştii, .m'ai fost provocat mai dăunăzi, 
că voiese ori nu.a primi „însărcinarea“ de a vă 
însoţi în misiunea deputațiunei alese a merge la 

1) Aici din eroare e scris Viena în loc de Pesta.
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Viena în treaba fondului de montur. Acum după 
ce mi:s'a estors învoivea, aud că adunarea aceea - 

-nu a fost o adunare de oameni cu consecinţă 
şi cu rezoluţiune deamnă de. bărbat; căci pe 
din dosul ei lucrurile se decid după îndoinţa 
cea băbească u unuia şi a altuia tras-împins fără 

“de nici o chemare la astfel de lucruri serioase, 
dela a căror deslegare atârnă odihna conştiinţei 
generaţiunilor viitoare din ţinutul fostului regiment 
militar, ai cărui membri am fost noi, părinţii şi 
corifraţii noştri. Dar dacă se va face vr'o neghio-: 
bie, blăstămul asupra cui va cădea. Cădea-va 
asupra muierotcelor, ce nu ştiu decât întriga ca 
niște javre fără de nici un îndreptar de -viaţă pu- 
blică, sau cădea-va asupra celor ce avură în mâni 
puterea de a-i abate prin aduceri de aminte mo- 
rale, dela nebuneasca lor întreprindere? Cugetă - 
cineva, că deputaţiunea. va exopera ceva cu gura 
întrun obiect atât de încâleit? Nu au învăţat 

„atâta minte, că numai dela tăria argumentelor 
aşternute într'un mod chiar și acomodat împreju- 
rărilor legale din cercurile, unde voiești să faci 
impresiune, se poate aştepta un rezultat fericitor 
de generaţiunile întregi ale celor câte-va zeci de 
mii de suflete din teritoriul nostru confiniar! 

Nu creadă nimeni, că un.om, care s'a scos 
din braţele năcazurilor singur prin ostenelele sale, 
ar putea fi gata a-și sacrifica viitorul, de nu cum- 
va momentozitatea câștigărei fondurilor pentru 
confrații săi nu i-ar fi impus sfânta datorinţă de 
a-şi pune în joc toată esistința, când e interesul 
a zeci de mii de confraţi la mijloc. Ce motive au 
putut avea spre a se întoarce dela ceeace s'a sanc- 
ționat sărbătoreşte, nu pot să-mi fac de obiect a . 
cerceta. Atât însă li-se poate spune, că dela um- 
blarea cu capul intr'o ureche se va trage toată 
stricăciunea pentru vecii-vecilor.
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Aceasta însă nu e destul, dar cheltuielele de 
acum, de le vor face în dar într'un timp atât de 
asupritor de averea :locuitorilor, din a: căror su- 
doare s'a fâcut fondul şi din a căror osteneli caut 
a stoarce şi aceste cheltuieli. 

Eu din parte-mi îmi :spăl mânile. Nici: până 
„acum -nu am conferit decât cu Dia despre acest “ 
lucru şi nici nu mă voiu amesteca în cele ce le 
vor confunda alţii prin neînţelegerea lor. Prin ur- 
mare fii bun, dacă mai ţii “epistola mea cu învoi- 
rea, nu o cruţa,-ci o dă pradă focului, ca.nici 
cenușe din cenușa -ei să nu se aleagă. 

| Asemenea mi-ar face o supărare:necompu- 
- taveră, dacă ar voi a conferi cu mine lucrurile, 

fară de a fi Dta sufletul, — ca cel ce ai în degete 
cauza întreagă. 

Toate aceste însă nu-mi răcese nici întrucât 
aplecarea câtră confrații noștri de acasă peste tot. 
Pentru aceasta pot spune esprimaţiunea simţămin- 
telor mele tuturor celor cu sufletul curat și cu ca- 
ractere de bărbat matur, care precugetă ce face 
şi ce întreprinde. | 

Sărutare badii: popii, -lelei lui lonică cu so- 
rioare cu tot; iar în urmă destinsa mea iubire fi- 
ască părinţilor mei şi semnul de cea mai aleasă 
stimă cătră unchiul meu. — Sărutând dreapta sti- 
matei mătuşe şi zicând complimente Dlui vicar - 
sum al Dvoastră aplecat din suflet /oachim m. p. 

. Locotenentele-primar George Pop din Leş î în 
aceste timpuri era în Italia, de unde cu viu inte- 
res urmărea toate cele câte se petreceau în Tran- 
silvania și Ungaria - şi. văzând că în teritorul fos- 
tului regiment grănițăresc dela Năsăud 'nu se face. 
nici o mișcare, prin luna lui Octomvrie 1860 scrie . 
lui Vasile Naşcu următoarele: 

„Aşteptai ca copii cei miei: ouale roşi de 
Paşti să văd opiniunea dintre Carpaţi asupra noue- *
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lor resoluţiuni, însă până acuma nici o iotă în 
nici un jurnal. lupă lungă aşteptare abia îmi sosi 
astăzi Gazeta Nr. 45, care publică simplu mani- 
festul și diploma fără a arăta, ce inriurință au făcut . 
acestea asupra Românilor. Totodată imi veni şi Ga- 
zeta de Viena la mână, care denumește comiţii sup- 
remi pentru comitatele Ungariei, între aceștia aflu 
numai un român, — care pare mi-se încă nu e scris - 
cu litere de aur în inimile noastre, cumnat cu Mi- 
hali — cu toate: că cugetam a vedea şi în Arad 
şi în Urbea mare câte un posterior de a lui Tra- 
ian. Tisza. — pentru Urbea — văd că a res- 
pins denumirea de loc. 

In Ungaria vedem comitatele restituite, oare - 
ce va fi la noi, că de împărfală nu zice nime - 
nimica ? sum curios. 

(Aici e ruptă o parte de epistolă A fost 
scris despre Năsăudeni mustrându-i că nu se mişcă 
de loc iar pe faţa a doua e următoarea conti- 
nuare): „mai dă cu şteapuri şi după cei trântori, 
stârneşte-i din somnul cel profund, să nu stee cu 
“mânile în sân acum când e cel mai important 
moment pentru toată viaţa noastră, căci Maghiarii 
vor încerca toate mijloacele a ne suprima iarăşi 
pe lângă toate institutele. 

Acum trebuie stăruit şi vorbit, croit şi cio- 
plit la toată petriciea, ce o să vie în noul edificiu, 
că după-ce ai gătat clădirea, reparaturile şi dacă 
le faci nu sunt bune! 

Cât pentru ţară în genere va avea grijă —- | 
Bariț şi alţii, dară pentru ținutul nost trebue Nă- 
săudenii espres să-şi frece gura. Noi să nu pri- 
mim nici Oberrichter săsesc, nici fdispan maghiar, 
va se zică nu anecsaţi la vre-un comitat sau scaun, 
fără independenți, cum a fost sub Matei Corvin 
„districtul Rodnei“, că altmintrea iară vezi limba 
impestriţată.
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| 48. Greutăţi şi pedeci la colectarea speselor 
„deputațiunei esmise la Viena. 

, Reprezentanţii tuturor celor 44 comune foste 
grăniţereşti în adunarea din 2 August 1860 au hotarit, 
că spesele deputaţiunei alese din 4 membrii se vor 
'suporta de cătră toate comunele în proporțiune cu 
numărul poporaţiunei și totodată au însărcinat pe 
comisiunea administrătoare nou aleasă, să facă o 
rugare la prefectura din Bistriţa pentru aprobarea 
sumelor reparţiate.:) | 

„ Prezidentul nou ales al comitetului, vicariul 
Grigore Moisil, încă prin 16 August 1860 a făcut 
şi a trimiș repartiția peste banii de călătorie a 
“nembrilor deputaţiunei în toate comunele şi după 
cum ne spune în autobiografia sa amintită mai: 
sus, în Septembre 1860 s'au făcut paşii de lipsă 
şi la prefectura politică din Bistriţa, atât ca să se 
scoată din lăzile comunale spesele deputaţiunei la 

„Viena, cât şi pentru exoperarea concesiunei de a 
merge la Viena şi a cere audiența... 

Fiindcă în urma - celor premerse nu se ştia 
sigur, că care dintre deputaţii aleşi vor merge la 
Viena, așa în cererea pentru a li-se da audienţă 
nu s'au pus numele deputaţilor, după cum se cere 
să se facă în atari cazuri. e 

Tot vicariul Grigore Moisil ne spune, că or- 
ganele ces. reg. făceau împedecări în asta privință, 
în urma căreia a scris prefecturei din Bistriţa în-. 
tun ton apăsat şi energic. A 

Referitor la cererea pentru audienţă s'au cerut 
ca să se comunice numele deputaților. Cam prin 
10 Septembre 1860 ajungând actul la pretură în 
Năsăud, aici îl ţineau nerezolvat. 

Intr'aceea loachim Mureșan și-a mai schimbat 
ideile şi a cerut unele desluşiri dela Vasile Naşcu. 

1) Vezi în protocolul din 2 August 1860 $ IV.
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Pe când a sosit acea epistolă la mâna lui Vasile 
Petri în Năsăud, V. Naşcu era în Feldru şi așa 
acesta a dat-o vicariului Grigore Moisil, iar ca 
răspuns îi scrie V. Petri lui 1. Mureşan în Pesta 
următoarele : 
pi | „Năsăud, 25/9 860. 

Frate! | : | 
S'a sucit frunza pe lac! Epistola ta am -ad- 

manuat-o d-lui vicar, fiindcă Naşcu se ailă la Feldru; 
el a cetit-o şi a zis, că tu nu vei rămânea afară, 
ştiind, că fâră de tine puţin vor stoarce din Viena. 

Numai alt drac se vâră intre noi. 
'am spus, că s'a cerut concesiune dela. Viena 

pentru deputaţiune, însă nu s'au numit deputatii cu 
numele, neştiind „oamenii noștri“, că cine va 
să meargă. Acum s'a cerut numele deputaţilor, 
dar actul acesta zace la pretoriu. în cancelarie 
acum peste 2 săptămâni, fără de a-l comunica co- 
misiuuei administratoare de fonduri. 

Mă tem, că vreau să amâie lucrul, până în 
urmă se cadă cu. totul jos. 

Tu dar ești tot deputat! 
Nu va fi bine să mergeţi fără concesiune? 

Eu:sunt de cuget, că a te ruga e iertat şi în 
Rusia ?* 1) 

A te ruga, da, e iertat; dar chiar să ai con- 
cesiunea în mână, şi atunci trebue să ai și ceva 
în buzunar, ca să poți face călătoria cea lungă 
dela Năsăud până la Viena, întrun timp pe când 
calea ferată se începea numai dela Oradea-mare 
în Ungaria. Dar banii reparţiaţi nu mai încurgeau. 
S'au făcut rugări în Octombre şi Novembre, dar 
cu puţin rezultat. Şi ce a fost cauza? lată-o! 

1) Mai departe cere, ca să trimită un port național 
românesc, ca să se poată acomoda și cei din Năsăud, sar 
îmbrăca şi preparanzii. Subscris:. In numele năsăudenilor 
Basiliu Petri, Mihălaș și Anca.
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Pretorii din cercuri şi celelalte organe politice 
„ sfătuiră pe comune, ca să nu. contribue cu nimic - 
_—ba după cum voiu arăta mai în jos, le. băgase 

în cap la oamenii din comune, că membrii depu- 
tațiunei îi vor seduce. 

Din actele şi scrisorile câte le-am. putut afla 
se vede, că dintre toate comunele” foaste grăniţă- 
rești comuna Sângeorz a trimis mai întâi în Oc- 
tombre 1860 partea sa de 56 fl. m.c., apoi în 
7 Novembre comunele din Valea-Bârgăului, Borgo- 
Prund, Borgo-Mureşeni, Borgo-Suseni şi Borgo- 
Rus, 66 Îl. 

_* In Sângeorz era notar şi membru în comitetul 
de adm. al fond. şcolare Maxim Haliță. Acesta cu 

"epistola din 13 Octombre 1860 îi trimite lui 
Vasile Naşcu două exemplare din descrierea apelor 
minerale (Die Rodnaer Sauerbrunnen) apoi adaoge: 
„Stgeorgenii trimit aci şi partea de banii cheltuie- 
lelor pentru deputaţiune, numai -ei doresc, nu nu- 
mai. fondurile școalei şi monturului, “ci şi dobân- 
direa arânzilor de 'an, precum munții şi pădurile, 
— fiţi buni gătiţi-vă pentru toate, doară Dumnezeu 
ne va ajuta la toate“. La asta 'Naşcu observă: pe 
dosul epistolei: „cauza fondurilor - e. încurcată cu 
cea a munților şi pădurilor“. | 

“Banii dela comunele din Valea - Bârgăului 
66 fl. v. a. i-a trimis Teodor Buzdug, pretopresbiter, 
la adresa vicariului Grigore Moisil, cu următoarea” 
epistolă : | 

Nr. 89—860. 

„dhudt Onorate în Hs. Frate! 

La nota din 28/10 a. e. Nr. 181 împărtăşită 
în privința ădministrărei — şi retrimiterei sumei 
de bani după repartiţia mai de nainte — spre 
acoperirea cheltuelelor deputaţilor,: ce au să dru- 
mărească la Viena — în favoarea. fondului de
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montură — şi şcolar etc., se dă următoarea, cumcă 
pe lângă toată osteneala, sfâluirea, şi uşteptarea 
— numai din comunele următoare s' au putut primi 
acele sume, adecă din 

Borgo Prund 28 Îl. mon. aust. contra quita deosebi 
B.Mureşeni 10, .: > » » 
B.-Suseni . 18 » » » % 

B.-Russ | . 10 » : » » » 

Suma : . .66fl.vw.a. Ă 

lar dela celelalte comune au răspuns decă- 
" zuţii antişti, cumcă până nu vor primi îngăduinţă 

dela respectiva c. r. Pretura, nu pot a da bani 
afară. lar adunata sumă se subşterne. 

Mai departe părereu mea ar fi, că dacă bani 
de drum lipsesc, să meargă doi deputaţi până in 
Sibiiu cu gura şi în scris la Episcopul Şaguna, 
dându-i în mână petiția în privinţa aceasta făcută 
şi rugându-l pe El să mijloceaseă pentru toate la 
Prea Inăltatul nostru Impărat, fiindu-i toate prea 
bine cunoscute a noastre imprejurări — socot că 
încă se va ţinea fâlos; că El pentru comunele din 
foasta graniţă să deslege apăsările noastre; tot 
cam acea a fost şi sfatul Dlui Naşcuţ, cătră părinţii 
Basil Pavel şi loan Buzdug, — când au fost în 
24, 25 Octobr. a. e. acolo la sinodul ierarhie, cumeă 
mai nainte de a pleca la Viena, să se cerce toată 

- cauza asta la Nalta e. r. locoţiinţa de țară în 
Sibiiu, fiindcă acolo stă -tot lucrul acesta baltă. 

Dela. Seaunul protopop. gr.-or. 
Borgo-Rus în -7 Novembre 1860. 

Al Onorat frăţiilor Voastre în Hs. frate 

Teodor Buzdig m. p. 
Proto-Presbyter-membru al com. tund. şcolariu. 

Bun sfat acesta la aparinţă şi dacă e drept 
că episcopului Șaguna îi erau. „toate prea bine
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cunoscute a noastre împrejurări“, dar şi atunci 
numai ca unul, care cu vaza și autoritatea sa 
încă să intrevină. Puţină cunoştinţă avem toţi despre 
planurile ascunse. 

Până în 29 Novembre 1860, când a plecat 
deputaţiunea, nu aflu urme, că să se fi mai în- 
cassat alți bani dela comune, ci numai prin De- 
cembre, pe.când deputaţiunea se afla în Viena au 
mai incurs cu mare greu bani și dela câteva co- 
mune din cercul Monorului. | 

Cauza o aflăm din scrisoarea lui Petru Tancou, 
parochul Monorului, din 5 Decembre 1860 Nr. 64 
adresată cătră Joan Ștefan, protopop în Budacul- 
român, în modul următor: 

Nr 64. 
Prea Onoraie Domnule. Protopop ! 

„După-ce li s'au comunicat în datul de astăzi 
antistilor comunali din Monor Vasile Tormnuţ şi din 
Gledin Grigore Toma, în ființa de faţă a Mult 

-- Onoratului Domn paroch a Gledinului Avram Har- 
zsany 1) şi Onoratului cantor din Budacul român, 
loan Roşca — ursoriul Reverendissimului Domn 
vicariu Grigore Moisil cu preşedinte al administra- 

'țiunei comisiei fondului şcolar, de datul. 30 Nov. - “ 
a. c. Nr. 824, în privinţa repartiției ce obvine pe 

- fie-care comună, adecă dela ambele comune 56 fl. 
v. a., care vin cuprinşi în suma de 10081. v.a,., 
care vin a se da drept chieituiele la patru. epu- 
taţi la Viena în persoanele” marilor domni c. r, 
căpitani Lica şi Purezeilă, on. D. Docente Naşcu 
şi Spectabilului domn Ioachim Mureşan — Sau | 

răspicat susnumiţii antişti Vasile Tomuţ şi Grigore 
Toma, cumeă acei bani nu voiese a-i da, din cauză 
că de multe-ori fiind înșelaţi în mai multe privinţe 
a fondului mondurului şi toate promisiunile de re- 

1). Avram Hărşan a fost român.
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bonificare le-au aflat minciuni,: așa nici aceasta 
deputaţie a le aduce ceva folos nu au. nădejde, 
în care încă după a lor părere se văd înşelaţi, ci 
după a lor pricepere, batăr în tot chipul li-s'au 
deslucit şi.s'au capacitat despre ponderanta lucru- 
lui şi adevăr, s'au respicat, cumcă după-ce se va 
dobândi acel fond al monturului îndărăpt, ce le-ar 
„veni lor de drept partie, dânşii voiesc să li se deie 
la -deputaţi câte 48 Î. v. u. adecă din a comunei 
Monorului şi Gledinului 96 îl. v. a. (de cumva 
acești antişti representează nerestrinși pe comu- 
nele lor?!) ce spre mai încolo officiosă lucrare 
prin aceasta cu umilinţă se face cunoscut.“ 

Monor, în 5 Decembre 1860. | 
Pebu Tancou m. p., 

paroch. 

Cetindu-ni-se le cunoaştem a noastre zise | 

Inaintea noastră : 

Grigore Toma, m. p. Vasile Tomuj, m. p., 

Avram Harşian m. p.: : Ioan: Roşea m. p. 
parochu Gledinului, cantor. 

Colaţionat 1): „o Awam Farşian m. ps 
paroch. 

Aceasta scrisoare protopopul loan Ştefan a 
trimis-o vicariului Grigore Moisil în Năsăud ca 
aclus la următoarea scrisoare: 

Nr. 676, 
Revevendissime Domine Vicar! 

- Aici prin acest expres anume Simeon Suts 
curator-primar econom din Șieuț trimit după re- 
partiţia făcută sub 16 August a. e. pentru depu- 
tațiunea, care în numele poporului fost grănițer 
s'au dus la Vicna: 

1 Din aceasta se vede că originalul l-a reţinut Petru 
Tanco şi de acea a trimis numai o copie autentică.
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“Dela Budacul Român. . .. , , 18. v: aust. 
Ragla .......... AL, 
Nagyfalu . ..... ML, j 
Szt.-loana a. [= 
Șieuț cc... SL, i, 
Monor. . , o... — ! 
Gledin. . cc. — - 

„ Morăreni . . ....,. 2. 100, j 
„ Maros:Oroszfalu. ..... 1881., ,, 

Suma. . 981 vw. aust. 

s 
ss

 
3 

3 
s
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„In urma înştiințărei făcute de cătră oa. co- 
misiune a fondurilor şcolare dto 10 Octomvrie a. e. 
Nr. 175 şi a cei. dto 28 Octomvrie a. e. Nr. 184 
am fost făcut dispozitiunea aici în alăturatul -cir- 
cular, cuprinsă dto 1 Sept. a. e. Nr. 666, care 
aici. se alătură cu să aveţi bunătate a vedea cumcă 
terminul spre trimiterea sumelor .reparţiite pe co- 
munele: acestui division s'au fost defipt destul de : 
timpuriu şi în 18 Sept. sar fi trimisa dacă nu ar 
fi inpedecat conțelegerea aceea. rea cu prea on. 
dl pretor, “cara a sfatuit pe antiştii comunali, ca 
să nu trimită bani, căci deputaţiunea uceea n'ar 
îi nici de o 'trebuinţă, din care cauză Monorenii, 
Gledinarii şi St. loanenii s'au și pus în contra şi 
n'au vrut a trimite nemica. Insă şi aceştia încă 
văzând esemplu estoralalţi se vor ruşina - şi vor 
trimite. o 

Care cu adâncă plecăţiune sunt a Reveren- 
dissimei Domniei Voastre“ urmilil 

Budacul-Român, în 9 Decembre 1860. 

Ioanne Stephan m. p., 
v. protopop. 

lată nouă greutăţi, cu cari avea să lupte Va- 
sile Naşcu şi cu câri acum începe noul president 
al fondurilor vicariul Grigore Moisil, chiar la în- 
ceputul activităţii sale din Năsăud.
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“ta să poată merge deputaţia la Vienă tie: 
buia să delature din cale pedecele . puse pentru 
căpătarea concesiunei de a merge la Viena şi pen- 
tru căpătarea banilor de lipsă dela comunele grăni- 
țărești și fiind-că acestea, după cum se vede din 
epistolele citate mai sus, cea mai mate parte s'au 
lăsat momite de inimicii. cauzelor grănițăreşti și 
nu voiau să contribuie la .spesele împreunate cu 
pâșii, cari se făceau în interesul lor, nu rămânea 
ait-ceva de făcut decât ca Vasile Naşcu să depună 
peana și să meargă în şcoală, iar vicariul ca pa- 
roch al Năsăudului să-și îndeplinească funcțiunile 
preoțeşti ori să dispună 'să le împlinească capela- 
nul loan Lazar, iar când li-se ureşte neavând alte, 
lucruri. să facă şi dânşii ca ceialalți —.să emuleze 
în „nu-mi pasă“. 

Din epistola “citată mai sus a lui Teodor 
Buzdug, aflăm că s'a născut ideea ca să apeleze 

"la întrevenirea episcopului gr.-or. Şaguna din Si- 
biiu, ca să deslege chestiunile de drept şi averea 
acelora, cari în cea mai mare parte se părea ca 
înșişi nu le voiau ori după cum îi caracterizează 
Clement Lupşai în epistola din 22 Novembre 1855 
scrisă lui Vasile Naşcu: „știți bine, că aşteaptă 
să le pice numai poama: în gură fără a să sui 
după dânsa“. 

Aici se pot aplica foarte potrivit cuvintele 
poetului Bolintinean : 

„Voi doriţi o ţară: ziceţi cel puţin; 
Dar ce faceţi oare ca s'o dobândim ? 

Nu faceţi nimica! 
Deci nu vrem să fie!1)* 

Dar spiritul cel neodihnit a lui Vasile Naşcu 

1) Bolintinean în drama Mihnea Vodă, pune în gura 
acestui doinnitor aceasta entimemă, când îndemnând pe bo- 
ieri de a ridica armele contra turcilor, aceştia se codesc 
având de scop a-l.răsturna pe dânsul,
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şi mintea adânc pătrunzătoare a vicariului Grigore 
Moisil, ajutate şi de un alt spirit dumnezeesc, 
care plana nevăzut. asupra lor, le-a șoptit . în 
taină, că ridicându-se şi trecând preste păcatele 
comune popoarelor mici şi mari, să nu se lase în 
speranța ajutorului altora, ci pe lângă ori ce greu-" 
tăți să continue lupta începută, să facă şi ultimul 
pas de apărare, căci din contră toate se perd. 
Insuşi Vasile Naşcu pe atunci cugeta, că în 
Viena în vre-o 8—10 zile ori cel mult în vr'o 3 
săptămâni va isprăvi cu toate, dar după cum vom 
vedea, după-ce s'a dus a stat un an de zile în. 
Viena, bătând în continuu la ușile ministeriilor şi 
la treptele înaltului tron şi abia s'au rezolvat o 
parte din chesțiunile foştilor grăniţeri. 

49, Vasile Naşcu la drum — spre Viena şi 
plenipotența deputaţiunei. 

Denunţiarea, lui Laurenţiu Rummel, 

Vicariul Grigore Moisil cu membrii comite- 
tului fondurilor grăniţăreşti și alți inteligenți din 
Năsăud la consultarea ţinută în.28 Novembre 1860 
decizând, ca deputaţiunea grănițărească să por- 
nească fără amânare la Viena și pe lângă Vasile 
Naşcu şi. Ioachim Mureşan, în locul. celoralalți 2 
aleși în adunarea din 2 August, să meargă căpi- 
tanii penzionaţi provizor George Lica şi loan Pur- 
ceila, acestei deputaţiuni i s'au dat ca bani -de 
drum sumele încurse dela unele comune şi ur- 
mătoarea: | 

Plenipotenţă 1). 

Cu referință la $ IV din protocolul luat la 9 
August 1860 în Năsăud, din partea deputatilor 

1) „Vollmacht“ in original provăzută cu timbru de 
36 er. se află în archiva lui V. Naşcu. 

Dr. Șimon: Vasile Naşcu. 13
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tuturor celor 44 comune din fostul al 2-lea regiment 
de infanterie 17, domnii căpitani ce. r. în penziune 
George Lica şi Ioan Purceila, apoi domnul ad- 
junct la tribunalul de comereiu. Joachim Mareşan 
şi domnul învăţător dela şcoala principală Vasile 
Nașcu ca aleşi de cătră deputaţiunea amintită mai 

„Sus, prin aceasta se înputernicese nemărginit de 
a merge la Viena în cauzele, cari ating referin- 
ţele de drept dintre comunele amintite mai sus şi 
erariul cameral și acolo în numele comunelor ace- 
lui district rugarea compusă după cea mai bună 
a lor ştiinţă şi conştiinţă pentru finalizarea favo- 
ritoare a acestei cauze să o depună la picioarele 
Majestății Sale apost e. r.; mai departe se îndrep- 
tățesce aceştia să angajeze în caz de lipsă in acest 
obiect şi un jurisconsult şi să-l provadă cu pleni- 
potența de lipsă. Pentru care document sunt sub- 

- scrierile următoare. 
Din partea comisiunei administrătoare a fon- 

dului şcolastic ca reprezentanţi a tuturor comune- 
lor din ţinutul fostului regiment al 9-lea român 
de graniţă. 

Năsăud, la 28 Novembrie 1860. 
o (L. S) 

Grigore Iloisil m. p., Basil Petri m. p., 
vicar forneu. învăţ. de preparandie 

Cosma Anca m. p., Basil Alureşan m. p., 
înv. la şcoala princip. „înv, la şeoala princip. 

Andrei Morar m. p., Theodor Anthon m. p., 
învățător, căpitan în penziune. 

Petru Tanco m. p., 
locotenent în penziune. 

Membrii deputaţiunei provăzuţi cu această 
plenipotenţă a 2-a zi Joi în 29 Nov. 1860 dimi- 
neața au şi plecat peste Gherla—Cluj. Vasile 
Naşcu, întocmai ca odinioară nemuritoriul cronicar
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al Românilor George Şincai, ducea cu sine 9 pă- „reche de dăsagi plini de scrisori mai vechi şi mai 
nouă. , 

Din Cluj în 30 Nov. 1860 V. Nașcu a. es- pedat lui Ioachim Mureşan următoarea telegramă: 
* „Herrn Ioachim Mureşian 'Handelsgerichts Adjunct Pest. Nimm dir Urlaub nach Wien, in 

48 Studen sind wir bei dir, Nașcu. (la-ţi con- 
cediu la Viena; în 48 de oare noi suntem la tine). - 

In 3 Dec. sara au sosit în Pesta, de unde Va- sile Naşcu s'a scoborit ca să se întâlnească cu 
Ioachim Mureșan, iar căpitanii George Lica şi loan 
Purceila au continuat călătoria la Viena. Ioachim 
Mureşan astfel descrie aceasta întâlnire. 

„Destul că într'o seară soseşte la Pesta Vasilie 
Naşeu, archiva vie de pie memorie în cauzele gră- 
niţereşti şi aduce cu sine o păreche de dăsagi 
plini. de scrisori şi mai vechi şi mai nouă şi împăr- 
tăşeşte ştirea, cumcă în locul lui Petri și Flămând, au trecut cătră Viena căpitanii penzionaţi provizor: „Ioan Purceila şi Georgiu Lica. 

__ În vr'o două zile şi două nopţi, cât petrecu 
Naşcu în Pesta, se tocmiră serisorile şi se făcură 
primele liniamente la suplica cătră Majestate, 

„__ Din scrisori și mai ales dinti'un fragment al 
auditorului Iosif Schotil şi al pretorelui Stockera, se văzu că toată proprietatea grăniţerilor era trasă la îndoială, după principiile. că “pământul grănițe- rilor e feud militar, sau pământ cătănesc, pentru a cărui usufruct sau folosire, grăniţerii au făcut servicii militare până când i-a plăcut domnitoriului, - ca domn de resbel (Kriegsherr) şi prin urmare şi 
ca domn de pământ, reprezentat prin organele . erariului militar. i - 
„Aşa sta cauza la începutul lui Decembre 

1860, că grăniţerul nu calcă Sigur nici. pe pă- mântul erezit, dela străbuni şi fondurile făcute din 
13*
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sudoarea: lui crau în' administraţiunea organelor 
erariului, fără ca adevărații proprietari, adecă gră- 
niţerii, să poată trage din ele vre-un folos de un 
crucer şi fără să le fie iertat a visa că vor pune 

“mâna cândva pe ele“.1) 
In 5. Dec. 1860 (într'o Mercuri dimineața) a 

„sosit Naşcu în Viena, unde a dus cu sine şi pe 
Ioachim Mureşan. 

„In Năsăud a doua zi de. după plecarea de- 
putaţiunei, Laurențiu Rummel, directorul şcoalei 
normale n'a avut altceva de făcut, fără sa dus la 
pretură şi a încunoştinţat, că Vasile Naşcu s'a dus 
de acasă fără licență mai înaltă; ba încă a şi în- 
trebat pe pretor că voiește a arăta asta și în scris.”) 

- „Te mușcă ca vipera“ — vorbele lui Eliade 
Rădulescu.) 

50. Lucrarea deputaţiunei în Viena. 

“ Deputaţiunea aceasta, după cum sa arătat 
mai sus, avea două misiuni, una în cauza cea 
mare naţională, iar ceealaltă cauza foștilor grăniţeri. 

In cauza politică naţională deputaţiunea asta 
a dus o scrisoare din 7 Novembre 1860, în care 
sa mulțămit Majestății Sale pentru emiterea diplo- 
mei din 20 Oct. şi s'a cerut ca să conceadă Ro- 
mânilor ţinerea unei adunări (congres) a repre- 
zentanților naţiunei române, despre care Ioachim 
Mureşan scrie următoarele: 

„In cauza naţiunei era adunată o deputaţiune 

1) După articolul publicat In „Gazeta Transilvaniei“ din 
1907 Nr. 241 „O reprivire preste câţiva ani ai districtului 
Năsăud, în 1872*. Din manuscriptele lui loachim Mureşan, 
fost advocat in Năsăud, 

2) Din epistola lui Vasile Petri, din 8 lan. 1861 cătră 
Nașcu, ce va urma mai în jos. - 

3) Vezi mai sus la pag. 4.
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de 22 membrii din toate părțile Ardealului, dintre 
cari însă numai 16 subscriseră petitiunea la Majes- 
tate din 10 Decembre 1860, compunere a lui Vin- 
cențiu Babeş, care poşedea cea mai mare încre- 
dere a însufleţitului Român, metropolitul Alexandru 
Șuluţiu şi scrisă de Ioan Purceilă, rezolutul căpitan 
născut în Borgo Prund. . 

Rezultatul acestei cereri, sprijinite de acasă 
şi de episcopul Andrei Şaguna, a fost conferinţa 
naţională din 1861 și cea dela Alba Iulia, îar, în 
consecințele ei congresul naţional din Sibiiu Şi - 
dieta din Sibiiu din 1863—1884. Aceea suplică, . 
— neprimind deputatiunea ca atare — a predat-o 
metropoiitul Şuluţiu cu 'archimandritul Ioan Popazu 

„la Majestate 1), „i 
Vasile. Naşcu scrie în. aceasta privință - vica- 

riului Grigore Moisil: . „cauza . în genere a mers 
cam cu. dificultăţi, cele ce se cuprind şi în gazeta 
noastră din Braşov.. Clujenii n'au vrut să subscrie 
petițiunea dacă nu i-a primit” Majestatea Sa la 
audiență“? a Di 

In cauza “specială a foştilor grănițeri.. a lu- 
crat Vasile Naşcu dimpreună cu loachim Mureşan 
şi pe baza documentelor duse de Vasile Naşcu s'a 
compus o suplică cătră Majestatea Sa: pe vre-o 
19” coale cu 35 acluze. ' ă 

| Aceea suplică, carea e datată în' Viena „la: | 
10 Dec. 1860, au subsceris-o tuspatru: George 
Lica, loan Purceila, Vasile Naşcu şi Ioachim Mu- 
reşan „ca deputați ai celor 44 comune grănițere 
ale fostului regiment român al doilea. de graniţă 
Nr. 17“ şi în audiența din 13 Dec. 1860 au dat-o 
Majestății Sale. i 

1) Vezi în „Gazeta Transilvaniei“ Nr. 241. din 1907 
art. citat mai sus.. - . 

:2) În epistola din 31 Decembre 1880,
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Referitor la aceasta suplică majestatică loa- 
chim Mureşan zice: 

„Grăniţerii încă 'şi deteră suplica lor din 10 
Dee. 1860 şi o deteră în audien ţa din 13 Dec. 1860. 
Toţi patru' deputaţii erau însuflețiţi .de cele mai 
curate simţăminte pentru cauză, fără nice un in- 
teres privat mai departe; şi anume: Vasile Naşcu | 
ca cunoscător de cursul istorie al cauzei, Ioachim 

" Mureşan, ea cunoscător de drepturi, descoperitor 
al bazelor juridice pentru cauză și compunător al 
suplicei, care e fundamentul întregei proceduri 
mai târzie în aceasta cauză, iar loan Purceila ca 
purtător de cuvânt la Majestate, precum şi George 
Lica ca sprijinitor cu persoana şi autoritatea sa 
militară, cu care a spus Majestății Sale, cumcă 
depulaţiunea are insăreinarea de acasă de a nu 
se întoarce fără de prea înalta rezoluliune, căci 
aşa cra zis în suplică de cătră compunătorul ei!). 

A doua zi după audienţă loachim Mureșan 
a avizat telegrafice pe vicariul Grigore Moisil, că 
Vasile Naşcu trebuia să rămână în Viena, căci 
aceasta o pofteşte neîncunjurat ponderozitatea cau- 
zei. Adauge că în audiență au fost în 13 Dec. 
şi cere să-i răspundă numai decât?). 

Acum să cetim aceea petițiune în traducere: 
română aşa după cum s'a publicat în „Foaia pentru 
Minte, Anima şi Literatură“ din 1862 Nrii 12, 13 
şi 14, dinpreună cu nota redacţiunei precum urmează: 

1) Conceptul memoratei petiţiuni se află între scriso- 
"rile rămase de Ioachim Mureşan, pe care e notat că a pu- 
rizat-o |. Purccilă in 11 Decembre şi s'a dat în audienţă în 
13 Decembre 1860. 

2) Telegrama e următoarea: Wien. Vicar Moisil Bis- 
tritz. Postfrei Naszâd. Soll Naşcu hier bleiben. Wichtig- 
keit der Sache erfordert unumgânglich. Gestern Audienz 
Antvorten alsogleicb, Ioachim,
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51. Petiţiunea foştilor grăniţeri români Nr. 17, 
dată Maj. Sale în audiența din 13 Dec. 1860 1). 

Majestate e. r. Apostolică ! 

„In restimp de unsprezece ani, a patra oară 
cutează poporaţiunea fostului regiment pedestru 
de graniţă al doilea de români din Transilvania, 
Nr. 17 a se ivi înaintea Inaltei Majestăţi, Domnu- 
lui şi împăratului său, înaintea serenissimului său 
Domn al oştilor, spre a încerca cu umilință, pe 
calea îndurării împărăteşti, un pas, cel mai din 
urmă, dar şi cel mai sigur în cauză lor, încă ne- 
decisă până acum în privința regulării averilor 
comunale şi cercuale, care fu schimbată, prin ri- 
dicarea miliției. de. graniță din Transilvania. 

Poporaţiunea cu toață umilința memoratului 
cerc de graniţă, îndrăsneşte în cunoştinţa bunului 
său drept a cuprinde într'una acelea ce au aşter- 
nut în trei rânduri şi a-le destuși. 

Mai înainte de lămurirea tuturor punctelor 
din petiţiune, își iau îndrăsneala prea plecaţii lo- 
cuitori rugători a pretrimite pe scurt cuprinsul 
tuturor prea plecatelor sale cereri de mai înainte 
şi apoi după finirea cursului istoric al lucrului, a _ , 

1) Acum, când tot f. grăniţer are de lipsă 'a şti, ce a cerut și iarăși ce a căpălat deputaţiunea noastră dela Majestate și cauza proprietăţii şi a drepturilor avute şi pe sub mână incurcate, iată că publicăm petiţiunea, provocând pe toţi traţii grăniţeri, pe ce au mai scump, ca nu cumva să se depărteze dela scopul cel mântuitor, ce-l.vâna depu- taţiunea, adecă nu cumva să cadă in osânda fiilor şi nepo- 
ților lor, cerând dela comisiunea ce se află acum în Năsăud 
vre-o altă întrebuințare a venitelor ce le capătă, de cât singur numai pentru scopul ridicării instititutelor de cultură 

  

- că numai pe calea aceasta pot să iasă pretenziunile în fa- * voarea noastră, + Red, --
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formula întreaga sa petițiune, pe drept motivată 
prin aceasta. 

Incă în anul 1848, au adus comunele din 
graniță prin o proprie deputaţiune la pragurile 
prea Înaltului Tron punctele plânsoarei lor în pri- . 
vința mai multor abuzuri, ce s'au vârit în sistema " 
administrațiunei graniţei militare și între altele anu- 
mit pentru servițe: şi isprăvi private fără plată, 
care samână a fi foarte aproape rudite cu robotele, 
ce le-au făcut grănițerii în urma ordinărilor mai 
marilor lor, apoi pentru mărginirea dreptului de 
ereditate la partea bărbătească şi pentru dispune- 
rea asupra proprietăţii prin contracte şi alte ne- 
goaţe iuridice între cei vii şi în fine pentru con- 
trarea prescrierilor despre împedecarea _tinerimei 
grăniţere dela studiul la școalele de mijloc şi 
înalte de statul civil. . 

La aceasta petițiune cătră Majestate fu de- 
putaţiunea, în înalta rezoluţiune sub Nr. 1. a adiju- 
tantului general de atunci, principele F. Lobkovitz, 
cu speranţa, că i se. va împlini cererea, liniştită. - 
Dar când credea preasupusa poporaţiune din 
graniță, că 'pe temeiul repețitei încredințări sub 2/1 
va putea aştepta cu cea mai bună speranță şi, si- 
puritate desăvârşita rezoluţiune prea înaltă, aceiaşi, 
după atâtea serviţii credincioase folositoare de opt 
zecişiopt de ani pe câmpul de onoare, recunoscute 
de toată lumea, precum şi de prea înduratul lor 
Domn de oaste, se văzu căzută ca jertfă mai înal- 

- telor privințe de stat, pentrucă în an. 1851 urmă 
pe neaşteptate desfiinţarea graniţei. 

Fiindcă poporațiunei grăniţere i s'a făcut 
aceasta cunoscut în forma unei prea înalte dispo- 
zițiuni, aşa ea s'a încredințat sorții sale fără opu- 
nere..., cu acea speranță, că mai cu seamă după 
jertfele făcute în timpul fatalelor încurcături politice 
din 1848-49 i i se va concede, ca, scăpată de abu-
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. 

zurile de mai înainte, sub o administraţiune civilă 
înțeleaptă, să se bucure în siguritate fără împovă- 
rări. de drepturile sale rămase dela strămoși, cu 
atâta mai mult, căci acestea i s'au garantat prin 
sacrul cuvânt împărătesc. Şi peste acestea mai ve- 
deau ei o garanție pentru viitorul ei fericit şi în 
aceea, că în monarchia austriacă în an. 1851 chiar 

-şi aceia, cari 'mai înainte nu aveau drepturi, fură 
întroduşi în comunele drepturi cetăţeneşti cu po- 
sesiunea lor faptică. 

Insă ea trebui să experieze cu amar, că exe- 
„ cutorii mai de jos ai poruncei prea înalte, nefiind 

bine cunoscuţi cu jurstările, în rău pricepulul său 
zel de serviciu, conduşi de o superficialitate ne- 
excuzabilă, ce vatămă simțul de dreptate al foştilor 
grănițeri, au conturbat liniştita posesiune a grăni- 
țerilor cu aceea, că ei, după cum sună Nr. 3, de- 
clarară pădurile private. și comunale, de mijloc și 
înalte, nu numai ca luate de erariu sub inspecţiune 
supremă, ci ca drept de proprietate al erariului și 
ca atari le şi înscriseră în catastrul de moșii, și 
drept consecință de aci, după conceptele lor de 
drept, pe toţi aceia, cari au tăiat lemne din pă- 
durile private şi comunale, declarate de erariale, 
îi pedepseau cu bani şi cu arest. 

Locuitorii graniţei, siliți prin astfel de pro- 
cederi, după desființarea legăturii grăniţere aşter- 
nuscră la picioarele Majestății Voastre c. r. apos- 
tolice o plânsoare. i 

Cu cea mai respectuoasă mulțămită primiră 
ci acordarea în parte a unor puncte din acestea 
ale lor plânsori, dar cu cea mai adâncă dureră 
trebui să înţeleagă, din decretul Nr. 4. dela co-. 
manda districtuală militară din Reteag din 11 Martie 
1851 Nr. 2063, cât se încordă diregătoria de fi- 
nance, în contra binevoitoarelor intenţiuni prea 
înalte, a pune pământul din graniţă şi drepturile
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legate de dânsul, a. cărui natură. de origine era 
din vechime scutită de sarcini. într'o categorie. cu 
dreptul de proprietar, țermurit prin privilegiile do- 
minale, numai ca să încurce lămuritele jurstări de 
posesiune ale comunelor grăniţere şi să aibă motiv 
a pretinde o proprietate privată şi comunală ne- 
disputaveră, ca bun fiscal. N 

Direcţiunea finanţei de ţară din Transilvania, 
declară anumit la punctul a) al aceleiaşi petițiuni, 
care cuprinde rugarea pentru libertatea de a căpăta 
lemne din pădurile comunale, că pentru tragerea 
în viitor din pădurile acum așa numite fişcale a 
dispus guvernul transilvan. a 

Ba diregătoria financială în acela decret nu- 
mește libera proprietate a grăniţerilor încă chiar Şi 
cu un nume scălciat de proprietate usufructuară 
(ad. proprietate numai de folosite) şi pomenește 
întrun mod rătăcit despre regalia dominiale, care 
nici când nu a existat mai cu seamă în militari- 
zata Vale a Rocnei şi care nici că putea a se în- 
troduce pe cale legală, până când mai sustă în 
aceeaşi vre-o comună. 

Atât acestea, şi alte asupriri şi îngustiri de 
drepturi venite asupra cercului de graniţă, după 
desmilitarizarea întâmplată în urma celor mai în- 
curcate' propuneri şi învinuiri, cât şi tractarea cea 
fără socotință din partea deregătoriei de finanţe 
cu fondul cercului de graniţă şi anume: cu fondul 
de provente, de montur şi cu fondul general al 
şcoalelor, luate în păstrarea sa dela diregătoria 
graniței militare, dădură ocaziune foştilor grănițeri 
în an. 1852, când Transilvania fu norocită cu pre- 
zența prea Inaltului ei Principe, a aşterne o a doua 
petițiune înaintea preaînaltului tron. Ne ajungând 
prin aceasta petițiune la nici un rezultat, mai cu 
seamă însă în privința consacrării şi întrebuințării 
ondului spre cultivarea mai înaltă a tinerimei din 

1
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graniță, măcar că în anul 1851 s'a așezat cu nu- 
mele şi întărit de diregătorie o comisiune admi- 
nistratoare de fondul şcoalelor, tot nu ajunseră la 
scop, așa împuterniciţii comunelor din cercul mi- 
litar dădură în vara anului 1856 în o audiență la 
Majestatea Voastră c. r. apost. o cerere,. pentru 
rezolvarea intereselor ce curg din fondul şcolar și 
de montur, ca să se întrebuințeze ca stipendii 
„pentru mai înaltă cultivare a tinerimei din graniţă, 
dar până în ziua de astăzi nu se putură împărtăşi 
de o prea înaltă deciziune. 

Din acest temeiu cutează poporaţiunea din 
cercul fostului al 2-lea regiment român de graniţă, 
a mai aduce încă odată petiţiunile sale la pragurile 
prea Înaltului tron, ca să se roage prin aceasta 
de un puternic cuvânt prea înalt, întemeiat pe 
bază neclintită de drept, prin care sar pune un 
capăt tuturor încurcărilor de drept şi asuprelilor şi 
locuitorii grăniţeri scăpaţi de multele spese înză- 
darnice şi de scrierile cele fără capăt şi — în- 
curcate şi de alergături, prin asigurarea de a nu 
li-se mai atinge drepturile lor de proprietate, s'ar 
încuraja prin aceasta la un nou curaj de a trăi şi 
a muri pentru patrie şi pentru prea înaltul tron. 

Inşirarea temeiurilor de drept şi faptele isto- 
rice, ce sprijinesc aceasta -prea umilită petiţiune, - 
cutează desmemorata poporațiune a graniţei a o 
cuprinde în umătoarele: - 

Aşa numita Vale a Rocnei, ce se mărginește 
cu comitatul Maramurășului, a fost locuită. de timpi 
necunoscuţi de o poporaţiune, care după dreptul 
de stat transilvanic a fost numărată între așa nu- 
miții „liberi“. - 

Această poporaţiune se bucura de toate acele 
drepturi, cari fură dăruite prin lege astorfel de ce- 
tățeni dela factorii legislătivi şi dispenzatori de în-
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durări ai principatului, şi ea împlinea. toate acele 
obligaţiuni, ce i au fost impuse pe dreptate. 

“De aceste drepturi se ținea mai întâiu deplina voe de a dispune neţermurit de proprietate. atât 
în familie şi comună cât şi în cerc, cu toate liber- 
tățile și drepturile ce curg de aici. 

Aceasta până la anul 1472, fiind-că nu se afla nici un document, trebuia să se conchidă din 
fapte complinite, căci prin nimica nu se putu do- 
vedi..țărmurirea dreptului de proprietate al comu- 
nelor, în acel timp. 

In acel an se ivi o ordinaţiune (Rescript) 
dela regele Mathia, sub Nr. 5, datată din ziua pro- 
fetului -leremia, din care se vede, că comunitatea 
Bistriţa, credincioasă înclitelor datini ale cetăților 
aflătoare în fundul regiu: de a pretinde toate pen- 
tru sine şi a manţinea cu felurite, deşi nu prea 
oneste, mijloace drepturi înfurişate, îşi ridică pre- 
tensiunea 'şi asupra Valei Rocnei, care totdeauna 
a fost liberă şi că regele în faptă a şi ordonat 
supunerea acestui ținut, când (după propriile es- 
presiuni ale documentului) s'ar afla într'adevăr aşa, 
cum S'a înfăţişat de cătră comunitatea Bistriţa. 

| Documentul Nr, 6!) al aceluiaş rege, din 
Sâmbăta după Joia verde, arată, că starea lucru- 
lui totuşi nu a fost aşa, cum V'a arătat onorata co- 
munitate, că regele deşi a conces, ca Valca Roc- 
nci să steie sub Magistratul Bistriţei, dar şi aceasta 
numai cu drept de jurisdicțiune (jure jurisdictionis) şi 
. 1) Ne rugăm să ni se mai trimită şi de aceste docu- mente, ca să lăsă: viitorimei, depuse în magazinul docu- 
mentelor, in foaie, ca — zică cine ce va vrea, —— dar mai preţios odor nu putem lăsa viitorimei în foaie, decât ast- fel de documente, cari dovedese luptele şi drepturile stoarse 
în urma lor, ca să servească esemplu de luptă pentru drept, 
căci dacă ne lipseşte dreptul, apoi şi inima și literatura ni 
se îngustă și vestezeşte și un strigoiu nu ne va desmenta dela principiul acesta. - Red,
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nu doară pentru-că Bistriţa ar fi avut mai înainte vre-un drept de jurisdicțiune asupra ei, ci numai pentru-că (Bistriţa) era prea slabă spre a se apăra în contra invaziunilor esterne, 
Despre un jus dominii directi nu putu nici pe departe să fie aici vorba, fiind-că din docu- mentul de statuţiune, ce se vede din Nr. 6, fitu- [us jurisdictionis se întonează espresiv. 
Ținutul Văii Rocnei rămase în “urma acestei ordinări regeşti sub jurisdicţiunea magistratului Bistriţei cu toate acele privilegii, libertăţi şi drep- turi,- de cari se bucurau cetățenii oraşului Bistriţa. 
Aşa ţinutul Văii Rocnei se puse cu- comuni- tatea Bistriţa în egală stare şi avea a pretinde aceeaşi tratare, ce se cuvine şi cetățenilor oraşu- lui, Chiar și când nu ar fi avut mai înainte ace- leaşi drepturi şi libertăţi. Insă aceste drepturi nu acum s'au. dat Văii Rocnei, ci ele ca nişte drep- turi din veacuri, erezite din generaţiune. în gene- rațiune i s'au garantat şi pentru viitor spre “acel scop, ca nu cumva magistratul Bisriţei, după ve- „Chia şi stăpânirei centrale de atunci foarte bine cunoscuta manieră a domnilor de jurisdicţiune saşi să-şi însuşiască în vre-un timp oare-care alte drep- turi, decât numai dreptul de administraţiune politică. Şi totuşi, se aflară dela 1475 încoace cazuri de plânsori în contra amploiaţilor din Bistriţă, cari în cunoştinţa nedependinţii lor față cu locui- torii, de cari nu se vedeau a se fi fost ales, apă- sau pe. popor și ca judecători ai lui se folosiră de starea lui cea fără de protegere, spre intere- sul lor. | 
Starea grănițerilor înainte de militarizare în privința posesiunei o dovedeşte și relațiunea cătră consiliul de războiu al curții, de sub Nr.-7, a ba-: ronului Siskovich, care fu încredințat cu militari- zarea, datată din 24 August 1763, în care refrânge
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şi cu indignare respinge - afirmaţiunile nobililor 
celor mai de aproape, fundate numai pe presu- 
puneri sofistice şi aşternute pe calea cancelariei. 
aulice transilvanice, prin care ei voiesc a zice, că 
grăniţerii ar fi fost neliberi şi apoi descrie pe gră- 
nițeri ca posesori ai moșiilor sale proprii, în urma 
“căreia apoi s'a efeptuit şi ridicarea graniței militare. 

E demn de însemnat,. cât de mult s'a silit 
acel general renumit a descrie pe poporul acel 
defăimat al ținutului militarizat, cumcă este esce- 
lent pentru servițiile militare. prea înalte,. ceea-ce 
după aceea s'a şi adeverit. - 

Prea plecata promemoria, sub Nr. 8, a primu- 
lui colonel de graniță Enzenberg din li August 
1769, încă da grănițerilor un atestat documental, 
cumcă ei întradevăr au fost apăsaţi de magistrat, 
dară şi că ei de altmintrea totdeauna au fost în - 
libera posesiune a moșiei şi pământului lor. i 

Pertractarea foastă începută în anul '1762 în 
privința întemeierii graniței militare, care s'a făcut 
pentru-că plasele poporului, care era dator a apăra 
patria, dovediră cu ocaziunea războiului urmării 
ereditare o lipsă de plecare de a servi, veni în 
anul 1766 la încheierea dorită de mai înaltele locuri. 

Magistratul Bistriţei, încă în anul 1764, a fă- 
cut un document de cesiune. în care pune nişte 
condițiuni, pe cari prea înalta diregătorie militară 
în urma ordinului Majestății Sale apostolice nu 
le-a primit, fiind-că acelaş magistrat îşi însuşia în 
ele drepturi, cari nu i-se cuvineau. 

Nedreptele pretenziuni ale magistratului Bis- 
triței fură respinse, fiind-că în însemnatele sub Nr. 
9 documente, predate generarului comandant de 
atunci baron Buccov, nu era nici decum pomt- 
nire despre drepturi dominale şi despre dări na- 
turale și pecuniarie, curgătoare de acele drepturi. 

In urma acestora a dat magistratul necondiţio-
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natul document de cesiune, Nr. 10/1, care printr'o ordinaţiune a consiliului aulic de războiu, Nr. 11, datată din 28 lan. 1766, se trimise comandei din Sibiiu, 
Aceasta respingere cu bună seamă încă se puse la cale pe temeiul raportului din 4 August 1763 al comandantului general de mai înainte, baronul Iosif Siskovich. 

- Inaltul consiliu aulic de războiu încă a re-. cunoscut, că după conscripțiunea țării din 1749, sub Nr..12, pe tot pământul regesc (săsesc) se -' aflau numai 700 de familii supuse (iobăgeşti) şi prin urmare nu se putea lua, că locuitorii din graniță militarizaţi, cari singuri erau mai mulţi de 700 de familii, să. fi fost supuşi dominali. | Inchierea de aici este, că grănițerii din ți-: nutul Rocnei, ca oameni liberi, -au avut libera Şi + nedisputavera posesiune familiară, comunală Şi cer- cuală, de care se ţin şi munţii din unghiul nord- ostic al Transilvaniei intre Maramureş şi Bucovina, Drepturile lor de proprietate le întrebuințau neţăr- murit, folosind arăturile, livezile şi pădurile spre folosuri private, și iarăși pădurile şi munții le exarândau sau vindeau spre folosul comunelor. 
Documente despre aceaste se află parte chiar în mâna grăniţerilor, precum contracte de vânzare şi de schimb și altele, parte în deosebitele archive ale țării şi ale fostului consiliu aulic de războiu, acum aşa numitul c. r. minister de războiu, pre- cum 'și în ale c. r. ministeriu al statului Şi numai din singură acea cauză nu s'a putut păstra în întregimea sa, căci averea actuală a fostului cerc militar este în mâna diregătoriei de finanţe, Şi aşa foştilor grănițeri li-sa luat prin aceasta ocaziunea de a-și ordina ei înşişi, spre scopul defigerei stării lor de drept şi al jurstărilor de drept şi al jur- stărilor lor prefăcute prin timp,. indivizi provăzuţi
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cu ştiinţele poftite, şi apoi a le impune acelora 
compunerea datelor privitoare la aceasta. 

După aceasta pretrimitere nu poate fi în- 
doială, că la ivirea regulamentulului întemeierii 
graniţei din 20 Faur 1765 şi .a împlinirii acestuia, 
adecă a sistemei întemeierii de graniţă din 1766, 
grăniţerii din Valea-Rocnei au fost în libera po- 
sesiune a propriilor lor moșii şi pământuri, despre 
care şi reprezentanţii comunelor din graniţă au. 
dat încă în anul 1853 la comisiunea așezată pentru 
“despărţirea pădurilor, în a ad 12, informaţiuni cir- 
cumstanţiale şi răzimate pe documente. 

Prin. regulamentul şi sistema de graniţă li-s'a 
regulat și defipt grănițerilor starea de posesiune 

„de mai înainte, şi administrarea veniturilor publice 
s'au întocmit spre scopurile serviciului militar. 
După sunetul $ 74 ai regulamentului din 1765 şi 
al $ 75 al sistemei constituirei graniţei din 1766, 
sub Nr. 13, s'au rezolvat proventele comunale alo- 
diale (fiindcă mai înainte mau existat alte alodii) 
în folosul grănițerilor astfel, că pentru aceea să 
se aşeze :o comisiune economică anumită cu în- 
sărcinarea, ca să poarte grijă atât pentru manipu- 
lațiunea veniturilor, cât şi pentru întrebuinţarea 
acelora în favorul grăniţerilor. Temeiul la acest fond 
sa pus cu acei 7.799 fl., cari de glorioasa su- 
venire deamnă împărăteasa Maria Theresia, la plân- 
sorile grănițerilor foşti în tabăra anului 1763, i-a 
dăruit din iertarea contribuţiei şi fiindcă nu s'au 
putut erui cei îndreptăţiţi: la pretenziune, s'au de- 
cherat de cătră comanda regimentului de neîm- 
“părţiveri şi după sunetul rescrisului conziliului aulic 
de răzbel din 8 Martie 1770 Nr. II. pct. 21, sub 
Nr. 2114, s'au şi decherat de atari, însumându-se 
proventelor regimentului. Aceste provente să şi în- 
trebuinţară spre susținerea ofiţirilor administraţiunei 
militare, precum şi spre trebuințele publice ale 
confiniei. e
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De aci ar fi trebuit după dreptate să se 
edifice cortelele ofiţerilor şi ale altor persoane află- 
toare în serviciul militar dela magistru de vigilie . 

„în sus; dar acestea,. precum Și casa institutului 
de creştere ridicată la 1784, afară de cele technice 
ale zidirii, s'au făcut de grănițeri fără de nici O 
plată, tot aşa toate celelalte edifice, ce. au devenit 
necesare spre scopul administraţiunei militare, iarăşi 
fără de a fi primit recompenzarea hotărită în sistemă. 

Aşa li-sa impus grănițerilor în anul 1765 
“şi negoțul cu plute şi cu sare pe Someș şi Tisa. 

Prin aceasta grănițerul pe lângă chemarea 
lui militară și agronomă s'a făcut şi neguţător 
peregrinator spre folosul fondului de provente, 
care prin aceasta în restimp de unsprezece ani, 
adecă până la 1776, a adunat o sumă foarte în- 
semnată pe acel timp, de 455.892. , 

Acest fel de comerciu ruină pe grănițeri nu 
numai în treburile casnice şi în sănătatea lor, ci 
foarte adese-ori le.cășuna moarte crâncenă prin 
strivituri la tăierea lemnelor Şi prin înecări, după 
cum se- vede aceasta din protocolul Nr, 15, luat 
de cătră comisiunea ordinată spre îmbunătăţirea 
economiei de graniţă în urma poruncei comandei 
regimentului din 29 Martie 1840, Nr. 718. 
- În urma plânsorilor grăniţeritor li-s'a ridicat 
această sarcină grea. | 

In fondul de provente curgeau şi banii, .pro- 
* veniţi din taxele întroduse de nou cu insaşi milita- 
rizareu ad. din taxele de mori, exarândări de pro- 
pinaţiune, cârciumărit, vama târgului și venitele 
măcelăritului, care după-cum s'a dovedit mai sus, 

- se cuvinea comunelor. 

Aceasta se întâmplă spre dauna respectivilor - 
ad. comunelor grănițere, căci aceste drepturi din 
vechime, după-cum suna o epistolă de libertate 
a regelui. Ludovic, dată la anul 1520, citată în 

Dr. Șimon: Vasile Naşcu, , 14
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specificaţiunea: sub Nr. 9, li-se lăsară lor expres 
pe lângă aprobaţiunea drepturilor de mai nainte. 
Dar fiindcă acum se priveau şi se esecutau toate 
din punctul de vedere al. necondiționatei subordi- 
naţiuni militare, aşa nimenea n'a cutezat să se 
opună cu apărarea valoarei drepturilor comunale 
Şi încă -cu atâta mai puţin, fiindcă vre-un procu- 
rator de graniță nu a existat niciodată. 

- Unii posesori de drepturi de morărit făcură 
escepțiune, în contra cărora administraţiunea eco- 
nomiei militare lăsa a-se zidi mori din fondul de 
provente. Aceşti posesori de drepturi de morărit 
se ținură strâns de dreptul lor şi rămaseră com- 
părtaşi şi cu aşa numitul înfurişatul alodiu al re- 
gimentului. 

Aceasta despre originala formare a fondului 
-de provente, în care curseră şi banii de pe lemne 
dela zilerii „străini şi în patru ani, adecă dela 
1804—1808 și taxa comună -de lemne începută a 
se întroduce, care totuşi a încetat în urma plân- 
sorilor. Cu întroducerea sistemei militare, se arăta 
lipsa de a estinde granița şi pe ţinutul Bârgăului 
şi pe vre-o câteva sate de lângă râul Şieu, ceeace 
s'a și întâmplat. 

Cu aceasta estindere se făcu neapărată în 
acel ținut sterp și câştigarea necesarului număr de 
munți, spre înmulțirea isvoarelor de câştig ale 
grăniţerilor. 

După aceasta în anul 1769, fiind grăniţerii 
aşezaţi ca corp de observaţiune, provăzuţi cu şan- 
țuri în contra Turcilor, de ei fu împins vulturul ho- 
tarului mai. cătră Bucovina, ce era pe atunci mol- 

„ dovenească, şi prin aceasta prin ei fură câştigaţi aşa 
numiții munţi revindecaţi, cari după ordinul glorio- 
sului, de eternă memorie demnului şi neuitatului 
împărat, losif al II-lea ca coregent se împărțiră 
prin plenipotenţii comunelor în anul. 1779 întâia
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“şi în anul 1807 a doua-oară între comune, după - 
lipsă, şi s'au și înscris la catastru ca bun co= 
munal. | , 

Și aceasta fu demonstrată pe lângă altele 
mai multe la comisiunea despărțirii pădurilor din 
1853, în răspunsul sub Nr. 16, la întrebarea a 
treia. Munţii revindecaţi toți fură în faptă folosiţi 
de grănițeri, cu singura escepţiune a muntelui 
„Dosul Stânișoarei“, care după. precisa măsură- 
tură se dădu cu arândă în favoarea tuturor casse- 
lor comunale. - 

- Erariul montan, pe calea comandei generale, 
cam pe la anul 1806 a luat dela orășelul mon- 
tanistic Rocna, prin contract de arândă Nr. 17, 
muntele „Crăciunel“, ce le rămăsese dela străbuni, 
despărțindu-l de hotarul lor și ca ecuivalent (drept 
schimb) pentru acela, i-au dat în posesiune revin- 
dicatul munte „Poiana Coșnei“. ” 

Sumele incurse din esarândarea „Crăciune- - 
lului“ chiar şi după luarea muntelui dela Rocneni,. 
încă un timp lung s'au dat tot cassei comunale din 
Rocna. Mai târziu s'a împărțit această arândă la 
toate cassele comunale, după poporaţiune. In anul. 
1834 a început a se întrebuința această arândă 
spre susținerea bandei de muzică a regimentului. 

Dela anul 1830, după-cum sună Nr. 18, s'a 
întemeiat așa numitul fond de montur, întâiu din: 
banii reparțiați pe case şi încassaţi şi a doua din 
două treimi a banilor, cari comunele însăşi şi-au 
impus pentru păşunăritul munţilor. In acela cur- 
gea, spre îmbunătăţirea casselor comunale. 

“După a) ad. 18 dela 1833 şi pauşalele din 
monturele învechite, ce se cuveneau ! celor opt 
compânii campestre, ce stătură mai nainte în gar- 
nizoana țării şi după sunetul contractului de arândă, 
până la 1839, se dederă toţi banii de arândă şi dela 
„Crăciunelul“ acestui fond, iar de atunci încoace 

14
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humai jumătate, fiindcă ceialaltă jumătate s'a po- 

runcit de cătră comanda geuerală a-se pune în 

- fondul proventelor. - 

La împărțirea munților revindicaţi, rămase 

muntele „Dosul Stânişoarei“ neîmpărţit, şi fu es- 

“ arândat; după acluza Nr. 20, până la anul 1836 în 

favoarea. tuturor casselor comunale. | 

In ariul 1836 s'au dat şi banii arânzii dela 

„Dosul Stânişoarei“ prin declaraţia din bunăvo- 

ința proprie fondului de montur, ca să scape de 

neplăcerea a contribui după fumuri la câştigarea 

monturului pentru serviciul intern. 

După sistema confinară erau îndatoraţi gră- 

niţerii, pe lângă o plată la început de patru doi- 

zăceri valuta vieneză, iar mai târziu de patru doi- 

zăceri, monetă convenţională, a tăia lemne de ars 

pentru ofiţeri şi pentru partidele militare, şi să le 

şi care acelora din depărtare adese-ori de patru- 

cinci miluri şi totuşi erau constrânşi să se. mulţă- 

-mească cu aceeaşi plată croită pe stânjin. 

_ Până-la anul 1836 li-se da această plată în 

- bani gata la mână. | j 

| Din acest an însă liferară ei lemnele pentru 

plată, totuşi numai ca să scape de contribuirea pe 

fiecare casă, acei bani dela cei-ce aveau drept a-i 

primi se adauseră iarăşi la fondul de montur, că- 

ruia totdeauna se mai adăugau pauşalele desdau- 

nării pentru montur, ce se cuvinea pentru purta- 

rea propriului montur în servicii de garnizoană şi 

de tabără. | 

„Pe lângă aceste isvoare de venit s'au mai dat 

la fondul de montur, spre înmulţirea lui, şi suma 

de .rebonificare pentru părechea de păpuci, care - 

-se cuvinea fiecărui individ pe an, când era în 

serviciu de garnizoană sau de tabără, care însă 

în 1848—49, nu i-au primit. 
După-cum sună ziuarul de cassă Nr. 21, pe
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timpul desfacerei institutului de grăniţeri, era în 
banii de montur astfel câştigaţi Q sumă şi adecă 

  

în hârtie de stat . . . 17.000 fl. — cr. 
în bani gata „11,435 fl. 38%/a cr. 

„laolaltă . , 98.435 fl. 38%/s cr. 

La aceasta ar fi a se mai socoti şi pauşalele 
monturelor învechite, care se cuvineau feciorilor 
eşiți în tabără cu propriile monture în- anul 
1848—49, cari se pot socoti la 30.000 fl., după- 
cum sună a) ad. 21. 

După sunetul acluzei b) ad. 21 s'a asemnat 
numai 14.000 fl., iar mai târziu, din temeiuri ne- - 
cunoscute grăniţerilor sa scăzut la 7167, ceea-ce . 
se vede din'c) ad. 21. 

Fondul şcolar comunal şi-a luat începutul, 
după-cum arată Nr. 22, din banii arânzii crâşmă- 
ritului pe trei luni, cari grăniţerii din libera: voie 
i-au jertfit spre acel scop. 

In. cercul Bârgăului curseră în acest fond si 
banii din motivul prea slabului seceriş.. dăruiți 
pentru: sămânate în 1832 de înălțimea sa regească . 
-repauzatul serenisim archiduce Ferdinand de Este; 
unele comune au adăugat şi venitul agonisit prin 
îngrădirea şi sămânarea ogorului (imaş), care după. 
economia de două câmpuri în tot al doilea an se 
întrebuința ca loc de păşune aşa încât, după ade- 

„verința cassei Nr. 23, la desființarea regimentului 
de .frontieră rămase o sumă, şi adecă: 

  

în bani gata . . ... 1.083fl. 28 cr; 
în chirie de stat , . .. 13.191 fl. — cr. 
în obligațiuui private . 8.831 fl. 25:/s cr. 
în posturi active . . . 2.369 fl. 121/2 cr. 

laolaltă . . 25.475 îl. 66.cr. 

Din aceste sume după socotele mai adese- -- 
ori arătate deregătoriilor mai înalte cu cererea - 
asemnaţiunei erogatelor la închierea anului de ad-
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ministrațiune 1858, şi adecă din sumele fondului 
de 'montur menit dela anul 1851 pentru stipendii 

au fost “interese . . .. 8.357 îl. 28%/4 cr. 
- asemenea pentru fondul 
Şcolar-comunal, interese 10.394 fl. 73 cr. 

laolaltă .. . 18.652 fl. 012/; cr. - 

La desfiinţarea stării militare de graniță V'aţi 
îndurat Majestatea Voastră c. r. apostolică nu nu- 
mai a lăsa 'starea de posesiune liberă de atunci 
în starea sa de mai înainte, ci încă în recunoş-! 
tința deosebită pentru făcutele servicii folositoare 
şi “meritele câștigate prin aceasta a concede prea 
grațios folosirea munților revindicaţi şi mai încolo - 

“ comunelor, ce au avut parte la aceia. 

Inaltul c. r. guvernament civil şi militar, 
după-cum sună Nr. 24, fondul de montur şi fondul 
şcoalelor com. analog casselor comunale şi bise- 
riceşti, încă le-a recunoscut ca proprietate nedis- . 
putaveră a 'grănițerilor. ” 

Cu toate acestea esmisului la desființarea 
graniței dl comisar ministerial de Rosenfeld îi 
plăcu a desfășura o părere cu totul opusă inten- 
țiunilor preaînalte despre posesiunea şi relaţiunile 

„publice “ale averii comunelor confiniei desfiinţate 
Şi puse: mâna spre realizarea acelei păreri. 

Aceasta se vede din răspunsul înaltului c. r. 
guvernament civil și militar din Transilvania, sub 
26, urmat la aceasta, cu decretul Nr. 25 cătră.c. r. 
comandă militară districtuală din Reteag, în care 
i-se Sfătuieşte dlui comisar, ca să examineze bine 

- jurstările, ce dânsul: nu le-a prea considerat şi 
chiar și din privință politică să nu lase a veni la 
cunoştinţa -grănițerilor părerea lui pronunţată. 

In 13 Martie 1851, ca în aniversarea des- 
ființării graniţei, s'a fost aşezat, fiind de faţă re- 
prezentanții tuturor 44 de comune, pe calea libe-
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rei alegeri, oficialminte o aşa numită comisiune 
" administrativă de fondul şcolar: | 

Aceasta comisiune s'a însărcinat cu reviziu- 
nea socotelelor fondului. școlar-comunal şi cu ad- 
ministrațiunea fondului de montur,. care încă atunci . - 
s'a fost destinat spre stipendii pentru cultivarea 
mai înaltă a tinerilor din graniţă. . 

Aceasta comisiune, recunoscută de diregătorii, 
totdeauna ca corporaţiune, niciodată nu avu no- 
rocirea a administra în .realitate -fondul în urmă 
pomenit, pentru-că nu i se predete, ci.ea decăzu 
la o representaţiune, .ce computa numai în ideie. 
(ad. numai cu numele). | 

In anul 1854, cu ocaziunea escrierei. împru- 
mutului național încă-.şi mai puţin i s'a lăsat, 
fiind-că deregătoria financială se amesteca dea- 
dreptul în cauzele fondurilor şi cășuna o cores- 
pondință supărătoare ;neîntreruptă, prin care în 
aproape de şase ani nu s'a câştigat nici macar.un 
ban . spre binele comunelor, dar apoi. comisiunei 
i-a cășunat o purtare de socoteli zădarnice și.o 
osteneală răpitoare de timp şi de sânătate, iară 
grănițerilor nu puţină neplăcere pentru atacarea 
drepturilor lor atât de vederate. . - . 

“La provocarea făcută în general cugeta co- 
misiunea administrătoare a fondului, a împlini o 
datorie patriotică, când a subscris bani gata din 
fondul de- montur per ......, „+ 12.000 fl, 
şi 'bani scoși din arânda munţilor . . 4.000 fl. 

| laolaltă . 16.000 fl. 
la împrumutul naţional. - 

La inteţirea comisiunei, ca interesele. restante 
să se facă curgătoare, făcu - înaltul guvern în- 
trebare la ministrul de finance şi după cum sună 
Nr. 27 la răspunsul primit: ca şi interesele. res- 
tante crescute per 4000 se pot subscrie, o făcu şi 
aceasta . cu .toată bunăvoirea, .
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„Insă mai târziu, după -cum sună emisul pre- - 
fecțiunei pres. Nr. 814 din 18 luniu 1855, aceasta 
în contrazicere cu sine însaşi, reflectase, că inte- 
resele nu se pot asemna, până când toată averea, 
adecă atât cea de montur sau de stipendii, cât şi 
a fondului școlar comunal, .. ce. se află în mâna 
comunelor, nu se va da la cassa principală a ță- 
rii, spre a se ţinea în evidenţă. 

Comisiunea, cunoscând părerile poporațiunei, 
la provocarea repeţită, făcută în cauza aceasta din 
partea prefecturei, dete în contra acestei transfe- 
rări protest, însă nu fu ascultată, ci dupăce făcu 
declararea Nr. 28, cumcă esportarea nu prejudecă 
dreptului de proprietate, după ad. 28, toate ade- 
verințele de depozit şi alte hârtii de preț, ţină- 
„toare de fondul nostru, cari se aflau la oficiul con- 
tribuțional, se duseră din Năsăud, la care faptă 
comisiunea răspunse cu protocol prezervându-şi 
dreptul, după cum arată b) ad. 28. 

Comisiunea numai după-ce se esportase în- 
tregul fond de montur sau de stipendii, cum arată 
c) ad. 28, fu înştințată despre aceasta întâmplare, 
cu aceea observare, că documentele despre aceasta 
erau mai înainte, încă în anul 1855 transferate. 

In Aprilie 1859, după cum arată 29, cerutul 
mai de .multe ori fond al şcoalelor comunale, ce 
se află în mânile comunelor, iarăşi se ceru, ca să 
se straporteze, însă aceasta nu s'a putut întâmpla, 
fiind-că nici macar interesele dela obligaţiunile 
concerninte de: stat sau adeverințe de depozit nu 
vrea a se plăti, prin urmare după o straportare a 
capitalului, era teamă de vre-un ce şi mai rău. 

La aceasta comisiunea recercată îndrumă 
comunele la oficiul de cerc, unde ele, după cum 
se vede: chiar din ad. 29, îşi dederă decheraţiu- 
nile sale negative. 

La începutul anului şcolastic 1859/60 venise
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la cunoştinţa comisiunei, cumcă acum, chiar şi 
fără a se fi ea preştiințat mai inainte, mijloacele - 
băneşti de lipsă, pentru întemearea preparandiei 
centrale în Năsăud s'au asemnat din capitalul fon- 
dului de montur, mai întâiu în Gherla, după su- 
netul Nr. 30. 

Aşa comisiunea își ținu de obligăminte a-şi 
preserva dreptul protestând, şi prin c. r. locoţiință 
a-şi 'recere “dela cassa principală a ţării socotelele 
prin Nr. 31, la care însă nici că primi vre-un 
răspuns. 

In urma: acestora 'ceru comisiunea în lunie 
a. c. a se concede o adunare a reprezentanţilor, CO- 
munali spre a se justifica, ceea- ce după 32 i se 
şi deferi. 

Intr'aceea, scurt înainte de ținerea adunării, 
în urma unei petițiuni -așternute de cătră comu- 
nele grăniţere, pentru concederea de a. ridica din 
fondul de provente' grănițer edificiul institutului | 
militar căzut în ruine, veni împărtăşirea a ad. 32 
a Inaltului c. r. ministru de finanţe, în care cauza 
ambelor. fonduri se confundă cu chestiunea de 
proprietate şi în presupunerea, că fondul de mon- 
tur provine esclusiv din veniturile munţilor revin- 
dicați, — ceea ce însă nu e adevărat, — aceea 
cauză se amână până la decisiunea pretensiunilor 
de proprietate, nebăgând în seamă împrejurarea, că 
în ţinutul regimentului II-lea român .nu se află. 

- nici o proprietate „disputaveră de felul acesta, şi 
că în caz, când toţi munţii sar fi folosit de însăle 
comunităţi, diregătoria de finance nu ar fi în stare . 
a pretinde vre-o plată pentru aceasta folosire, ce 
amăsurat prea înaltei voințe li se cuvine lor. Acun 
însă, când poporaţiunea, pentru folosul public al 
comunelor, însaşi ea de bună voie, renuncie de 
folosirea în parte şi când din aceasta cedare s'a 
„adunat: o sumă frumuşică, în fine, după otragere .
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şi impingere de zece ani încoace şi încolo, s'a în- 
curcat lucrul şi mai tare, ceea ce dete apoi -po- 
porului. din graniță motiv spre cea mai temeinică 
neîncredere şi mai mare îngijire. . 

In adunarea ținută de toți aleşii represen- 
tanți ai celor 44 de comune, cum se vede din 
protocol Nr. 33, s'a „decretat să se aleagă un co- 
mitet nou, precum și o deputaţiune constătătoare 
din “patru membri spre a se trimite la Majestatea 
Sa c. r. apostolică, ceea ce şi făcu. ii 

In înţelesul mandatului dat prin plenipotenţa 
Nr. 34 de cătră comisiune, deputaţiunea, pe te- 
meiul esecutării făcute cu toată supunerea, care 
e sprijinită și prin 35, fiind însărcinată de comune, 
îşi ia cutezare a constrânge cu toată umilinţa acele 
petițiuni în următoarele: 

1. Majestatea Sa c. r. apostolică să Te în- 
duri: a staveri şi a pune afară de toată îndoiala 
libera însuşire originală a poporaţiunei şi a pro- 
prietăţii poşedate de aceasta în moșii, în aratre, 
livezi, păduri, codri de mijloc şi înalți munţi Şi a 
fostului cerc al regimentului al II-lea de graniță 
român din Transilvania, în înțelesul documentului 
arătat în specificaţiunea Nr. 9, păstrat cu toată su- |. 
punerea dela regii: “Mathia din 1475, Uladislaus 
din 1492 și Ludovic 1520 şi iarăşi în înțelesul 
sistemei ridicării de graniță, prin care şi aceia 
grănițeri, cari mai înainte au fost în starea de su- 
puşi domneşti, se declaraseră pe vecie de oameni 
liberi, şi pe aceştia, din'preună cu libertăţile, drep- 
tățile şi privilegiile curgătoare din libera însușire 
de mai înainte a persoanei şi a proprietăților; ... 

2. A pune la cale prea grațios despărțirea 
cauzelor de posesiune şi de fonduri ale fostului 
al II-lea regiment român, care prin desmilitarizare, 
şi mai cu seamă în timpurile mai de curund s'au 
încurcat cu cauzele primului regiment tot-deodată 
desmilitarizat ;



— 219.— 

'3. A face prea grațios, ca fondul de mon- 
tur destinat pentru stipendii, în înțelesul protoco- 
lului sub Nr. 33 al adunării reprezentanţilor ce- 
lor 44:de comune grănițere, păstrat cu toată au- 
tencitatea, după separarea tuturor veniturilor din 
munții revindicaţi, încurse dela prima Aprilie 1851, 
să se dea comunelor împreună. cu interesele cres- 
cute spre libera dispoziţiune şi nemijlocită admi- 
nistrare; | | 
- 4. A ordina cu marinimitate prea înaltă, ca 

„edificiul institutului de creștere militar, care în tul- 
burările din 1848—49 căzu victimă patimilor şi 
acum zace în ruine, să se ridice spre scopuri şco- 
lare din fondul proventelor de graniță, care să 
transferase dela comanda regimentului desfiinţat, 
la deregătoria civilă. 

Singur din prea grațioasa implinire a aces- 
tei prea supuse cereri poate vedea poporaţiunea 
fostului regiment al II-lea de infanterie român din 
Transilvania, că i se recunoaşte victima sângelui 
lor, al părinţilor şi moşilor lor vărsat pe toate 
câmpurile de bătaie ale Europei, şi a servicelor 
militare de graniță, făcute din propriile mijloace 
în restimp aproape de un secol, fiind-că prin 

„aceasta se ridică toatea încurcăturile mai departe 
ale rămasei averi grăniţere şi nu s'ar mai da nici 

„0 ocaziune spre pășiri la judecată, cari însuși pen- 
tru înalta stăpânire ar fi neplăcute, iară pentru 
grănițeri apăsătoare și împreunate cu multe spese, 
mai departe, fiind-că amara esperință din anii de 
curund trecuţi nu este cualificată de a întări pe 

: poporaţiunea din graniţă în încrederea lor, mai cu 
seamă în aceasta periodă de tranziţiune şi a potoli 
adâncile îngrijiri despre propria lor esistenţă. . 

Nici procederea diregătoriei de finance nu 
poate fi un ce linguşitor pentru ambiţiunea . mili- 
tară a poporaţiunei grăniţere şi pentru conceputele
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statului lor, despre serviciile făcute, remuneraţiunea 
primită: pentru acestea şi despre pedepsele î împăr- 
țite pentru purtarea necorectă. 

In fine cutezăm cu toată umilința a aduce 
înainte. și a ne ruga, că poate ar fi avantagios a 
ordina, că aceasta cauză, ce stă de zece ani ne- 
descurcată, să se hotărască pe cale scurtă prin o 
comisiune 'ordinată spre aceasta în ființa de faţă 
a deputaţilor din graniţă, pentru-că deputaţii ar fi 
în stare a pune înainte aici pe loc mâna: pe toate 
documentele originale şi scrisorile aflătoare în mâ- 

_nile lor, iar acelea ce ar lipsi şi ar fi trebuincioase, 
le-ar procura din archivele de aici; mai departe, 
pentru-că toate actele de pertractare de până acuma, 
împreună cu hârtiile justificătoare zac la înaltul 
ministru de stat şi de finance şi pentru-că acuma 
în fine comunele grăniţere au dat ordin împuter- 
niciților săi deputaţi de față, să aștepte prea înalta 
hotărire aici în Viena. 

Cu cea mai adâncă umilinţă 
prea credincioşii şi prea su- 
puşii deputați ai celor tt de 
comune grinitere ale fostului - 
regiment român al Ilea de 
graniţă Nr. 17. 

Viena, 10 Decembre 1860. 

George Lica m. p, Ioan Purceila m. p., 
căpitan tn pensiune căpitan în pensiune 

și posesor de pământ. şi posesor de piimâut. 

Basiliu Naşcu m. p., Joachim Mureşian m. p., 
învăţător, primar pus. de pământ adjunet de dir. 

și posesor de pământ.  lac.r.trib.de comereiu în Pesta. 

* 
* * 

„Aceasta petiție majestatică s'a dat în secțiu- 
nea ministrului de finanţe, a cărei referent era 
consilierul Conrad, cu care a pertractat Naşcu şi 

» consoții săi în 19, 21 şi 23 Dec. 1860.



— 21 — 

Conrad a făcut mai multe obiecţiuni și ob- 
servaţiuni faţă. de argumentele cuprinse în petiția 
majestatică, dar la toate obiecţiunile şi observările 
S'au dat desluşiri separate bazate pe documente, legi 
Şi drepturi vechi. 

Despre acestea conferinţe s'a scris un  supli- 
ment separat, în care se cuprind toate obiecţiunile 
şi observaţiunile făcute de Conrad şi la fiecare 
răspunsul dat.1) 

Afară de petiția majestatică Vasile Naşcu a 
mai făcut şi înaintat şi alte cereri și anume: 

a) dela ministrul de stat şi dela ministrul de 
răsboiu a cerut concesiune ca să poată căuta în 
archivele de acolo documente referitoare la istoria 
fostului regiment de graniţă,. la înființarea fondu- 
lui de provente, la plutăritul pe Someş ş. a.; 

"b) în cauza renovărei ruinelor institutului de . 
creştere militar, care a fost aprins de insurgenți 
în anul 1849 și a rămas tot în ruine; 

€) în cauza susținerei preparandiei de stat, 
pentru care fără nici o îndreptăţire și fără con- 
simțământul comisiunei fondurilor se asemnau bani 
din fondul monturului (de stipendii). 

In 18 Dec. 1860 Vasile Naşcu a răspuns la - 
epistola lui George Pop locotenent-primar în Udine 
(Italia), în care acesta mustrase pe năsăudeni pen- 
tru-că nu se mişcă, i comunică pașii făcuţi pre- 

_cum Şi aceea că în scurt timp se va reîn- 

1) Aceste conferințe s'au litografat acolo în Viena 
scrindu-le Ioachim Mureșian spre acest scop. Un esemplar 

„posed şi eu întitulat: 
Conferenz 

(vom 19, 21. u 23 Dezember 1860) | 

Inhalten in Folge des Majestătsgesucher vom 10/12." 
1880 in der Angelegenheiten des bestandenen zweiten Ro- 
manen 17. Grenz-infanterieregiments, zwischen dem Herrn 
Referenten des k. k. Finanzministeriums Sektionsrat von 
Conrad und zwischen den vier Abgeordneten der Grenz-. 
gemeinden.
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toarce âcasă în Năsăud. Aşa cugeta atunci Vasile 
Nașcu și așa cugetau și ai săi de acasă. 

George Pop la aceasta în 9 lan. 1861 îi 
scrie lui Vasile Naşcu o epistolă, pe care ca să o 
poată căpăta și în cazul dacă va fi plecat din 
Viena a trimis-o adresată la Năsăud per Alba-lulia 
la Axente Sever, care prin un amic al său din 

“Alba-lulia i-a trimis-o la Viena. 
Aceea epistolă e următoarea: 
„Seumpul meu!  Serisoarea ta din Viena 

nu mă suprinde de oare-ce știam, că tu ești pe 
acolo şi tocmai aşteptam ceva cu sete. -Insă mân- 
găierea şi stâmpăraraa ce mi-o pregătiră şirele tale 
au fost şi este nemărginită. - 

Tu zici, să nu 'vă mustru, că vaţi mișcat, 
însă această mustrare loveşte pe toţi ceialalţi, nu- 

"mai pe tine nu. De tine am fost şisunt convins, 
că nu cruţi nici o osteneală, nici un sacrificiu pen- 
tru binele comun, însă ştiu că eşti singur şi o 
rândunică încă nu e vara întreagă. 

Eu ştiu prea bine ce e singurătatea şi cât 
amar trebue să sufere cel ce se luptă fără secundanti. 

„Fără puteri unite nu eși în capăt cu lucruri 
mici, cu atât mai puţin cu „cauze comune“, 

Deci să știi, că m'a suprins fără măsură spa- 
țul unde cetii, că ai putut căruţa şi.două (2) gu- 
lere verzi!) la Viena. Deşi nu-mi spui, totuşi. 
pare că văd, cât te-ai luptat, până ai putut prinde 
în laţ pe aceşti 2 oameni, cărora cu sum gata 
a-le subscrie în tot momentul testimoniul de bâr- 
baţi bravi şi de omenie, numai de români, de na- 

" ţionalişti nu. - 
Nu pot admira destul acest succes al tău, 

dar iară mă întore și zic, că poate provedinţa ne 
umbreşte şi văzând că vitrega soarte şi-au răz- 

1) Adecă pe căpitanii penzionaţi loan Purceila, şi 
George Lica. -
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bunat deajuns asupra-ne, au însuflețit simiiri şi 
tendinţe nouii tuturor acelor oumeni, cari în timpii 
cei cruzi apăsaţi, de nedreptăţiri şi despotism apu- 
casă pe calea cea rătăcită și aşa au fost a se 
număra în plasa celor ce-i înșira Bariț în Gazeta 
Nr. 57 sub f) şi g). Sa le certăm dară cele tre- 

- cute, să-i lăudăm peniru cele începute-şi să-i în- 
cunjurăm în persistinţă. . IN 

Pașii voşti deci sunt laudabili şi dorese nu- 
mai să nu osteriească până la realizarea dorințelor. 

De nu. te va alla aceasta epistolă în Alba, 
unde cuget că ai ostenit iară, apoi o vei primi 
de acolo. Aşi fi. avut mare voie şi nevoe a-ţi 
răspunde la Viena, însă n'am știut cât. vei rămâ- 
nea acolo și unde locuești. ..,....., 

. . . . . . . . . . . . . . . .  .:. . . 

Sperez că nu vei pregetu a mă încunoştiința 
despre cele ce veţi mai face. Nu osteni te rog 
a face aceasta, că nu poţi crede cât de însătat 
suni eu în străinătate pentru cele. din patrie.“ 

52. Faime despre restaurarea regimentului 
român dela Năsăud. 

Mergerea. deputaţiunei. la Viena în cauza con- 
gresului naţional român şi în special în cauza apă-. 
rărei drepturilor populaţiunei foaste grăniţere a dat 
anză la multe combinaţiuni. Unele foi au lăţit 

„faima, că Năsăudenii voiesc să ceară restaurarea 
regimentului desființat în 1851. 

In urma acestor faime căpitanul Ioan: Tomuța 
din Năsăud, care pe atunci. (Ianuarie 1861) se afla 
în Veneţia din Italia scrie lui Vasile Naşcu urmă- 
toarele: " | a 

2) Aici serie multe în chestiunea română, generală, . =
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Amice și frate Naşeule! 
“Tocmai um căpătat dela frate-meu Vasile din 

Năsăud o epistolă, in care îmi împărtăşeşte că tu 
eşii în Viena. Ce faci tu in Viena? Au doar să 
fie adevărat, ce îmblătesc (în legea lui Bariț) jour- 
nalele, — că voiţi restaurarea regimentului român? 

Socotit-aţi voi şi uceca că pe câţi ici, cie şi 
vic 5) pe câţi hondri-bondri-— măgari — şi rene- 
gati;: pe toţi i-or băga întwânsul şi iar or începe 
a ne huli cum le-a veni la gură ? 

Ce garanţă aveţi că aceasta nu se va face? 
Drept că -naţiunea română priveşte regimen- 

tele confiniare ca un scut în contra inimicilor nNOŞ- 
tri, de cure avem destui în toată lumea, însă cum 
o si fie orgunizaţiunea lor ca grănițerii să nu fie 
de tot apăsaţi? 

„Pe cine voiţi.a cere. ca comandante al re- 
gimentului ? “lo socot, că acesta trebuie sa fie 
curat român — nu renegat — şi de ceia cărora 
le era ruşine a se numi român. 

Intre toţi offcierii români din granița noa- 
Siră am io rangul cel iai nălt, sunt căpitan de 
8 ani— să mă facă acum major şi să mă trimită 
peste vre-o 2 luni ca 'tenente-colonel la. Năsăud şi 
apoi cu ajutoriul vostru a capacităţilor şi a popo- 
rului, de bună samă, că vom organiza mai bine 
decât ori care strein şi adus de apă. Ori ce zici? 
Daca vreţi, mă cereţi, daca nu, mă lăsaţi unde 
sum — că io în legea oamenilor noştri. „nici mă 
imping nici mă! trag“. lo şi aici mi-oi face cariera 
cu ajutoriul lui D-zeu — numai socot, că la Na-: 
săud ca comandant aş potea servi nu numai îm- 
păratului, ci şi națiunei. Zis între noi,'ca căpitan 
nu mă duc în graniţă niciodată. Vorbeşte cu co- 

  

3) Aici e vorba de numele ofiţirilor români a căror 
nume se terminau cu acestea silabe precum Stoianich, Ada- 
movicb, lowich. . :



— 225 — 

lonelul Schrott despre aceasta, „Cu epistola aceasta 
vreau numai a-ţi aduce aminte că şi eu trăese în 
lume, în cele ce aveţi voi de-a face nu mă pot 
mesteca, fireşte nici nu voiesc a vă irita ideile 
nici câtu-i negru sub unghie. A 

Acum încă una cu de graba. In 90 Sept. 
1860, ţi-am scris din Seghedin şi ţi-am trimis şi 
5 (|. pentru monumentul lui Marian 1): însă până 
astăzi nu ştiu căpătat-ai epistola mea sau ba, fii bun și îmi dă un răspuns. Aa n 

Mai că mă îndoiesc şi nu sunt sigle căpătă- 
vei epistola aceasta sau ba.- 

Pecum am auzit, maiorul Urs să fie chemat 
la Viena,. de bună samă în treaba restaurării, — 
lui i-or da regimentul. |. - ” E 

Eu sunt aici în Venezia la al III-lea bataillon 
(Prinz. Hessen 46 Linien Rgmt.). E 

Spune prea bunului meu amie Pioraş voie - 
“bună şi sănătate şi să nu fie supărat pentrucă nu 
i-am scris acum de mult, nici eu nu mai ştiu de 
când. 

Fii bun și-mi scrie minteni opiniunca ta, că 
de a fi de lipsă apoi aş scrie şi eolonelui Schrott, 
de nu încă să tac, să nu-mi răcese gura. 

„ Azie. luni — miercuri capeţi epistola, Sâm- 
bătă aş putea avea răspuns, Ă 

Până ună altă D-zeu cu noi, fii sânătos salutat de multeori de al tău sincer: 
Venedig, 14/1. 61. | 

d Thomulz, Hptm, m. p.“ 

| lartă scrisoarea mea cea rea, însă mi foarle 
de grabă, și graba strică treaba. | 

1) loan Marian, fostul. catechet apoi director la școala normală din Năsăud și mai pe urmă vicar foraneu, 
Dr. Şimon: Vasile Naşcu, ' 15
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Aceasta epistolă însă nu a trimis-o sub adresa 
lui V. Nașcu, ci'a locotenentului primar Pioraș, 
căruia pe spatele acestei epistole îi scrie urmă- 

“toarele în limba germană. 

„Iubite amice Pioraş! / 

lartă, că de așa mult-mult timp nu am scris 
nimica, atribuie aceasta împrejurărilor şi nu relei 
mele voințe. Acum ai bunătate a preda aceasta 
epistolă lui Naşcu, care trebuie să fie în Viena ca 
deputat — ca ce? eu nu ştiu. De cumva e dus, 
te rog să-mi scrii ce e din lucru cu restaurarea 
granițelor româneşti, şi ce s'a intenţionat, în fine - 
oare să lac eu paşi să mă fac colonel—ori să nu 
cuget la aceea. Dacă Naşcu-e dus, să nu trimiţi 
epistola după dânsul. Fii sănătos, al tău Jon“, 

La toate acestea Vasile -Naşcu îi. răspunde . 
căpitanului: lon Tomuţa următoarele: 1) 

- AMlult stimate. amice ! 

Nu-ţi poți închipui cu ce mare bucurie pri- 
mii eri scrisoarea ta d. d. 14 l.c. dela D. Pioraş 
şi iată că-ţi răspund: Intru adevăr eu iară sunt 
deputat aici în Vienu luând două misiuni asu- 
pra-mi. De nu ţi-au ştiut scrie fratele tău Vasile 
şi de n'ai putut înțelege după îmblătirea gazete- 
lor, s'au fosturnită Românii noştri inteligenţi prin 
Barițiu, Negruţi cete. de a se aduna o depulta- 
țiune la Viena, în a căreia frunte să fie Mitrop. 
Șuluţ, care provocând şi pe vicarul Năsăudului a 
trimite vre-o câţiva, dintre cari să fie şi căpitani 
penzionaţi;, aşa îndată am pornit în 99/11 dimi- 
neața cu şi căpitanii Lica şi cu Purceilă şi so- 

“sind Luni seara în 8/12 în Pesta, eonsoţii au eon- 

1) Răspunsul e făcuti în concept pe indorsatul epistolei 
lui Ion Tomuţa.



tinuat călătoria la- Viena, eu am rămas acoalea și 
am luat pe un jurist de-ai noștri, anume Ioachim! 
Mureşan, aflător în Pesta ca adjunct la tribunalul 
de comereiu, Mercuri dimineaţa în 5 am sosit în 
Viena şi de atunci mă aflu aici. Mitropolitu au 
cam bolit pe cale şi n'a sosit până Sâmbătă 8/12. 
S'au adunat toți domnii la dânsul, între cari mai 
înse mnaţi sunt: 

Prepozitul Macedon, canon. Bit, protopop. 
Popazu, adv.. Bohăţel, bancheru Molnar, advocaţii 
Şipotariu şi Filip dela Cluj, Sever Axente, notariu | 
e. r; Roman dela Făgăraş, dela Braşov 2 neguță- 
tori Dumitru Ciupescu şi Erim. Pana, dela Hune- 
doaru protopopul Anan. Pop, cu un notar şi se- 
cretariul Mitropol. Pamfiliu, — apoi noi 4 Năsodeni, 
aceștia eran deputaţii, apoi de aci ampl. B. Pop, 
conz., I.: Maior, concep. min. şi Babeş, secretar 
minist, - , | 

S'a desbătut peste materia petiţiunei, au 
compus-o purizându-se -de Purceila, Luni au fost 
în audienţă la Majestute şi ministrii toţi — scopul 
cardinal a fost: facultate de un congres naţional - 
al Românilor, care s'a şi dobândit, pe cum vei fi 
văzul din Nr. „Gazetei“ şi a „Foaiei“ din finilul anului 
trecut. Toţi sunt acuma dintr'aceia duşi la patrie-și. 

Noi pe lângă cauza generală am avut în 
specie şi a noastră a cercului fostului regiment, 
cu, aducând cu mine toate documentele şi hrizoa- 
vele, am compus aci o suplică cuprinzătoare de 
vre-o 19 coale cu 385 acluze şi deducând toate 
cronologice, ne-am rugat: a, L, e, d vezi din ru- 
brumi) şi. altceva nimica, 

Despre cele cc scriu gazetele nu-i nimica 
adevărat, am trimis noi un exemplar cu un arti- 

1) Aci i-a comunicat cuprinsul peliţiunei,
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clu şi-la Braşov — însă încă n'a eşit, 1) am des- 
minţit şi în „Wanderer Morgenblatt“ Nr. 10 pag. 3. 
Știm prea bine, căci când am pretinde acelea nu 

„Sar realiza şi apoi în legea ta, a ce să ne răcim 
gura. , 

| Aici am avut conferinţă în 7 zile în minister 
îndreptând şi înformând cât s'a putut. Aşteptăm 
acum până la finitul lunei acasteia rezoluţiunea. 

Epistola am primit-o cu bani cu tot, se va 
publica în „Gazetă“ reîntoreându-mă acasă“, 

După conferințele avute cu.-referentul Conrad, 
căpitanul George Lica .şi-a perdut gustul de a mai 
sta în Viena, văzând, că Conrad de abia așteaptă 
ca să-i vadă duși de acolo. De aceea a telegrafat 
vicariului Grigore Moisil la Năsăud, ca să-i trimită 
bani sub adresa comandei de piaţ din Viena, dar 
numai decât, căci dacă întârzie e periclu. *) 

Peste tot căpitanul George Lica, după cum 
se va vedea şi din alt loc nu avea energia şi 
paciința lui Vasile Nașcu. 

53, Petiţia deputaţiunei din 30 Dec. 18 60 pentru 
înființarea districtului Năsăudului şi raportul 
lui Vasile Nașcu, despre cele îndeplinite până 

în 31 Dec. 1860, | 
Din momentul subșternerei suplicei deputa- 

țiunea cugeta acum că ce va fi atunci, când su- 
plica va avea rezultatul dorit? | 

  

1) Petiţiunea majestatică s'a tradus româneşte şi pu- 
blicat în „Foaia pentru minte“ ete, numai în a. 1862, vezi 
mai sus, 

=) Telegrama e următoarea: „Vicar Moisil Nassod 
Estafette, Bistritz, 

Schicken Geld alsogleich. Adresse Platz Kommando 
Wien, Gefahr am Verzuge, hatten Konferenzen. Warten Erle- 
digung, Lika. i
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Mai mult a pus pe cugete deputaţiunea biletul 
de mână al Majestății. Sale din 21 Dec. 1860, cu 
care între altele a însărcinat pe baronul Francisc 
de Kemânyi, prezidentul provizor al cancelariei reg. 
de curte transilvane, ca să-şi dee părerea în pri- 
vința reorganizărei: ocârmuirei politice administra= 
tive a Transilvaniei. 

Ioachim Mureşan scrie în privința aceasta 
„următoarele : . | 

„Fiindeă ţinutul fostului al doilea regiment 
de graniţă era împărțit între preturile din Rodna, 
Năsăud, Borgo-Prund şi Şieul-mare, deputaţiunea 
se conzultă între sine la iniţiativa lui loan Purceila, 
care căpătase scrisoare de acasă dela Vasiliu 
Buzdug şi subşternu 'la cancelarul de atunci, ba- - 
ronul Kemeny, suplica din 30 Dec. 1860, în care 
ceru, ca ţinutul fostului teritor . militar, a cărui 

'ştab era odinioară în Năsăud, cu ocaziunea re- 
stătorirei vechilor comitate, să se readune la olaltă 
sub numirea de district al Năsăudului“, 1) 

Despre toate cele îndeplinite până la finea 
anului 1860 și stadiul în care aflăm pe atunci cau- 
zele, atât cea generală: pentru congresul naţional, 
cât «şi cea specială a Românilor din districtul Nă- 
săudului, Vasile Naşcu în epistola din 31 Dec. 1860 
scrie vicariului Grigore Moisil următoarele: 

Reverendissime d-le vicâriu 
Având acum mai mult timp spre a vă re- 

laţiona, despre toate cauzele noastre pe cât voiu 
putea în scurt, voiu a face aceasta. După cum v'am 

“fost scris, cauza în genere a mers cam cu difi- 
cultăţi, — cele ce se cuprind şi în „Gazeta“ noa- 
stră din Braşov. Clujenii n'au vrut să subserie pe- 

1) Vezi „Gazeta Transilvaniei“ Nr, 241—1907 pag. 1, 
după manuseriptele lui Ioachim Mureșan. - '
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tițiunea dacă nu i-a primit M. Sa la audienţă. Petiţiu- 
nea aceia socot a o fi primit. Destul lâ promiterea 
M. Sale şi a tuturor miniştrilor date reprezentanţilor 
români -—. se așteaptă o Diplomă ca cea din 
20 Octomvrie, cu care si ridice -de naţiune. cu 
drepturi egale şi pe Românii din Transilvania. 

Excelenţa Sa dl Mitropolit a zăbovit. aci până 
în Dumineca trecută, — atunci seara a reinturnat — 

și aşa din toţi reprezentanţii Românilor din Traa- 
silvania n'au rămas numai dl Sever Axente şi noi 
4 dela Năsăud. 

Alaltăieri iată că cetirăm manifestul câtră 
Kemeny dela M. Sa în privinta Transilvaniei fără 
a da diploma promisă, în care înşiră drepturi is- 
torice ale celor trei naţiuni privilegiate şi de pofte 
ale altor naţiuni foste neprivilegiate. Ce să mai 
zicem la aceasta, fără că regimu se aruncară cu 
totul în braţele unor aristoerati magiari, precum 
mai apriat se vede şi din cauza Bănatului, unde 
pe lângă: sufragiu universal — tot ancctează Bă- 
natul cu Ungaria; apoi pe sub ascuns se scriseră 
Episcopilor şi altora bărbaţi inteligenți români, că 
nu aceasta ar fi voia regimului — ci numai. din 
silă făcură aceasta. 

Așa va urma şi la Transilvania. 
Guvernul se ştie suci spre a arunca discordie 

între. naţionalităţi şi apoi a-şi scoate dobânzi în 
parte-şi delu acestea. 

La cancelaria aulică. a 'Pransilvaniei se de- 
numiră consiliari 1 ungur, 1 săcuiu şi un român 
“(Popu Lâszl6) apoi un sas (Roth), între secretari 
se număra și Dimitrie: Moldovan. 

Cu cauza noastră specială, după cum vel fi 
văzut din epistolele noastre din 14 şi 16 a.l.a. 
am zice, că stăm bine, deoare-ce am descurcat 
toate încâlcelile, cu voia şi fâră voia guvernului 
de aici ivite, şi dacă voim să fim bărbaţi cu
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caracter şi consecventie, trebue să rămânem aici 
până ce ni se va da rezoluţiunea, de care ne-am 
rugat la audenţie atât în scris cât şi cu gura. 

Referentele, pe cât vedem, de abia așteaptă 
doară ne va vedea duşi de aici, de aceea v'a scris 
dl căpitan Lica după parale. Referentele se vede - 

“ apriat a fi perplex și voim a nu-i da răgaz. nici 
ca cât, pe Joia viitoare iar vom cere audienţă 

la Majestatea Sa Impăratul.. Neştiind trimite-niţi 
bani ori ba, — dl căpitan Purceilă se reintoarce, — 
noi -doi cu Lica (fiindcă Mureşian stă încă ca frunza 
pe apă), caută să stăm cu atât mai vârtos, căci 
îndată ce am sosit aici am cerut în seris. facul-- 
tatea avută dela ministrul de stat, pe cât şi dela 
cel de războiu, spre a putea avea concesiunea de 
a cerea în arehive hrizoave .și documente spre 
întregirea istoriei regimentului: nostru, şi până 
acum nedobândind răspuns. 

Dorul meu ar fi, după zisa dlui Schottl, a 
alla protocoalele făcute în anul 1764-—1789, în cauza 
înfiinţărei fondului de provente şi a întreprinderii 
de monopol cu plulăriile, apoi cu darea de banii 
șeoalei, în timp de 54 ani, fiind-că ne-am încre- 
dinţat, că fondul. proventelor cu toate clădirile ri- 
dicate din acel fond, sc voioşte din partea minis- 
trului de finanțe au se trage la cameră, atunci 
de şi căpătam fondul de montur pe mâna noastră — 
nu avem din ce da stipendii, — dacă vom fi si- 
liţi a ţinea şcoala normală din fondul monturului. 
Pentru renovarea şcoalei (a ruinilor) și în cauza: 
înterlențiunii preparandiei am dat promemorii în 
scris nici şi aşteptăm şi peste acestea rezoluţiuni. . 
Cauzele noastre au fost tare încureate — şi poti 

zice,. că dacă nu veniam noi acum aici, — încă 
în 10 ani nu,se decidea. Dacă vom mai rămă- 
nea vre-o 8—10 zile, caută să ne dee rezoluţiune. 
Vom bombarda la Majestate. De alta - să-mi fie
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iertat acum a mă respica şi cu .aceasta, bine era 
dacă aveam noi vre-o 200 gabini la mână, cauza mer- 
gea ca pe aţă. Mare e sărăcia. Voima promite, 
ni frică de compromitere. Mai multe vă va spune 
dl căpitan Purceilă cu gura, chiar şi în privinţa 
înfățișării lui Kemâny pentru înființarea unui că- 
pitănat pentru tractul fostului regiment, Românilor 
se vede a le fi pus cursă spre a se prinde cu 
Ungurii, Sașii şi Secuii Şi alţii să tragă folosul ! 

Slăbit-au puterile materiale, însă politica: şi 
diplomatica nu! 

Pe dimineaţă aşteptăm ori constituţiune pen- 
tru toate provinciile austriace, ori o salutare de 
anul nou dela bătrânul Loit. 

| In cauza strămutării episcopiei aici tot nu 
s'a aflat nimica. Mi „se pare că Kemeny stă ca 
și cei pe terenul din 1849, unde: erau numai 
0 episcopie unită în Ardeal şi nici metropolia, 
nici altă episcopie nouă în Gherla. Domnia lor 
lot pe dietă se razâmă. Noi batăr n'am fost 
împuterniciţi spre a cere în privinţa împărţirii pro- 
vincii în teritoriumuri administrative, tot am făcut 
paşi in scris, ca să nu ni-se împartă ţinutul regi- „mentului în mai multe părţi şi să nu ne anecteze 
cu Saşii, . 

Pe cum văd, caută să protestăm cu gura 
şi cu putere mare! 

„Măria Sa al Episeop Lemeni vă salută, nu 
s'a putut conteni de plâns mult timp spuindu-i 
despre vedenia voastră şi de alţii de pela Năsăud, 
— e slab de puterea fizică, — însă de spirit şi 
memorie nu. 

Asemenea și dl L, p. Pioraş e sânălos şi vă 
salută cu dl Voit. . 

Despre altă parte multe complimente în toate 
părţile, dorind a va revedea batăr pela Botezul 
Domnului. Proverbul român: „Dacă ai omorit
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cânele .— să-l îngropi“. — Ertaţi-mă — rămânând 
cu toată reverintu ul Domniilor-Voastre 

sincer 

V. Naşeu,. 
81/12 1860. 

In cauza susţinerei ținutului fostului regiment 
de graniță neîmpărțit şi neanecsat la alte teritoare. 
şi comitate s'a făcut mai târziu în luna lui Martie 
1861 o cerere și dela Năsăud, carea i-s'a trimis lui Vasile Nașcu în Viena. 

La finea lunei Decembre 1860 căpitanul loan 
Purceilă a reîntors dela Viena la Năsăud, unde, 
după cum scrie Vasile Petri „a treia zi de Naşte- .- 
rea Domnului“, a sosit Sâmbăta (adecă în 8 lan. 
1861) la 5 ore. 

In ziua, în care a plecat, a mai fost la re- 
ferintele Conrad, rugându-l de grabnica rezolvare 
a cauzelor și în special să se deie rezoluțiune la 
suplica majestatică. | 

Conrad îi răspunse, că numai în vre-o 14—20 
de zile s'ar putea fini cauza, pentru-că cauza foşti- 
lor grăniţeri dela Năsăud trebuie să se hotărască 
deodată şi în legătură cu cauza foştilor grăniţeri dela Orlat (din 1. regiment rom. de graniţă). Spune 
mai departe, că Orlătenii au un teritor foarte es- 
tins şi acoperit cu o mulțime de munţi şi codri, 
caii toți nu se pot'da comunelor, fiind-că acei 
munţi sunt mai. toţi revindicaţi, apoi se ştiu şi 
pădurile, cari la înființarea regimentului au fost 
fişcale şi așa regimul trebuie să-şi rezerveze şi 
şieşi din acelea. 

"Dacă cererea foştilor grănițeri dela Năsăud 
S'ar decide favorabil, atunci şi cei dela Orlat ar pre- 
tinde asemenea. Aşa sta cauza la finea anului 1860,
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54. Referentul Conrad începe a se ascunde 
de Vasile Naşcu, 

Pertractarea din 5 Ian. 1861, în cauza munţilor şi 
fondului de montur. 

După reîntoarcerea căpitanului loan Purceilă 
a rămas Vasile Nașcu cu George Lica și Ioachim 
Mureşan, dar de umblat pela referenţi şi ministrii 
era numai V. Nașcu, căci Lica nu prea vrea a 
merge, escuzându-se că nu are uniforma prescrisă, 
căci şi-a trimis-o acasă la Năsăud pe căpitanul loan 
Purceilă 1), iar loachim Mureşan, după-cum scrie 

„Nașcu, sta încă ca frunza pe apă, era ocupat şi 
cu scrierea conferinței avute cu referintele Conrad 
în 19, 21 şi 23 Decembre 1860. 

Conrad încă la acele conferinţe s'a îngrozit 
de aceste cauze și de membrii deputaţiunei, după 
cum se vede din epistola anterioară (31 Dec. 1860), 
în care scrie „Referentele pe cât vedem de abia 
aşteaptă, doară ne va vedea duși de aici, de aceea 
wau scris dl căpitan Lica după parale. Referen- 
tele se vede apriat a fi perplex şi voim a nu-i da 
răgaz nici ca cât“. Din asta cauză Conrad începu 
a se ascunde, când în un ministeriu, când în al- 
tul şi pe la conferințe, numai să nu dee față cu 
deputaţii, crezând că aceia se vor uri a mai sta 

“prin Viena și se vor reîntoarce. - 

Din finea Decembre 1860 s'a și dus Vasile 
Naşcu în toate zilele şi a cercat pe referintele 
Conrad şi abia în 5 lan. 1861 l-a aflat în cance- 
laria sa, cu care ocaziune a mers și căpitanul 
George Lica. i 

Referitor la petițiunea din 10 Dec. 1860, dată 

1) Căpitanul, George Lica era un om comod, nepăsă: 
tor şi negligent încât a devenit proverbial în Năsăud. Am 
auzit şi eu zicala veche: „Am lăsat (cauza) pe Lica şi n'a 

” făcut nemica“. ” „dutorul,
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la Majestatea sa în 'audiența din 13 Dec. le-a dat 
tot acel răspuns, care l-a dat şi căpitanului loan 
Purceilă.- . Apoi a avut disputa în privința munţi- 
lor din Valea Rocnei, spre granița Marmaţiei, pe 
cari Conrad ţintea a-i lua dela comune în favorul 
erariului, pecum şi în privința munților revindicaţi, 

“spre Bucovina (Dosul Stânişoarei), din cari încă 
se încearcă a lua pe sama erariului. lar pădurile 
Bârgăoanilor și Târgovenilor zicea, că nici de cât 
nu pot rămânea comunelor, cari au fost. iobage. 
Ce atinge fondul de montur Conrad raţiona, că : 
conform dorinței foştilor grăniţeri să se scoată din 
administraţiunea financiară -și să se dee la orga- 
nele politice spre a-l întrebuința conform destina- 
țiunei în favoarea comunelor. Despre pertractarea 
din '5 lan. 1861 şi disputele avute-cu Conrad, pre- 
cum şi despre starea altor cauze generale apoi şi 
speciale, pe cari le reprezenta deputaţiunea, 
raportează Vasile Nașcu vicariului Grigore. Moisil 
în următoarea epistolă: - 

Vienu, în sara ajunului de crăciun 1860/1, 11 ore. : 

„Reverendissimne ! 
De când a pornit dl căpitan Purceilă de aici 

în toate zilele am cercat pe referintele din minis- 
terul de finanțe, în cauza noastră şi într'o zi a 
avut şedinţă, într-alta a fost lă; ministrul de rezbel 
în orele, când e datinu de a fi în cancelarie şi 
aşa abia l-am aflat astăzi în cancelaria sa, fiind 
ambii cu dl căpitan Lica, l-am rugat mai întâi a - 
ne spune, putem primi rezoluţiune după suplica 

„noastră aşternută Majestății Sale, după cum ne- 
au fost promis dintru'ntâi şi chiar în ziua când a 
pornit dl c. Purceila? 

Răspunsul fu: Eu am fost 'spus dlui căpitan - 
Purceilă, că în vre-o 14—20 zile star putea spera 

„a duce cauza ambelor regimente la capăt, fiind-că
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pentru ambe regimentele (a nost şi Orlătenii) tre- 
bue să se decidă de-odată și aşa nu se poate deo- 
sebi a noastră de a Orlătenilor — şi dacă se vor 
decide în a noastră parte favorabil, — atunci cu 
tot dreptul vor pretinde şi ceialalți asemenea, unde 
în teritorul .orlătenilor cel întins, sunt mulţime de 
munţi şi codrii, cari nu e cu modru a se da toţi 
şi toate comunelor, chiar de i-au şi folosit în parte 
în timpul. administraţiunei militare, de oare-ce 
munţii sunt mai toţi revindicaţi şi din păduri se ştiu 
cari la înfiinţarea regimentului au fost fişcale şi 
regimul trebuie a-și rezerva din acelea cu atâta 
mai vârtos, fiindcă pretind unii proprietari mari 
dinaintea militarizărei desdăunarea chiar și a fo- 
losului avut de pe acelea, care star urca la mai 
multe sute mii de fl. şi regimul, după cum ne-au 
arătat actele acelea, cu dreptul caută, să le dee 
munţi ori pâduri, ori bani — (şi de uceşti din 
urmă cam greu în timpul de acum), drept aceea 
zice dumnealui, că în privinta aceasta are nu numai 
ministrul: de finante, ci şi ministeriul statului de 
a-şi da votul — şi de aceea merge deciderea cu 
greu, — de ar atârna numai dela dânsul ar fimai 
lesne. În câtu-i pentru regimentul nostru se vede 
cum l-a fi informat mai lămurit şi mai ales în 
valea Rocnei, socolea, că pădurile de pe hotare 
lie oprite ori ba — a-le “da toate comunelor, cu 
ale munţilor de câtră Marmaţia, am mai avut azi dis- 
pute şi socoate a nu fi de lipsă comunelor, noi 
Stâm pe aceea că toate ne-au fost proprietate, 
înainte de militarizare şi fiind valea Rocnei cu 
apertinenţiile libere, urmează că erarviul nu are 
nici un drept de a-şi rezerva ori osebi ceva din 
ce-i a comunelor. Mai cârniră, că de ce s'au îm- 
părţit munţii în 1779 şi 1807 prin regiment, dacă 
au fost ai comunelor $ - 

Hăspunsul fu: câ regimentul cu deputaţii
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tutoror comunelor militare a luat în considerațiuiie atât lipsa de păşune cât şi de lemne, la fiecare comună după proporţiunea poporului, a vitelor şi după starea hotarelor -cu pădure” mai multă ori. mai puţină, care chiar se vede şi la împărţirea din 1807 apriat menţionată. 
„Spusu-i-am cum Măierenii, Rocnenii, Şân- țenii, Ilvanii mari şi mici au în mijlocul munţlior, ce se ţin de hotare — poieni lăzuite mai de mult, care, fiind scrise în Urbar, au făcut servicii mili- tare şi dela desființare. platese toate dările pentru ele, batâr că unii din munţii aceia întregi sunt “împărţiţi altor comune, care nu ajung cu hotarul lor la acei munţi, cum.e Salva cu Mihăiasa, Suca cu Năsodenii, Corungişul cu Feldrihanii: ete, ete. "apoi atunci iar tăcură despre . acestea. “Incepură” apoi la cei revindicaţi, unde ceareă batăr acolo a mai lua din păduri, i-am Spus şi aici câ-nu se poate nici ca cât, fiindea mai multe comune cu ştirea regimentului şi a comandei generale au îm- părţit munţii, de accea pe cuin au facut Neposenii |. cu poiana arinului, acăstauălor ete. şi având ucelea parțele în moşiile (sesiunile) lor' pentru caro au făcut slujbe. militare şi acum plătesc dare, fac fân, vara și iarna petrec cu vitele acolo şi aşa şi câtă _ pădure mai este, trebue netrecut să rămână co- munelor. După: uceasta au sosit la bârgăuani, cari zise, că se ştie că 'au fost iobagi şi erariul a răs-: cumpărat multe păduri, precum Braniştia — şi aşa acum nu e cu modru ca la acestea şi la târgoveni, „cari încă unele comune au fost iobagi, să rămâie toate comunelor, la acestea făcându-l atent pe operatul comisiunei din 1853 (care l-a frunzărit înaintea noastră), că cu înființarea regimentului s'au făcut de comune libere cu toate proprietăţile ce aveau, asemenea şi de o natură cu fundul regiu — pe vecinii noştri, cari locuese pe fundul regiu
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nu-i băntalueşte nime nici la păduri nici la drepturile 
regale, pe .noi pentrucă am servit patriei: atâta 
timp cu toate ale noastre — acum să le impărţim. 
Ce dreptate, ce îndestulire şi linişte poate să du- 
reze, dacă erariul şi şi comunele vor avea pândaşii 
săi la păduri, totdeauna va fi ceurtă şi frecătură, 
dânsul socoate doară sar putea la tribunalele ur- 
bariale prin comasara şi împăciuire aplanu aceste 
referinte, noi i-am spus, că noi am rugat pe Maj. 
Sa de un act de graţie şi la învoeli de acelea nu. 
poate fi vorbă, drept aceea de scurtarea comunelor 
grâniţere in dreptul proprietaţilor lor, e un lucru 
nedrept şi aducându-se pe tapet lu dietă, vor avea - 
cu o inaterie mai mult a critica guvernul în anii 
trecuți, » 

Noi după multe alte dispute pentru fondul 
monturului, cameţile, îl rugarăm a ne spune vre-o 
zi numită, până în care putem aştepta rezoluţiunea, 
— ne spuse, că lu toate punctele petiţiunei noastre 
nu se pot aşa în grabă, însă în câtu-i pentru fondul 
monturului, se învoeşte a ne da rezoluțiunea aşa, 
că după pofta ădunării din 2 August, acela să se 
scoată din administraţiunea financiară şi să se dec 
la organele politice spre a-l da. spre dispunerea 
comunelor în favoareu lor, lu care nu ne-am dat. 
învoirea până nu ne vom consulta nu numai între 
noi, ci şi cu cei de acasă. Luni la Îl oare voim 
a merge cu di Sever Axente, care reprezentează 
în specie pe Orlăţeni, respective pe Vestineni — la 
d. referinte să-i spunem apriat, că Majestatea Sa 
ne-a asigurat în vre-o câteva zile a se decide 
cauza aceasta ; şi mai multe peutru vecinii noştrii, 

pe cari se vede a-i părtini referintele şi doară cu 
toții, — vom vedea ce va mai zice. 

Vre-o săptămână vom mai rămânea, mai mult 
nu putem, ce ziceţi la aceasta? batăr pe telegraf 
ne răspundeţi.. Ştiţi, că dl consiliar B. Popp a depus 

,
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“jurământul în limba magiară. Aşa şi decreteje lui, 
ale lui Dimitrie Moldovan, ca secretar la cancel. 
aulică, apoi la Escelenţa Sa Mitropolitul, Episcopul 

- Şaguna, consiliarii Dunca, Bran, Ladoi, Lemeni 
„dela Claj și Aldulean, cari sunt denumiți a lua 
parte şi a reprezenta pe națiunea română, alăturea 
cu 24 soţi unguri şi săcui şi Ssași, la conferința : 
în Alba-lulia în 20 Ianuarie a; c. Oare ce să poată 
face ucești $ bărbaţi români alăturea cu atâţia 
unguii ; împărţirea! ţărei: voesce a fi cea veche, — 
bine ur fi să scrieţi Excelenţiei Mitropolitului spre 
a stârui — de cumva va primi solia aceasta, — 
ca batăr Valea-Rocnei să nu o încorporeze nici 
cu Bistriţa nici comitatele vecine, Noi de aici am 
făcut paşii; batâr să protesteze. -. 

„Morgen“ şi. „Ostdeutsche Post“ avea în Nrii 
de ieri ştiri dela Ardeal, că s'au aflat proclamaţiuni 
tipărite. între: români. spre a-i ridica! dreptu-i ? 
100 mii ruşi pe la Prut, 20 mii turei în Bulgaria, 
mulţime austriaci pe frontierile vecine să fie. Puteţi 
gratula: mmezopotanilor din ce oară Sau pornit cu 
limba magiară? Polonii din Cracovia şi toată Ga- 
liţia au fost aci vre-o 200, numai pe trei i-au pri- 
mit Sehmerling, pretind limba polonă, nedespâr- 
tirea ţărei și neîmpărtăşirea cu senatul im erial Ş p p , din toate le-au promis limba polonă în oficiu şi în 
şcoală, apoi celelalte în timp de 2 luni, până când 
se va slatorniei un statut nou. Am avut noroeire 
a vedea pe toţi ucei bărbaţi, cea mai mare parte 
principi, conți şi advocaţi, vre-o 6 coloni, nici pe 
acestia nu i-au primit (aus hâhere Staatsriicksichten) 
vre-o câtiva mai sunt pe aici, ceia s'au reîntors, 
In zilele acestea viitoare au să sosească boemii 
cu 0 deputaţiune și bucovinenii cu ale lor pre- 
tensiuni, registru promiselor e mare şi lung! Tot 
peste olaltă umblă trebile pe aici, — şedinţe şi 

, 

_eonferinţe şi- noaptea,  Sehmerling e - aproape de
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a-şi da dimisiunea ! Cred, că se poncese cn Rech- berg. In astă seură cetim în „W. Zeitunge, câ: Majestatea Sa a mandat secretariului de stat ba-: ronului Helfert, a da toate referințele de cult și învăţământ dela ministeriu la cancelaria. aulică a Ungariei in privinţa trebilor atât. catolice cât şi protestante... Aşa va urma şi la Ardeal, Apoi să mai aşteptăm strămutarea Episcopiei la' Năsăud? De s'ar susţinea batăr în Gherla ! 
Vom mai cerea şi ndi pe dl Helfert, să ve- dem ce va zice la cererea noastră, cu renovarea şeoalei şi la promemoria pentru preparanaie. 
Rezoluţiuni. nu am primil pe cererile noastre işternule “lu ministeriul de stat şi la cel de rezbel, spre a şti pozitiv” ori negativ avea-vom lucultate de a intra la archive; Luni vom mai bate pe la ușile. lor. . - 
După ştirile sosite. aici “dela Sibiiu, să fi eşit tinerimea studioasă de acolo în mare număr înaintea Excelenţiei Sale Mitropolitului şi să fi primit şi petrecut cu serenadă și conduct de făclii până ” în Sibiiu, de unde i-a fost trimisă caleasa Ex. Sale D. Episcop baron de Șaguna, un pătrar de oară. înainte. Din partea ungurilor era să se întreprindă niscai diversiuni, cari, pândind _tinerimea. română toată noaptea: — s'au împedecut. Doară le-a dat Atotputintele cuget curat şi .duhul înțelegerii ambilor acestor doi Archipăstori, ca să stee cu energie spre folosul patriei şi a naţiunei române!!! "Pe mireni, adeca Moldovan Dim. dela Orăştie, Lemeni dela Cluj, Ladoi dela Alba-Iulia, Dunea, Bran şi Aldulean dela Sibiiu, să-i fi recomandat de aci bătrânul kp. Lemeni, fiind buni Şi vechi cunoscuţi cu Kemeni. 

, Ungurii au ştiut iar a-şi Scoate mai mare număr la acea conferențiă, scoțându-şi taxalitate 8. Mă rog în privinta teritoriului regimental ori



— 241 — 

numai valei Rocnei, faceţi rugare şi trimiteţi Ex, 
Sale, ca batăr noi someşenii aşa numiţi gidicani 
să nu venim iar sub Saşi ori Unguri, este vreme 

“până în 20 a 1. e. căl. nou. 
Ioachim a fost lu K—ny, prezentându-se s'a - 

rugat de un post aici; i-a răspuns, că sunt destui 
prenotaţi “până acum. apoi fiind doi români de- 

„ numiţi, adecă Popp şi Moldovan, cela conziliur — 
ăsta secretar, acum cu greu: mai poate aplica 
vre-un român şi ca concipist! | 

Pe lângă acera, are mandat a repune în 
posturile ucelea pe cei vechi (până 1848) şi a 
privi şi la confesiuni, apoi de concipist fiind un. 
Bodea prenotat. Mai multe va mai spune şi 
d Purceilă, care ştiu că pe vremea colindâtorilor 
va fi acasă, Lica încă îi dus a colinda la D). Pioraş. 
Recomandându-mă mâ'rog a spune la toţi domni 
noştri copliment, apoi la muere, că încă sunt viu 
şi sănătos, apoi a mai vorbi cu D. Hummel te 
roagă. 

| 
Al BRevendisimei Domniilor voastre plecat, 

Vasile Naşeu“, 

„Salutare dela bătrânul Licat: 
„Multe coplimenlte în toate părţile şi dela cel 

mai plecat ă Mureşanu“. 
„P. S. de veţi putea să înştiințaţi pe dl Petri 

și pe dl Porţius despre toate. 
Spre anul nou a vă gratula uitasem, D-zeu 

ne dee lu toţi sănătate, că bine nu mult ne stă 
înainte. D. Pioraş şi Voit 'vă salută. Jdeme, 

55. Disputa cu referentul Conrad în 8 Ianuarie 
1861 şi ultimatul lui Vasile Naşcu. 

Vasile Nașcu cu epistola anterioara din aju- 
nul de Crăciun (5.lan., o zi de Sâmbătă) a zis, 

Dr. Șimon: Vasile Naşcu, : 16
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că Luni (adecă a doua zi de crăciun în 7 lan.) va 
merge din. nou la referentul Conrad dimpreună 
cu Sever Acsente, care reprezenta pe foștii grăni- 
țeri dela Orlat. " 

In aceea zi a şi mers V. Naşcu, dar iarăşi 
ma aflat pe Conrad în biroul său. Se vede, că 
Conrad ca să scape de vizitele lui Vasile Naşcu 
a început a merge în birou în un timp când alţii 
erau duşi și așa cugeta că nu-l va mai găsi Nașcu. 

In ziua următoare (8 lan.) s'a dus V. Naşcu 
şi l-a căutat pe la 11 oare înainte de amiazi şi 
fiind-că Conrad iarăşi nu s'a arătat prin birou, 
V. Naşcu s'a pus şi a stat la pândă două oare, 
până la: 1 oară după amiazi, când Conrad a mers , 
în cancelarie: Atunci dinpreună, cu Ioachim Mu- 
reşan au întrat la dânsul, au început a pertracta 
şi disputa în timp de 5 oare şi numai în noapte 
l-au lăsat și s'au reîntors. 

„_ Primul obiect de discută . au fost pădurile 
Bârgăoanilor, despre cari susținea Conrad cu cea 
mai mare tărie, că nu se poate nici de cum ca să 
li-se dee toate pădurile comunelor din Valea Bâr- 
găului. Tot asemenea şi despre pădurile târgo- 
venilor. După aceea a venit vorba despre fondul 
proventelor, care se intenţiona -să se tragă la ca- 
meră.. Toate obiecţiunile făcute de Conrad âu 
fost combătute aşa în cât referentul Conrad nu 
mai ştia ce să zică, ci îşi lua refugiul la actele 
vechi dela înființarea graniţei militare şi dintre 
sutele de documente, cari vorbesc despre dreptu- 
rile străvechi ale locuitorilor de pe Valea Rocnei, n'a 

"aflat altul mai de: însemnătate decât lista preten- 
siunilor Saşilor din Bistriţă. Anume Saşii din Bis- 
triță, încă înainte de regele Mathia se încercau să 
pună mâna pe comunele din Valea Rocnei, cu toate 
averile ei şi să-le subjuge în favorul cetății Bis- 
trița. După multe întreveniri ale Saşilor la regele
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Mathia, acesta în 1472 a încorporat comunele cu 
cetatea Bistriţa din punct de vedere administrativ, 
ca cetatea să fie în stare cu concursul acestor co- 
mune să-și supoarte datoriile.  Intâmplându-se 

- aceasta Sașii au început a ezercita drepturi, pe cari 
nu le aveau, drepturi dominale, conziderând pe 
locuitorii din Valea Rocnei de: iobagi. 

Plângându-se aceştia la regele Mathia, acesta 
în 1475 îşi esplică aşa incorporaţiunea făcută în 
1472 cu locuitorii din Valea Rocnei, ca oameni 
liberi au să se bucure tot de acele drepturi Și 
privilegiuri, de cari se bucură şi Sașii din cetatea 
Bistriţei. . Saşii însă şi mai departe au cercat în 
toate formele ca să-i iobăgească. Sosind timpul 
militarizărei au fost siliți să abzică de Valea Roc- 
nei, dar cu unele rezerve, făcând diverse pretensi- 
uni luate din vânt, precum: taxe de munţi, zecime, 
venite din dreptul crâşmăritului, perderi de pres- 
taţiuni urbariale etc. etc., toate laolaltă 105.144 fl. 
ren. 515/1 cr. | 

In contul acestor pretenziuni s'a şi dat ma- 
gistratului din Bistriţă o sumă de 12.000 fl. ren. | 

După aceea. s'a chiarificat starea lucrului şi 
s'a venit la convingere că pretenziunile magistra- 
tului Bistriţei sunt nelegale, aceasta a statorit-o şi 
congregația marcală a comitatului Cluj în 29 Sept. 
1762, şi din aceasta cauză nu numai că s'au res- 

“pins pentru totdeauna pretenziunile magistratului, 
ci s'a demandat şi replătirea celor 12.000 fl. plătiţi. 
„Aceasta din urmă nu s'a întâmplat, ci au ur- 
mat tot pertactări, iar cum se vede apoi au ador- 
mit în actele guberniale Nr. 4807, dto 10 Mai 1846 
şi numai în 8 lan. 1861 scoate referentul Conrad . 
lista acelor pretenziuni şi oare-cum triumfător o 
arată lui Naşcu și Ioachim Mureşan. _ | 

Atunci Vasile Naşcu își perdu paciența și 
începu a-i spune pe întregul despre toate apucă- 

16%



turile şi torturele Sașilor!) până la militarizare şi 
fără cruţare îl timbrează de cauzătoriul tuturor ne- 
dreptăţilor câte le-au suferit foştii grănițeri în 10 
ani, dela desfiinţarea graniței. până aici, îi aruncă 
în față, că dânsul.e vina la toate precum şi la 
oprirea intereselor și a punerei în curent a sti- 
-pendiilor. Nașcu nu mai păşeşte ca rugător, ci 
ca acuzator, îi pune termin de 8 zile, în care să 
isprăvească, căci în caz contrar vor face arătare la 
ministeriu şi până la Majestate. - 

Despre toate, câte s'au discutat, documentat Şi. despre ultimatul dat lui Conrad, Vasile Nașcu 
a.raportat în 9 lan. 1861, la comisiunea fonduri- 
lor (sub adresa vicariului Grigore Moisil), în urmă- 
toarea epistolă: 

- - Viena 9:1 1861. 

Domnilor! 

„În utmarea epistolei mele din ajunul Crăciu- 
nului îmi ţin de datorie a vă scrie despre starea 
cauzei noastre, cu referentul dela ministeriul de 
finanțe. Luni nu l-am cercat, eri la 11 oare a.m. 
n'a venit până la 1 după amiazi, mai. întâi fuse- 
sem cu di căpitan Lica, căruia fiindu-i ceva rău 
din lontru, s'a re'ntors la cvartir și aşa am fost 
cu Ioachim, mai nainte i-a:n arătat pretenziunile 
Bârgoanilor în originalul din 1853, unde nu se cu- 
prinde nici o vorbă, cumcă aceia locuitori ar voi 
Cumva a avea pe viitor pădurile, plătind ceva taxă 
erariului pentru folosirea, ci pretind ca să li-se 
lase toate, batăr ca împreunăproprietate (Mitei- 

  

i) Vezi la pag. 6. 
2) Aici sunt urwătoarele şire scrise de George Lica. 

„Ist Purceila glicklich angekommen? Herzlichen Gruss an 
Nicolau, Thoader Anton, und den Angehărigen, von alten Lica Hptm..m. p., so wie auch Mihailascheny.
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genthum). Bala sta tare și vârtos, că nu-i modru 
să li-se dee de proprietate toate pădurile, şi cari 

“la militarizare au fost, se văd din. conscripțiunea 
de înainte a fi fost allodiale; i-am răspuns ca şi 
mai înainte, că locuitorii au folosit toate pădurile 
fără osebire alodiale ori comunale, în vremea. ad- 
ministrațiunei militare, afară de Braniştea, care a 
fost oprită; au făcut lazuri, unde şi-au clădit căsi 
şi alte târle, acelea le sunt scrise sesiune atât de. 
sub timpul militarizărei, cât 'şi după măsurarea 
cea “nouă, mai întâi au făcut slujbe militare şi 
acum plătesc dările, — sesiunile Bârgoanilor sunt 
amestecate, nu are câte-o comună hotar osebit, 
în care să nu aibă și din alte comune membrii, 
una sau mai multe parcele. Poenile acelea sunt 
mari şi multe, aşa cât în fiecare pădure sunt de 

” acelea atâtea, cât numai pe marginea lor sunt ar- 
bori mari. Apoi la târgoveni încă nu sunt păduri 
întrecătoare, fiind-că celea mai multe comune cum- - 
pără dela foştii domni proprietari din vecinătate, 
pe t6t anul lemne, şi chiar sub împăratul Iosif II, 
s'a luat „Crângul mare“ dela Saşii din Weisskirch 
şi au mandat a se plăti pe tot anul din fondul 
proventelor 300 fl. pentru pădurea aceea a Saşilor, 
— drept aceea nu-i ce să osebească erariul pe 
viitor ca proprietatea sa, —.-a se comasa moşiile, 
nu îngădue starea locurilor celor muntoase. 

Apoi la reflexiunile, că- după maxima din 
patenta urbarială din 21 lunie 1854, să se deie 
fiecăreia” familii amăsurat moşiei din clasa I—Il şi 
III, câte 3—6—9 jughere de pădure din celea ce 
sunt dela militarizare în conscripțiune scrise ca 
allodiale, i-am răspuns, că fiind la Bârgău în 8 
comune la 2400 familii înmulţite cu 9, ar deveni 
la 21.600 jughere de pădure să li se dee şi cu 
celea scrise sătești, doară nu sunt toate atâtea cu 
munți cu tot, și la târgoveni 'și:mai puţine.
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La acestea se ţinea Bala numai de cap, nu 
mai ştia ce să zică, ă 

_* Conrad:!) Incepe a fi greu lucru a da regi- 
mentului Il. tot, şi celuia din 1. nu, 

Nașcu: Fireşte, i-am răspuns; că fiind teri- 
torul regimentului |. așa întins, dela Braşov până 
la poarta de fer, mestecat cu provincialişti e mai 
cu greu acolo; însă la II, unde este tot limpede 
neamestecat, e foarte uşor. 

Conrad: Apoi ne spuseră, că dela Orlat şi 
Tohanu vechiu, .apoi dela Cugir “pretind vecinii 
pădurile şi folosul lor de pe timpul militării. 

Nașcu: Noi ca din gâcitură i am răspuns, - 
că acum pot celea 7 județe a pretinde unele ca acestea, da(r) armele nu au vrut să. le primească, ci s'au ferit cât au putut, Românii le-au purtat s'au sacrificat în toate războaiele dela 1763 până (la) 
1851, până când vecinii de pe fundul regiu și şi 
din celea 7 judeţe și-au purtat economia, şi-au 
clădit căsi solide și şi-au cultivat moșiile, Românii 
acum după desmilitarizare să le dee lor pădurile 
etc. etc. pentrucă le pretind! De ce le-au luat 
atunci ocârmuirea, şi dacă le-au pretins şi până 
la 1848 de ce nu le-au dat? Dacă au vecinii am- 
belor regimente de pretins în privința aceasta, pre- tindă desdaunare dela regim nu dela foștii gră- 
nițeri! Venind vorba şi la fondul proventelor „i-am spus, că mare nedreptate s'ar face, când 
acela cu toate fântânile şi izvoarele lui s'ar trage la cameră, fiind acelea provente a comunelor. 

Conrad: Intrebând (ca când n'ar şti bala) din ce izvoare stă acel fond? 

  

î) Fiindcă epistola mai departe se continuă ca un fel de dialog şi ca să nu se confunde celea, ce le 'scrie despre Conrad cu celea ce le serie despre sine, de aici inainte nu le voiu pune continuative ca in epistolă, ci mai întâi numele lor și apoi textul epistolci, . a
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Nașcu: Din dreptul regal, a morăritului, 
târgului şi a cârcimăritului, care mai ales în Valea- 
Rocnii, fiind acea cu locuitorii liberi — se cuvine 
acum a se lăsa comunelor, pentrucă scopul pentru 
care le-au fost menit comunele la înființarea gra- 
niței acum a încetat, şi deoarece saşilor 'nu le i ia 
nime,. de ce să nu ni-le dee nouă! 

Conrad: Cam cârniră la bârgoani şi fârgoveni, 
fiindcă mai nainte nu le-au avut. 

- Naşcu: li reflectarăm, că cu militarizarea s'au 
decherat de liberi, drept aceea- analog cu. Bistriţa 
şi Rocna sunt şi ceia. 

Conrad: Răspunse că aceia au fost iobagi. 
- “ Naşcu : Bine dar tot de un cap încoronat s'au : 
pus pe fundul regiu Saşii ca liberi, ca și bârgoanii 

- Şi târgovenii (afară de Ragla şi Nușfatăul), numai 
ceia de Andrei şi eştia de Maria Theresia... le-au 
făcut Maria Theresia, știm că nu voeşte Majestatea 
Sa Francisc Iosif [. a răsturna acum şi a forma - 
iobagi fişcali, când în toată împărăţia s'au eliberat! 
Apoi cum, nu e aceasta o nedreptate strigătoare 
la ceriu, — acelea izvoare, care le-au menit comu- 
nele pe vremea admiriistraţiunei militare, a le mai 
pretinde guvernia financiară a să plăti şi acum, 
“precum taxa morilor şi a jelerilor, plătind pentru 
mori dare dela venit ? .Doară numai în Turcia există 

«legi de acestea! A plăti dela un obiect două dări 
pe an. - 

* Conrad: Apoi a cercat iar în , volumul de acte 
- vechi scoțând lista pretenziunilor săsăști la mili- 

” tarizare dela Rocneni, unde se înşiră dătorii na- 
ționale, decime, taxe de pe munţi, mori și altele 
în sumă de vre-o 28.000 fl. dintre care le-au 

“ aplacidat 12.000 fl. 

| Nașcu: Acum perdui pacienţa şi i- am inceput 
a.spune .pe. întreg, cum saşii ne-au apăsat Şi tor-
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turat înainte şi la militarizare, aşa vedem, că merge şi acum, atunci era un Rath, un Tiirkheinm, - acum un Conradsheim, aşa nu vom eși la cale nici în 20 ani, nu avem de sperat nimica din ce dată tot pretenziunile saşilor se cearcă şi acum aşa tăind pe întregul fără Cruțare i-am spus, că vedem noi cine ne-a .cauzat oprirea intereselor şi smintirea stipendiilor, Până acum am mai aşteptat, acuma caută să eşim ca acuzători în contra ace- luia, care a opăcit toate adunând toate pertractările despre acestea într'o grămadă în' timp de 10 ani! 
Pând când vei cerca tot în hârțoabele ace- stea mucede drepturile: altora, nu putem noi spera - să ne reîntoarcem cu rezultatul dorit la comitenţii noştri, ci trebue cu durere de inimă să întreprindem altă cale, fiindcă noi fără rezultat nu putem a ne re'ntoarce, că altmintrelea ne duduiesc pe spesele noastre îndărăpt. Daune eclatante putem dovedi la: tribunal şi aşa de acestea Sașii de când sunt în Transilvania tot rău au făcut Românilor etc. etc., câte mi-am adus aminte, mai încolo îi spusem : Am aşteptat o lună după rezoluțiunea pe petițiunea noastră, care ne-a promis Majestatea Sa „în câteva zile, acum mai aşteptăm 8 zile, apoi vom avea Onoarea a ne vedea și dacă nu va fi capăt, ne vom lua rămas bun şi vom face alți paşi, fiindcă până acum la-Ex. Sa la ministru nu am fost de a doua oară, nici la secretariul de stat Kalchberg, atunci vom fi: siliți a ne cere audiență, alăturând conferințele avute cu D-Ta precum le-am litografat şi le vom spune şi cu gura toate — până și la Majestatea Sa... Un ultimatuna ca acesta poate nu a mai auzit bala dela Români (blohi). 

Conrad: Să-ţi îi văzut cum a început a mă îmblânzi şi a mă măguli cu cuvinte de mângăiere să nu. perd speranța Și curajul, că toate vor fi bune, numai nu se poate în 8 zile, doar în 16. 
+
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Naşcu : Atunci i-am reflectat, că aşa .ne va amâna până la primăvară. , 
Conrad: Şi-a dat parola, că în de douăori 8 zile ori mai curând va să fie gata, însă de ne 

învoim a ne îndestula, ne va da o ordinaţiune, cu 
„care să demânde a nu atăca dreptul grănițerilor, ci.a-i lăsa în folosință la toate ca în timpul admi- 
nistrațiunei militare. 

Naşcu : l-am răspuns, că de acelea mijloace paliative nu ne trebuesc, că sunt răscoupte şi pu- trede, noi voim a fi asiguraţi în proprietăţile noa-. stre, și chinuri şi torturi de acel fel nu ne. mai trebue! A tot prenota pe bieţii grănițeri pentru 
lemnele cu sume de bani, a-i arestui în mezul verei, neluând în conzideraţiune, că lipsa şi nevoia îi duce din temniţă în pădure, spre a-şi câştiga banii de a plăti darea şi celea de lipsă pentru familie, fiindcă alte izvoare de câştig nu sunt, vi- . tele s'au împuţinat cu evenimentele (din) 1848 şi 1849 (insurgenții și boala de vite) averea le-au răpit-o rebelii, în mai multe sate au ars mulțime de case, şi fiind bărbaţii cu tineri şi bătrâni  eşiţi cu arma în mână, apoi când ar fi răsuflat, a venit desființarea — 'şi în loc de a-i cruța bater de dări vre-o câţiva 'ani, i-au încărcat cu atâtea dări, desdaunare pentru toate, în loc. a le da atunci ajutor ori împrumut ca Saşilor și Săcuilor, “le-au 

dat la 12 ani, când afost trecut nevoia prin ei — şi în loc de daună de 400—5—10 îl. şi şi acestea din fondul nostru! Acestea le ştiu grăni- țerii foarte bine, și lipsa și nevoia i-au adus în culmea cea mai înaltă şi dacă acum în: timpurile 
acestea nu li-se va face dreptate, atunci nu stăm. buni de ce st va întâmpla, fiind neîndestulirea şi neîncrederea de tot lățită, de acea ne-am luat noi şi dintre oficirii milit, penz. doi căpitani nu numai în interesul comunilor, ci mai mult a înaltului regim,
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fiindcă ochii tuturor Românilor nu numai din Ardeal . . . . . ... şi toată Austria şi din toată Europa, sunt țintiţi la 
poporul grăniţer, acesta a fost şi este floarea Ro- 
mânilor şi după aceasta se îndreaptă şi ceialalți. 
Ce vor judeca ceialalți români despre regim, dacă 
în loc de recunoștință şi răsplată să-i pedepsească 
scurtându-i din dreptul lor! 

Conrad : Ținându-se cu ambe mânile de cap, 
bala s'a apucat tare și vârtos, că va lucra cât îi 
va fi în puterea sa a ne îndestula, numai caută 
să acludă la propunerea sa şi actele acelea vechi, 
apoi de le va ceti cineva în ședințele ministeriale 
— ori ba, nu ştie, a merge pe la ministru şi mai 
încolo, socoate a'nu mai fi de lipsă, că pe omenia 
lui va fi rezultatul bun; datu-şi-au câte şi mai câte 
promisiuni. | 

Naşcu: Eu unul i-am spus, că pănă acum 
n'am convins din contră, însă dacă va avea toată 
cauza noastră sfârşit bun, atunci. tronul şi regimul 

„îşi redobândeşte sprijini statornici şi vivaturi şi 
urări pentru Majestatea Sa nu vor înceta, apoi 
la toată. sărăcia noastră nu vom fi nerecunoscători 
celora ce s'au ostenit pentru noi...! 

Conrad: Intinsu-mi-au mâna și m'au strâns 
cu una şi cu alta, pe umăr bătându-mă, mi-a promis 
rezultat bun, dupăce era cătră 5 oare şi întunerec 
când voiam să eșim, rie-a reflectat, că el nu dela 
sine ar fi zis, că nu se pot da banii de pe muntele 
Stânişoarei şi Crăciunel, apoi că munţii s'ar cu- 
veni magistratului din Bistriţa, apoi că ar fi pro- 
catorul Saşilor, — el nu-și aduce aminte a fi zis 
tocmai așa. i | 

Naşcu : Noi i-am răspuns verde, că noi patru 
așa am auzit şi aşa am priceput! | 

Conrad: Insă dânsul pofteşte a nu face noi 
întrebuințare din acelea reflexiuni, cum s'ar fi 
rugat şi d-lui căpit. Purceila.. 

--
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Naşcu : l-am răspuns, că noi suntem siliți a 
ne da samă comitetului și comitenţilor, de aceca 
am lăsat să se litografeze în mai multe exemplare 
toată decurgerea lucrului. 

Conrad: Insă. nu-i prea place. -Ne mai în- 
irebară, că cu cine corespondăm de acasă: | 

Naşcu: Cu comitetul întru a cărui frunte se 
află vicariu for. apoi mai mulţi căpitani şi alţi - 
oficeri subalt. penz., protopopi, notari şi învăţători. 

Conrad: Dat-aţi de ştire până acum cum staţi 
cu cauza ? - A - 

Naşcu : Dat şi aşteptăm răspuns, doar chiar 

Conrad: Ne rugară a avea paciință, că doar 
in mai puţine de 16 zile vom căpăta rezoluţiunea 
pentru fondul monturului şi ce s'a scos pentru 
preparandie până | cruceriu ni-se va da afară, 
aşa camătă, că până acum nu s'a ştiut cum stau 
trebile, acuma sc vor decide toate.!) 

Acuma ce-i de făcut, vrem nu vrem ne caută 
cu di Lica să zăbovim până Marţi, apoi iar mer- 
gem la cl, dacă vederm, că tot nu se gată de capăt, 
avem pâră compusă a-l acuza la Majestate în au- 
diență, unde şi cu gura vom spune toate şi cum 
stau foştii grăniţeri şi cine-i vina. Ioachim s'a 're- 
întors Mercuri dimineața 9/1 la Pesta însoţit -de 
di Sever Axente, care fiind rechemat la Ardeal de 
di Dimitr. Moldovan, a veni la congresul: român 
în Sibiiu, acel congres numai cu gura, a spus min. 
Schmerling cătră Exc. Sa Mitrop. să se adune cu 
ştirea princip. Lichtenstein. - -- 

Doar vor fi mers careva și din tractul nostru 
acolo în -Alba-lulia, după cum ne spune di conz. 
B. Pop, va fiadunarea în 11 Febr. un e merge şi 
Kemeny şi Salmen. - 

DĂ Până aici e partea referitoare la dialog..
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Dela ministeriul de răsboiu a mers eri la co- 
manda generală în Sibiiu întrebare, că suntem noi 
împuterniciți a cerca în archiva de aci orice, — 
neștiind aceia despre un regiment desființat, un 
referent fără creri, mâne îl vom cerca. 

Aci din zi ce trece se încurcă trebile Şi fierbe 
tare, — numai nu dă în foc oala. Până cătră fi- 
nitul lunei acesteia noi doi nu ne putem reîntoarce. 
Dacă suntem odată aici, vom sta să vedem orice va fi. 

Trebile cultului şi a învățământului din Ar- 
deai se vor transpune la canc. aulică, aşa îmi spuse 
E Helfert și d! conz. B. Pop, acestuia i-am înşirat 
toate trebile şcolastice şi a fondurilor i-am dat şi 
promemorii în privința şcoalei şi preparandiei, vom 
merge.a-i gratula la Anul uou.. Aseară încă am 
fost: la d-lui. : 

“Cu plecăciune la toţi suntem sinceri 
Lica şi Naşcu m. p.* 

56. Situaţia în Năsăud la începutul anului 1861, 
şi vestea despre omorîrea lui Vasile Naşcu. - 

Pe când Vasile Naşcu se sbătea în Viena, 
cu toată puterea sa de a combate sofismele Şi 

"apucăturile referentului Conrad, pe atunci acasă în 
Năsăud soţia sa era torturată de celea mai grele 
gânduri şi nedumeriri, căci un loan Schultze se- 

"cretar silvanal'c. r. a spus pretorelui Wratitsch Şi 
a lăţit, vestea, că pe Vasile Vaşcu şi ceialalţi mem- 
brii din deputaţiune i-a omorit cineva. 

Fireşte aceasta veste a auzit-o și soția lui” 
Vasile Nașcu, Maria, carea petrecea în Năsăud. 
A descrie starea ei sufletească nu e de lipsă. Nime 
n'o putea mângăia, nici capacita cumcă vestea e 
falsă, deşi i s'a spus despre starea lucrului, după 
epistolele ce le trimise V. Naşcu, ba într'aceea 
sosise. și:'căpitanul loan Purceilă acasă. - Aceea
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împrejurare, ca numai acesta s'a reîntors. dela 
Viena acasă, o întărea şi mai tare în credința că 
ceialalți sunt morți şi numai acesta a scăpat şi 
nici decum nu putea crede, că ceialalți au rămas 
sănătoşi acolo. Astfel torturată și năcăjită în noap- 
tea zilei: de crăciun (dintre 6 şi. 7 lan. 1861) a pă-. 
răsit Năsăudul şi s'a dus la Feldru. - 

"De altă parte Vasile Nașcu în Viena încă 
trăia în cea mai mare nedumerire şi. nelinişte, te-. 
mându-se, că între acelea împrejurări să nu fie 
silit. a părăsi Viena, ori doară. prins Şi Scos cu 

- poliţia. , 
Acestea gânduri îl torturau de când a căpătat 

Ştirea, că directorul Laurenţiu Rummel a fă- 
cut arătare la pretură contra lui, apoi a văzut, că. 
sub. anumite pretexte a fost rechemat din partea 
militară şi căpitanul George Lica, în urma-tuturor. 
acestora se temea ca să nu capete. şi dânsul vre-un 
ordin, ca. să se reîntoarcă acasă la Năsăud, fiindcă 
nu avea certificatul recerut, în care caz.apoi toate 
rămâneau neisprăvite. In Situaţiunea generală, în 
care se afla întreagă țara, după cum: am arătat. 
până aici, în $ lan. 1861, adecă tocmai în ziua. 
când V. Naşcu .a dat referentului- Conrad ultima- 
tul amintit, scrie și Vasile Petri, pe atunci profe- 
sor la. preparandia din Năsăud, oepistolă cătră 
Vasile Naşcu, descriindu-i situaţiunea din Năsăud. 
întrun mod esaltat și după naturelul, său, în.mo- 
dul următor: 

Năsăud, a treia zi de Naşterea Domnului. 

Naşule! MI i 
Sper că şirele acostea te vor afla incă în 

Viena, pentu aceea mai întâi de toate îţi poftese 
la „anul nou“ sânătate îndelungată, zile lungi și 
senine, succes dorit şi revedere în pace. Rapor- 
tează tot asta.şi celor-lalţi domni ai noştri, 'Țină- 

/
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ne Dzeu binele ce biata îl avem, și ne dee apoi 
pe acele, care nu le avem, dar îl dorim cu toţi. 
Eu nu disperez, că nu ni-l va da, căci el nu ne-a 
scos din atâtea pericle,- numai ca acuma să ne 
dee perirei. „Provedinţa, la care el (Românul) se 
închină, i-a tins pururea scutul şi wnână de ajutor, 
zice poetul nostru, și aşa-e! Nice la poporul cel 
ales nu se vede mâna lui Dzeu așa de clară, ca 
la al nostru“. De n'a peril Românul ete. etc. etc. 
Epistolele tale le-am primit toate trele, una cu 2 

_broşure.  Purceilă, carele a sosit Sâmbata sara 
la 5 oare, a mai adus una dlui Vicar, 

- Spiritele pe la noi sant foarte confuze. Câte 
odată, când adecă vedem, 'că Imperatorul s'a arun- 
cat în braţele magiarilor, cari niciodată nau vrut, 
şi nu vor vrea binele lui, şi că el îi face haiduci 
celorlalte popoare, ne vine a fraterniza cu magiarii, 
dela cari poate incă nu vom avea a: aștepta mai 
puţin, decât dela Împeratorul, şi apoi iară câna 
ne aducem aminte de tendințele acelora, de fala 
lor cea mare. şi de cerbicoasa lor nizuinţă, de a 
trage jar numai la oala lor şi a da altora numai 
atâta, cât să nu poată zice, că nu le-a dat ni- 
mica, şi cu care să udoarmă peste puţin în pace, 
atunci iară ne amărim și jurăm, mai bine a nu 
primi dela haiduci nimic, ci a suferi şi a muri 
cu superbia română. Noi știm suferi — punetum! 
Bistriţenii vreu să ne anteeseze, dar cu câţi Ro- 
mâni au vorbit despre aceasta, dela toţi au primit 
răspunsuri cât acuma au venit pe cugete, toţi 
le-au: spus, că când vom merge noi la Bistriţă, ei 
triebue:să fugă, căci nu le va merge bine. Acuma 
e nu visază de alt-ceva, decât de Românii, cari 
au de cuget a-i omori, 

- Magiarii terorizază tare în țară, ei au lepădat 
acuma principiul „naţionalităţi“, pe semne pentru- 
că ei şi-au ajuns scopul, și încă voi ajunge-o, că
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ei vor dechera tendenţele naţionale de „ucigătoaie“, 
„dar morţi numai le dăm.“ 

Șulţe a spus pretoriului, că pe voi pe toţi 
vau omorit nu ştiu cine, cred că el a spus numai 
ce doreşte. Acela e inimicul grăniţerilor cel mai 

- îmverşunal — de vam putea scăpa de el! 
Rummel s'a plâns la Feszii, că el ca neamţ 

e aici asupril şi năcâjit din toate părţile; Feszi a 
scris episcopului, ca să-l mai rabde până la o 
zi, ca apoi îl vor penziona. Demian e citat la 
Viena, oare pentru-ec? Nu cumva în causa gră- 
nițerilor?  De-l veţi vedea, mulţărmiţi-i pentru toate 
binefacerile! Bătrânului metropulit îi vom face o 
udresă de mulţămită cum i se cuvine. * 

Naşa s'a dus eri: noapte la Feldru, nâczjită 
că nu mai vii, că nu poate crede, că voi aţi ră-. 
mas sânătoşi acolo! Me „* 

A doua zi după plecarea ta la Viena, Rum- 
mel n'a avut alt-ceva de făcut, ci a. mers ia pre- 
tor. şi i-a înştințat, că tu te-ai dus de acasă fără 
licența mai înaltă, bu incă Fa şi întrebat, că voeşte 
a-i. arăta asta şi în scris? 

Avisaţi-ne sosirea voastră .acasă pțin -un te- 
legram, câ voim să ne folosim de ocuziunea aceasta 
de „a cita grâniţerii la Nasăud, pentru mai multe | 
cauze, nu uitaţi!  Vicariu zice, că de cumva cu- 
gelaţi că e netrecut de lipsă a face vre-o „dane“, 
pentru causa noastră, faceţi căci sunteţi împute- 
riți a face toate câte se socot a fi de lipsă, nu- 
mai să mergem în capăt. Acelea le vor aplacida 
și grânițerii, fiţi siguri, căci nu-s toţi ca Năsâudenii. 

Apoi nice cum aceea nu va rămânea pe voi! 
Salutare pentru toţi! | 
Camilo zice, ca „îngânat? o duc'n“, 

AL tău | Petri, m. p. 
Apropo! Aici o copie pentru causa episcopiei, 

faceţi cu ea ce-i de făcut! Daţi-o lui Helfert!
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Spuneti-i, ca asta am admanuat-o lui Demian, dar 
nu știm de ce n'a sosit! 

57. Discuţia lui V. Naşcu cu Conrad în 15 lan. 
1861. Plenipotenţa pentru acuzarea. lui Con- 
rad şi părerea lui Joachim Mureşan, în pri- 

vința rezolvărei petiției majestatice. 

Prin 9 lan. 1861, Ioachim Mureşan s'a reîn-- 
tors în Pesta, unde era adjunct la tribunalul cri- 
minal.  Naşcu şi ceialalți români din Viena erau 
tare îngrijați să nu-i se întâmple. vre-o neplăcere, 
pentru-că a luat parte în deputaţiune. 

Conform promisiunei referentului Conrad, fă- 
cută în 8 lan. 1861, după-ultimatul lui V. Naşcu, 
ca în 16 zile va fi gata referada şi încă favoritor, 
în 15 lan. 1861 V. Naşcu şi G. Lica, au mers 
iarăşi la referintele Conrad. Despre celea pertrac- 
tate și răspunsurile date, precum şi despre paşii 
făcuţi pentru a căpăta concesiune de a căuta do- 
cumente în archive scrie Vasile Naşcu în ziua 
următoare, lui loachim Mureşan la Pesta, urmă- 
toarele: 

, 16 lanuarie 1881, 
Jubite nepoțele + 

Intru-adevăr tare m'a îmbucurat cetindu-ţi 
scrisoarea d, d. LI, primită în 13 lan. dimineaţa 
și înțelegând că n'ai avut neplăceri la reîntoaree- 
re-ţi, fiind nu numai eu ci și Lica, Pioraş şi alţii 
îngrijați în privinţa aceasta, bine că a trecut Şi 

" aceasta! Așa pe cum scrii, domnește mai mult 
dreptul pumnului, așa vedem şi: din gazete, nu 
cred că va dura mult. Bine-ai socotit, că când 
n'ai putea sta pe acolo, vei fi de bună treabă 
acasă, numai de nn ne-ar incorpora cu Bistriţa. 

Eri am mai fost la referintele cunoscut, — 
ne-au primit cu dragoste săsască şi. ne-au spus
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că acum dejdinându-se, dela ministeriul statului 
toate şi sosind toate ucolo în bureaul ( (biroul) său, 
acum cât de curund se va decide cauza noastră, — 
ne intrebară de Purceilă și de al 4-lea, — îi spu- 
sem, că sunt duşi, — apoi că ce răspuns avem 
dela mandanţi? 

Ca să rămânem aştepând rezoluțiunea, fiind- 
cA comunele cu rierăbdare aşteaptă capătul aces- 
tei cuuze. 

Ne răspunse, că în privința fondurilor în mai 
scurt timp putem duce rezoluţiunea, — însă cu 
totul- e mai cu greu în scurt timp. 

l-am mai spus, că ce sar putea întâmpla, 
când nu sar decide şi cu pădurile acum, că ar 
putea să ucidă pe pădurari cineva, apoi atunci 
am veni noi în suspiţiune etc, ete. despre jusu 
regal şi venitul de pe Dosul Stânișoarei şi Crăciu- 
nelul. . Spuse, că acum au sosit toate la cale și 
se ştie, ce şi cum are să se decidă. 

Mai întrebară, că până când avem cuartirile 
numite, — că până la 20 a 1. a., bine, zise, că 
până atunci ori mult până la finitul lanei va. fi 
de sigur capătul, ziua numită nu e in stare ao 
defige, --— fiind-eă cât pe la ministrul şi alți mai 
are refetata să zăbovească, — însă, când va fi 
propunerea dată în cabinet, ne va înştiința spre: 
a ne putea cere audiență la Maj. Sa. 

Ori-cât am cârnit și tecărit, mai îndată nu 
ne promiseră a ne putea isprăvi. Spusu-i i-am oblu, 
că avem de cuget a merge la ministru, — ne spuse 
că după acestea va avea numai de a răspunde, 
că cauza întârzierei a fost până s'au înțeles cu 
ministrul statului, — şi aşa numai mai „mult de- 
lungă rezoluţiunea. 

La Kalchberg avem de a merge astăzi. 

Ce draci să ştii face, socatit-am să las numai 

De. Şimon: Vasile Naşcu. , - 17
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pe Lică, mă tem, că cum e proverbul :' va face: 
nimica. | 

Mai stau pe aci până să văd ce-mi vor mai 
zice și ce-i mai răspunde. 

După cum ne spuseră d! Voith, ministrul de 
răsbel a întrebat la comanda generală în Transil- 
vania, în cât ne-ar fi de lipsă cerearea în archive 

- Si încât am fi noi îndreptățiţi. In zilele trecute a 
fost dl Lica cu plenipotenţa şi i-a arătat în ce cauză 
ar trebui, dobitocul cred, că nu ştiură că regimentul 
nostru e desfiintat,!) a promis că va vorbi cu Ex: 
Sa ministru, apoi va vedea co va zice la aceasta. 

„Ce va zice şi când va sosi răspunsul dela 
 Sibiiu, va fi târziu şi nu ştiu ce vor răspunde. A 
merge la Degenfeld-nu voiește dl Lica, se excuză 
a nu avea uniforma prescrisă, trimiţându-ș'o pe 

- Purceilă acasă, Voith nu promite a ne școate ba- 
răm vre-o trei: -: 

Dacă mai sunt pe aci, doar va sosi depu- 
taţiunea bucovineană — între care are să fie și 
Docsate Hurniuzaki; şi acesta, după cum mă mân- 
găiase fratele său George, are facultate ori când 
şi ori în care archiv ori bibliotecă a cerca, printre 

altele îmi scoate și ce mi-e de lipsă mie. 
„Referintele Conrad îşi descoperiră plăcerea 

la răspunsul nostru din „Wanderer“ Nr, 10 având 
aceasta de vorbă, :se exprimaseră iar că.oare nu 
vor pretinde bistrițenii, ea să se reîncorporeze valea 
Rocnii cu Bistriţa sub o jurisdieţiune. 

l-am spus ce a.zis Kemeni, s'a uitat cu 
„ochii mari, s'a menţionat despre Săcele, Frecu, 
Orlat ete. ete. care toate s'au ţinut de Sibiiu, şi 
Oare acum ce voesce acelea? i-am răspuns, câ 

. i) Despre aceasta a seris şi la Năsăud, vezi epistola 
din 9 lanuarie 1861. 

x
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fireşte spre a-și forma cercuri deosebite de dis- - 
trictele săsești ori de comitate. 

Apoi între altele mai fu vorba despro uniune 
cu Ungaria, care încă nu-i place, mai cu seamă, 
că şi unii din corifeii saşilor încă sunt învoiţi la 
aceasta şi nu. sunt în armonie cu ceialalţi şi cu 
Românii, i-am răspuns că noi cunoaștem ' foarte 
bine pe Saşi, că dânşii şi acum au să intoarcă 
mantaua după vânt,. răspunse a fi rău? La des- 
părţire ne promise, luându-ne. adresa, că având 
pacienţă,. rezultatul va să fie fayorabil-pentru noi, 

- Am eşit cu atâta, Ce să-i faci? Lica nu voiește a 
umbla pe la ministru. Mai scrie-ne, ce socoţi! 

Mai departe descrie petrecerea Românilor ți- 
nută în seara de Silvestru în „Hotelul Naţional“, 
la care a luat şi dânsul parte. * 

Intr'aceea ajungând la Năsăud rapoartele fă- 
cute de Vasile -Nașcu, despre pertractările avute 
cu Conrad, conferințele ministrului de finanţe şi 
despre atitudinea acestuia, reprezentanţii alor |] 
comune din cercul Năsăudului. trimit deputaţiunei 
ia Viena o plenipotență în formă de scrisoare în 
limba germană, care în traducere română e ur- 
mătoarea : - 

Domnilor deputați ! 

In urma primei înştiinţări a D- Voastre ne bu- 
curasem foarte, că Majestatea Sa “c. r. apostolică 
prea iubitul nostru Iinpărat şi domn în audienta 
D-Voastre din 10 Decemvrie 1) 1860, a binevoit a 
Vă asigura, că în câteva zile, se va rezolva cauza 
noastră, pe care D-Voastră sunteţi încredinţaţi a 
o reprezenta în Viena. Însă cu atâta mai adâne 
ne-am întristat mai târziu, când din. informaţiile, 

1) Acesta este datul petiţiunei majestatice, iar au- 
dienţa, cum s'a arătat. „mai sus, a fost în 18 Dec, 1861. 

aa”
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"ce ne-aţi dat, am trebuit, să vedem, “că aceasta 
rezolvare se amână de pe o zi pe alta și adecâ 

_în mare parte din vina respectivului domn referent, 
care-i condus mai mult de interese personale. decât 
de interesul dreptăţii. 

Bazaţi pe vorba prea înaltă a Majestății Sale 
e. t. a prea graţiosului nostru împărat şi domn și 
pe drepturile ce am avut inainte de militarizare, 
prin aceasta Vă autorizăm să luaţi dispoziţiile le- 
gale de lipsă spre a obținea, în curund o rezol- 
vare favorabilă a cauzei noastre şi anume; — dacă 
0 credeţi de necezar, — să reclamaţi (Klage zu 
heben) contra domnului referent la Majestatea Sa 
c. r. a prea grațiosului nostru împărat şi domn 
şi să cereţi pe altul, unul nepărtinitor. 

Năsăud, lu 20 Ianuarie 1861. 

“In numele tuturor 44 comune grănițărești . 
a fostului a! II-lea regiment român (Urmează si- 
gilele alor 11 comune și 24 subscrieri). 

Tot .în acel timp scrie lui Vasile Nașcu. şi 
loachim Mureşan din Pesta. următoarele: 

20 lanuarie 1861 

Văz, că ai vrut să mi-o pui pe nas aducân- 
du-mi aminte numai de epistola cea dintâi, ce o 
scrisem numai pe apucate, ba chiar fără de a mâ 
mai uita, că de unde încep.. 

Cu a doua însă văd, câ mi-am îndreptat 
eroarea, văzând, că deşi nu-mi răspunzi cu vorbe 
la ea, da îmi răspunzi totuşi cu fapta. In pri- 
vinţa cauzei noastre, cu suplica dată lu înălțatul 
Impărat, eu aş fi de opiniunea că, dacă aţi fost 
la Kalechberg, precum avurăţi de scop în ziua, în 
care îmi seriseşi, să mergeţi fără sminteală şi la 
ministru, şi să-i daţi suplica, ce -li-o lăsai acolo, 
dimpreună cu cea dată la Majestate şi cu răspun-
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surile noastre, căci credeţi-mă, să vă creadă Dzeu, 
tâlhariul!) vă poartă numai de nus, până se va 
schimba timpul, iar atunci vă va mâna acasă cum 
nu ne vă plăcea, nici la unii, adecă fără nici un 
rezultat. Ministrul însă se va bucura, că-i daţi 
încrederea, numai vezi bine să nu faceţi, cum am 
facut atunci, când ne-am șters îndată ce am auzit, 
că nu e acolo, fără ca să ne înduplicăm domnii, 
ce eram să așteptăm macar o jumătate de oară. 

| In cazul când vă veţi duce la ministrul, să-i 
spuneţi, că aţi dat supliea lu protocolul cel comun. 

Sărbătoarea, de care îmi serii, că o ali ţi- 
nut ne-o încântat . . ee. .%) 
Domnului Pioraş şi doamnei să le spui separat 
mulţănmnită peniru esoperarea primirei articlului în 
„Wanderer“. lu nu l-am cetit. Fă binele rog cât 
se- poate de frumos şi mi-l trimite, că mă vei: 
obliga de tot mult. Sau la redacţiune, se va afla, 
sau lu dnul Pioraș. E 

Plătit-aţi ceva pentru el? Pe aici s'au mai 
mulcomit lucrurile. Se aşteaptă un manifest îm- 
părătese aspru, pentru greșita interpretare a di- 
plomei din 20 Octobre. - In zilele trecute se ţi- 
nură “iarăși şedinte, unde [ui şi eu de faţă. 

In cât pentru | alo mele private, iarăşi sum 

la criminal. 
De vre-o câte-va zile fui numai singur şi as- 

cultai vre-o câţi-va înquisiţi ungureşte in nişte 

cauze de falsificarea de note de ale bâncei. - Po- 
porul săracul e sătul de năcazuri, se supune la 
toate, numai advocaţii deciseră, ca să delăture - 

„legile nemţeşti şi să reinvie pe cele moarte. Ce va 
fi vom vedea. .,....., 
Aici aşteptăm cu toţii cu sete rezultatul nostru: al 
Năsăudenilor. . 

1) Acesta e referentul Conrad. 

2). Aici sunt salutări și complimente în toate părțile 
" sătră cunoscuţi,
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“Despre congresul dela Sibiiu auzirăm atâta, 
că mai jumătate fu în costum naţional şi împuse 
tuturor prin seriozitatea şi grandeţa sa.-. Chiar 
Șaguna s'o încântat-de înteligința câtă s'a desvol- 
tat acolo şi se zice că ar fi eschiemat. „Cu astfel 
de puteri putem da frunte cu toţi contrarii.* Mai 
ceteşte și „Naţionalul“, să vezi ce serie din Ardeal, 
tot ce-ţi scrisesem eu de mult, - 

„In fine pot să-ţi mai împărtăşesc, ca Ungurii 
„nu-s aşa de uniţi în cuget, cum cugetăm noi. Ei 
» încă trag in toate părţile ea şi alţii. Numai de-ar 
conserva Dumnezeul luminilor buna-înțelegere în- - 

„tre noi pentru mărirea neamului românesc, din 
„ care se ţine superb a fi născut dimpreună cu dul- 

cele uncheaș din Viena, căruia îi trimit sărutări 
de cea mai sinceră aplecare 

Joachim. 

Vasile Naşcu cât ce a căpătat plenipotenţa 
de dto '20 Ian. 1861, dela Năsăud s'a dus cu dânsa 
la subsecretariul de stat Kalchberg, căruia i-a spus 
toate câte le-a avut, pertractat şi discutat cu re- 
ferentul Conrad, cum le tot promite, apoi iarăşi 
amână rezolvorea petiţiei majestatice, din care cauză 
în urma împuternicirei primite dela Năsăud e silit 
să se plângă chiar la Majestatea Sa. 

Kalchberg, după cum se va vedea din celea 
următoare, a luat la trei parale pe referentul Con- 
rad, pe care prin 27 lan. 1861 îl aflăm lucrând cu 
tot de-adinsul chiar acasă. 

58. Vasile Naşcu din 28 Ianuarie 1861 rămas 
- singur în Viena. 

Despre ultimii pași, făcuţi împreună cu că- 
pitanul George Lica, scrie Vasile Naşcu din Viena 
la 27 lan. 1861 lui loachim Mureșan în Pesta!), 
următoarele : 

1) Aici a primit-o în 1 Febr. 1561 st, n. la 10 oare a. m.
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Amate nepoțele ! 
| Cu acestea şire te înştiințez, cumcă dl că- 
pitan Lica, fiind reclamat dela comanda generală 
a Transilvaniei prin comanda mnilitară de piaţă de. 
aici, trebue să purceadă mâne de sară, cătră “patria 
noastră şi eu rămân singur așteptând rezoluţiunea, 
carea. încă nu ştiu când voiu putea dobândi, honţa' 
e luat la falungă din partea lui Kalehberg şi acum 

“lueră la referatul nostru chiar acasă, cum ne-am 
încredinţat ambii. cu dl Lica, ne-a spus, cumcă 
de oare-ce noi dorim deciderea tuturor punetelor 
de rugare prin o rezoluțiune prea înaltă, atunci 
poate să urmeze deodată peste toate, ori numai 
peste fonduri şi celealalle să se pertracteze cu 
osăbitele 'ministerii, adecă pentru renovarea edifi- 
ciului şcolar, apoi pentru statornicirea în privinta 
regulărei proprietăţii, cumcă se va emite ordina- 
iunea prin  organile administrative ; asta-i tema 

rezoluțiunei noastre, ce zici la aceasta? 
Lu cererea noastră de facultate a cerea în 

archive am înțeles, că din Sibiiu a sosit răspunsul, 
poftit de aici dela ministeriul de răzbel, — nu ştim 
pozitiv ori negativ, îmi pare a fi ăst din urmă. 

Suplica la ministeriu nu-i dată) astăzi de 
va "voi dl căpitan Lica, vom da-o la protocol, pe 
loți îi învârte honţu de ciolan!" 

l-am zis şi ieri destule, îţi poate spune di 
Lica de-i avea bunătate a le osteni până la cur- 
tea drumului de fier, — a fi Marţi dimineaţa. 

A “despărţi: cauza între ambe regimentele, 
zise, că dintru uceea nu e cu modru, că până 
acum 'ău fost pela toate ministeriile și dicasteriile 
tot la olaltă pertractările, şi apoi acum ar deveni 

3) Un fragment din suplica purizată se află în Archiva 
lui Vasile Nașeu. E datată „Wien den 28-ten Jiner 1868,* 
subscrisă de George Lica şi Vasile Naşcu, ca membrii ai 
deputaţiunei. . ” 

2
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a se începe din nou alte pertractări şi sar mai 
amâna deciderea. 

| In. privința allodiilor zise, că afară de Valea 
Rocnei se va cerea în calea de pace, adecă a în- 
voirei între comune şi cameră, la care i-am reflectat 
să nu fie iar membrii acei comisiuni numai din 

“alte naţiani şi dintre români nici unul, că altmia- 
trelea vom protesta, încât când -nu se vor putea 
aplana şi învoi ambe părţile, atunci se va stator- 
nici prin un articlu de lege în dieta Transilvaniei! 

Pe dl Lica îl citează la supraarbitrire so- - 
sându-i terminul prescris, le trebue să cerce bir- 
baţi din miliţie în timpurile acestea. De nu m'ar 
reclama şi pe mine, fiind-că îmi serie Petri, că 
Rummel ar fi arătat la pretură îndată a doua zi 
după pornirea mea incoace. Carte de legitima- 
ţiune am — și ceva certificat ba. 

Scriu azi dlui prepozit!) spre a-mi trimite 
ceva licenţă în scris din partea ordinariatului, că 
din contră e teamă să nu merg şi eu cu buzele 
umflate ! 

Gazete nu allai de câte-ori am cercat la 
postă, cu Marienescu -şi d! Maior nu m'am mai 
putut întâlni. 

Ştii că se afla aici de vre-o câteva zile vărul 
„tău Iancu dela Brașov? L-am cercat de două ori, 
unde era descălecat, însă nu “-am pulut afla. Aud 
că voeşte să rămână mai mult timp aiei. 

i Până ună-alta salutare dela al căpitan Nico- 
laeviciu ete. 

__ Binevoieşte a vedea din acludala epistolă, ce 
o primii acum — ce cugeţi — răspunde-mi îndata 
Şi de vei mai putea scăpa, din câte parale mai 
am ţi-aşi trimite, 

Dorind răspuns curund te strânge în braţe 
bătrânul Vasiliu. 

  

1) Macedon Pop in Gherla,
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59. Incidente triste. Nouă rugare cătră Majes- 
tate şi pertractări prin ministeri. 

La fîinea lunei lui lan. 1861 pe lăngă alte 
agitațiuni, cari îl torturau pe Vasile Naşcu ziua 

| * noaptea, suferințele sufleteşti i-s'au mai adaus cu 
: veşti triste de acasă. In 30 lan. 1861 de-odată a 
“primit ştirea, că a murit Hiob Botta, un amic al 
“său, apoi unicul. său frate George Nașcu. In 24 
lan. 1861 mergând fratele său George Naşcu la 
pădure cu sania, a căzut înaintea aceleia şi tre- 

„când peste dânsul l-a omorît, rămânând după sine 
“soţia sa lftinia şi o copilă Paraschiva. Despre 
acestea Vasile Naşcu a îost încunoştiințat din par- 

"tea lui Vasile Petri, profesor de preparandie în Nă- 
săud. Ştirea aceasta l-a deprimat foarte tare. pe 
Vasile Nașcu, fiindu-i și unicul frate. Suspinele 
adânci. le comunica şi în epistolele scrise cătră 
amicii şi cunoscuţii săi: „O Doamne!“ — esclamă 
Naşcu într'o epistolă din 14 Martie 1861, cătră loco- 
tenent. Petru Tanco— „de nu m-aş teme de osândă, 
aşi cuteza a zice din mai multe cauze, că oare 
Dzeu sfântul de ce tot amână împeriul dreptăţii . 
cătră viața veacului!“ 

Cam prin 28 lan. a umblat V. Naşcu la mi- 
nistrul de finanţe Ignat Plener!), iar pe referentul 
Conrad nu-l lăsa din vedere, îl vizita mereu, ori : 
după cum zice Naşcu îl împintena, ameninţându-l 

__că conform împuternicirei căpătate dela Năsăud cu 
“datul 20 Ian. 1861, va reclama la Majestatea Sa. 

Referentul Conrad îi puse alternativa, că dacă ar 
face aceasta, -i-se .va lua actul din referada lui Şi 
va ajunge în: mâni mai rele decât ale lui şi aşa 
numai s'ar amâna deciderea cauzei. - 

Aceasta l-a pus pe cugete pe Naşcu. In 31 
lan. 1861 Conrad îi arată lui Naşcu conceptul 

"1) Acesta s'a născut în 21 Mai 1810 şi a repausat in 
17 Febr, 1908, în etate de 98 ani. :
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aproape gata. In acel timp fiind-că dreptul “ de 
crâşmărit încă se administra prin organele finan- 
Ciare şi se da în arândă acela, ca şi în ziua de 
astăzi îl luau numai evreii, cari apoi îl monopo- 
lizau cu preţuri înzecite de pe spatele și din ave- 
rea foştilor grăniţeri. In privința aceasta a între- 
venit V. Naşcu. și la ministrul de finanţe Ignat 
Plener, iar la referentul Conrad urga cauza: şi din 
acest punct de vedere, ca regalul crâşmăritului să 
ajungă odată în mânile adevăraţilor proprietari, ca 
să poată pune stavilă nenumăratelor înşelăciuni . şi 

„storcături 1), , 
Până prin 31 lan. V. Naşcu a concipiat și 

„O rugare cătră Majestatea Sa, în care se înşiră 
toate suferințele din anii 1848 şi 1849 şi apoi cere, 
ca Majestatea Sa să-le dee grănițerilor nu numai ce 
au avut înainte de militarizare ci şi ce au agonisit 
în timpul administraţiei militare. Despre toate aces- 
tea scrie Vasile Nașcu lui Vasile Petri în Năsăud în 
următoarea epistolă: 

Iubite frate! 
Vestea lui Hiob o primii numai eri, cam în- 

lârziat însă prea timpuriu destul! Am fost pre- 
1) Cât a existat graniţa militară nu era certat unui iz- raelit să petreacă pe teritorul de graniță mai mult de 24 „vara, De aceea s'au așezat în comuna, vis-ă-vis de Năsăud peste Someş pe țermurele stâng, numită Lușca, unde până astăzi işi au cimiteriul lor propriu, upoi tot ţermurul stâng al Someșului lângă podul, care susține comunicaţiunea cu Bistriţa. Aici s'a format cu timpul o comună curat evre- jască numită Întradam. Aceasta numire i se va fi dat cu referință la insula Someşului, din jos de podul amintit mai sus, care insulă, după-cum atestează docurnentele dela in- liințarea graniţei (1762), încă din vechime purta numirea „la dama“. E a 

*) Datul în original e greşit pus 5;24 lanuarie. Din datele cuprinse în textul acestei epistole se poate deduce, că a scris-o în 81 lunuarie In 5/21 Ianuarie a murit George, după cum se vede din matricula morţilor. 

Viena 312) lanuarie 1861,
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simţit: de oare câteva zile, că am să aştept ceva 
aşa din patrie-mi, epistolu a sosit în 29/1 aci, însă 
fiind adresa Ill, unde era cuartirul lui Lica, nu. 
m'a aflat poştarul, şi aşa căutai post restante — 

şi aşa de loc deschizând am cetit ce nu am cu- 
'getat, mai ales de două părți veste tristă. Sărmanul 
fratele îmeu nu se mai află la viaţă! Atâta leate 
am avut şi ială, că e în pământ! Doamne ce ai 
lucrat, eu să nu-l mai văd! Aşa în 1848 am avut 
nenorocirea cu muierea şi pruncul!), acum cu frate- 
meu! Ce să fac, decât să zic ca lot cereştinul: 
Dumnezeu să-l ierte! Destul im'au întristat. Dar 
ce-i cu Camilo) însănătoşatu-s'a ? Cred că l-aţi 
putut: scăpa! Scrie-mi îndată! Cuget, căai primit 
scrisoarea mea din 27/1, unde se cuprindea starea 
cauzei noastre, rămânând eu acum 'singur. De 
atunci am mai fost la ministrul Plener,. l-am în-' 
format binişor şi am mai împintenat :pe referinte, 

“la care mai bontănind a doua zi mi-a descoperit, 
că amestecându-se şi cancelaria aulică, ar îi foarte 
greşit când aşi face paşii la Majestatea Sa, cum 
îi spuseşem, că atunci nu numai că sar amâna 
Geciderea, ci ar veni în mâni.mai rele ca ale lui! 
M'a rugat arălându-mi lucrul în cauza noastră şă 
liu încă vre-o săptămână în aşteptare, cerându-mi 
adresa spre a mă putea aviza când a fi gata şi 
trimiţându-se în.ministeriul statului, ca să mai. merg 
şi la Schmerling?) ori referentele Beyer, care e 

 toarte bine cunoscut cu cauza grăniţerilor şi pe 

, 2) Inbolnăvirea „soției sale şi moartea copilului său 
Toader, după cum sa arătat la pag. 16 s'a intâmplat în 
18 Octomvrie 1848, in care zi Vasile Nașcu era în Olmiilz, 
dimpreună cu Gavrila Pop şi Florian Porcius in deputațiune 

„la Împăratul Ferdinand, căruia i-au înmanuat petițiunea 
urăniţerilor din t4 Sept. 1848, despre care s'a făcut amin. : 
tire mai.sus la pag. 18. 

.3) Copilul lui Vasile Petri. 

3) Anton Schmerling, cav, pe atunci ministru de stat,
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cât se vede cu inima bună, şi după ce se va per- 
tracta în o conferenţă ministerială, aşternându-se 
“Majestaţii spre hotărire, să-mi cer audienţă; ce să 
fac, mai certându-mă în multe privințe mai cu 
seamă pentru regalele, ce răutale este monopolul 
cu ovreii, cum pentru 82,000 11. store încă de zece- 
ori pe atâta de pe bieţii grănițeri, „prefac din şcoale 
câreime şi boltici pe lângă biserici, aşa cât se află 
câte 10—20 de acelea într'un sat, care store pe 
sărmanii grâniţeri, şi sărăcese de nu pot plăti 
dările cuvenite ete. ete, (despre cure îi spusem şi 
lui Plener). , A 

In celea zile până azi am formulat o ru- 
gare la Majestate, a i-o da la audienta viitoare, în- 
şirând starea locuitorilor noştri, de pe timpul adm. 
militare p. e. taberile, toate suferinţele şi ticăloşia, 
în care ne-a adus anul 48 et 49, apoi după des- 
ființare, gurile .celea grele, vitrega tractare nedând 
ajutor satelor dearse şi daunele suferite (atin- 
gând cumcă Sușii şi Săcui au căpăta!) ete. ete, 
acum acel concept se află lu un diplomat de ai 
noștri spre aprobare. | 

Azi îmi spuse Conrud arătându-mi conceptul 
a Îi spre capăt şi în săptămâna aceasta poate să 
fie gata, cu valea Bocnii nu ur sta rău, afară de 
edificiuri, grădini şi fondul proventelor, nu.se vede 
a-i rezerva altceva, insă în conferințele ministeriale 
se mai poate schimba, fiincă noi stâm pe aceea, 
ca erariul cu aceea să rămăc, ce a avut la în- 
liinţarea regimentului. La! burgoveni şi târgoveni 

„Se propune a se împulernici un comisar împără- 
tesc, spre a cerca pe faţa locului, atârnă însă tot 
dela imperatorul, eu sperez, că -va să se mai sup- 
țieze pretinderile camerei, 

Intru adevăr Dămian e aici. 
| Eri şi astăzi înainte de 8 ore dimineața am 
„fost la el, m'a primit bine, a venit dela Sibiiu
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cu un car de instrucţiuni înşirându-i- starea, se 
vede din spusa lui Conrad, că dânsul ar voi a se 
„decide bine pentru noi (până la unele opininuni) 
desluşindu-i toate, cine şti cum a vorbi cu mi- 
niștrii, memorandul cunoscut l-am adus acum, l-ani 
văzut cu Nr. prezidial dela locoţiinţa Transilvaniei 
de acolo, încă e bine îndrumat, eri l-au dat lui 

" Helfert, promit a se face treaba. . Voi mai vorbi 
în zilele-acestea cu dânșii. Conziliarului Vas. Pop 

„încă i-am dat un exemplar litografat din aceea . 
scrisoare şi 4d-um înformat şi cu gura, ca venind 
şi la cancelaria aulică să ne fie mână de ajutor 
usemenea și dl Babeş. 

Dămian umblă pe la toți-cei. mari de aci: 
azi u fost la a..d. Rainer, mâne are audienţă la 

“Majestatea Sa, îmi zice a-mi pregăti calea bine, 
dânsul voeşte, pe cât văd, a-şi câștiga. denumirea 
de comisar imper. la cauza grăniţerilor! Pe la 
Meesâry, Sehmerling, Kalehberg a fost, cu toţi 
se cunoaște! La Degenfeld încă voeşte a merge 
cunoscânduz-se din tinereţă. În petițiunea formulată 
pretindem ca capitulanţi şi veterani „nu numai ce 
am “avut înaintea militarizării, ci. şi ce am agonisit 
în timpul administe. militare dela gratia Impera- 
torului! „Finis coronat opus“, 

Ce a mai fi cu dreptul, se va cere dela dietă ! 
Aci sună tare, că în oare câteva săptămâni 

are să se adune o dietă imperială din toate pro- 
vinciile, şi aceastu să croiască eonstituțiunea ge- 
nerală în loată Austria, în puţine principii nu se 
unesc, celelalte ar fi gata, din. isvoare sigure știu! 

Azi mă întrebară unul în ministeriul de stat, 
“că oare alege-vor 'şi Românii grăniţeri deputaţi la 
aceea dietă, fireşte'că vor alege, aci ar putea mult 
dobânâi în privinta stărei grănițerilor, dacă vor fi 
activi. Şi ce nu sar decide acuma, acolo e locul! 
Ingrijidi-vă dar de timpuriu! Kemeni și Miko, cred



=— 270 — 

că nu vor voi aceasta, fiindcă aceştia stu a ne. 
incorpora cu comitatele! Spre a-şi putea aduce pe 
tapet . prelensiunile Bethleneştii şi Kemeneștii la 
munţi şi păduri.!) Din Ungaria se înțelegea, că nu 
vor. voi.a trimite deputaţi la aceasta dietă, craval 
are să urmeze! Acum şi Otves cu Deak şi-a arătat 
argintul pe față în adunările generale din urmă. 

Alla nou: Schimbări -în' ministeriu, A. D. 
Rainer, ministru-preşedinte, Rechberg remâne mi- 
nistru- de externe şi de curte, Nadajdi vicepreş, 
la sen. imp., Laser, conductorul trebilor politice, 
Bar. Pratobevera Justiţia, ministru de cult Şi în- 
vătâmânt se încorporă cu ministrul de stat și Bar. 
Helfert se împarte acolo. 
__“ Acum mi-se gată: paralele, faceţi ce-ţi mai 
face!. oare nu -sunt unii pestriţi de. ai noştrii. 
cari promit amploiaţilor streini, câ românii 'voese 
a avea iară de aciu (Landes Firstliche Beamten). 

Aici s'au prefăcut şi cei mari mai liberali, 
deschizând în saloanele ministrilor soaree, într'o sară 
la Schmerling, într'alta la Plener, unde au intrare 
liberă toate capacităţile: atâtu dintre miliţie cât 
şi dela civil, journalişti, advocaţi, profesori ete. ete, 
unde se consolidează în privinţa împăciuirei po-. 
poarelor din Austria, aici întră și Dămian!!! 

| La cancelaria 'aulică a Transilvaniei s'au mai 
denumit: Carl Laskai v. Zilah director la registra- 
tură, Iosif Pop de Macedonfi, director la protocolul de primire. Ladislau Koronka de Zsit-Szt.-lvani 
director la Espedit (Documentele nu numai câ le 
păstrez ca ochii din cap, dar încă ni-am mai 
câştigat în privinţa elădirei şeoalei! mai sperez a 

  

1) Aceasta a şi urmat mai târziu la 18 ani, după moartea lui Vasile Nașcu (1867), când Kemenşeșştii au dat la tribunalul din Bistriţa sub Nr. 2516—1883 civ. acţiune „ ordinară pentru 3.110, 490 (1. folos perdut şi *18.510 1. preţul munţilor. | N
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mai pune mâna pe protocoale de ale comisiunei: 
economice . in privința proventelor, — dacă ungi 
merge — sub rosa acestea). Pe cale olficioasă 
nu. am putut ajunge ceva — numai cu parale — . 
cuget a dobândi şi pentru întreprinderea plutărirei, 
îmi prinde bine câ am datele. Aa 

Pe cât pricep eu din cursul lucrurilor, guver- 
nul de aici ar ţinea teritorul lostului pegiment ne- 
amestecat cu celealalte naţiuni din multe seupuri: - 
Dămian încă mi-au spus ceva intru, acest feliu.. - 

- Intorsu-s'au Porcius dela Bistriţa pela Năsăud 
şi ce au aflat lă Kovăcs? e 

Rămânerea mea poate să se amâne încă 
vre-o două săptămâni! Ce să fac? ştiu că aş fi 
de lipsă şi în Feldru, pentru de a pune la cale 
celeu rămase de amăritul de frate! : 

„_ Spune-i nașei, de e în Năsăud, că sunt sa- 
- nătos şi dacă s'au întâmplat nenorocirea cu frate- 
meu să aibă grijă cumnatul Artend de economia 
rămasă fără cap de bârbat, pe acela şi cela cum= 

“nat Alexa, fi bun a-i spune că îi'rog eu pe ambii 
să fie cu -milă spre văduvă şi pruncă şi dese va 
putea să nu se facă arătarea cu inventariul tot 
până a-oi fi eu de faţă. -O lume, lume! cum ţi-aşi 

„pune nume! Îară ție frate şi finii nu pot să:vă 
scriu cuvinte cu care să vă mângăi, -sperez că 
trimiţi epistola cu răspuns, care pe Sâmbâta vii- 
toare îl aştept, fi bun nu mă lăsa a fi în neștiinţă. 
Iţi mulţămese pentru știrea cu clasa mea... ce 
mai zice Rummel. 

„- Violine încă nu -am putut piocura, însă voiu 
căuta în zilele viitoare şi în epistola dintâi âm 
să răspund. E 

Sosit-au căpitanul Lica în Năsăud, spune-i 
Salutare. dela mine şi din toate părţile, el va 
spune multe!!! Echim în Pesta e judecător la. 
criminal și are până peste cap de lucru, epistola
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din 92/1 i-am fost comunicat-o, azi primii răs- 
punsul. retrimețându-mi scrisoarea ta, însă de bro- 
şură tace, poate fiind tare ocupat cu oficiu. 

Printre altele îmi serie, că s'au mai îmblânzit 
zgomoiul, că mă salutează vărul său Ionica Lazar 
teologul, salutează pe vărul său Iancu Mureșan 
fiul redactorului Iacob, care se alla aici în Viena, 
de-o săptămână, cu care m-am întâlnit de doua 
ori, ure să vie la cvartirul meu, spre a-l duce la 
domnul Pioraş, cunoscutul tătâne-sâu =-- el primeşte 
des ştiri din patrie, --- rămâne aici spre u prac- 
iiza la comereiu. Spune complimente din a ambe- 
lor părţi. dlui pârinte Lazar și doamnei preotese. 
lancu promite a se reintoarce pe la Năsăud şi a-i 
cerca --- e june. în etate de 17---18 ani, mare, 
tare, voinic, măi mult samână mumă-sa decât lui 
lacob, inimă de om bun. “ | 

Acestea şire fi bun a le comunica dlui Ad. 
Grindeanu pe lângă multe complimente din parte-mi 
şi iară dela Georgiu Pop, care îmi tot scrie me- 
reu din Udine, acum uflâtor în Venezia, spre a 
petrece carnevalul cu 'Thomuţ în urbiu dogilor, 
curmcă aici cetindu-se protocolul congresului ro- 
mân dela Sibiiu, pe cum la toate în lume, așa şi 
la acesta află unii de a criticu şi anume că prin- 
tre multe altele au rămas nemenţionată cauza 
romanilor în puncte încă ponderoase, şi dacă nu 
s'au luat la acel protocol, ar fi netrecut de lipsa 
cât de curund înti'o petiţiune, dacă nu din partea 
comisiunei permanente, barăm de alte persoane, 
cari au fost şi sunt membrii acelui congres, adre- 
sută la Majestatea Sa, spre a delătura următoarele 
gravamene: ]. Pentru foştii coloni au plătit colo- 
nicaturile toţi locuitorii la proprietari — însă până 
în ziua de uzi nu li sau separat în senzul paten- 
tei urbariale din 1854 pădure și păşune — şi Ungurii 
proprietari închiu acum contracte cu foştii iobagi
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„proprietari închiu acum contraele cu foştii iobagi 
spre-a-i robota, spre a avea lveabă la păduri şi. 
pășune. 9. Colonicăturile date :odată 'colonilor în 
posesiune, pentru care au primit proprietarii des- 
daunări grase, le reclamează acum la tribunalele 
urbariale, uade sunt bărbaţi de ai lor, şi le: pierd 
bieţii Români, proprietarii sunt şi cu bani și cu. - 
locuri. 3. Se ridica acum din toate părţile Ungu- 
riei şi a Transilvaniei proprietarii, cari au avut 
daune ori la vite ori la edificii, curii, bani etc. etc... 
şi pretind dela Români desdaunare, pentrucă. i-au 
prădat şi .dears,.. fireşte căncelăriile lor cu tribuna-. 
lele lor toate, le vor decide în favoarea” domnitor * 
şi atunci bieţii Români iar devin în mai rea tică- 
loşie, ca până la 48. 4. Jelerilor nu Îi-sta dat 
nici o liberare,.au ajutat la toate dările, au plătit 
şi -plătese taxe .proprietarilor şi dânşii încă -sunt * 
sclavi, aşa: cugetă unii bărbaţi, câ iobăgia. nu ar fi. 
departe a se întroduce într'acesta chip iar,..... 
socot a se putea dela Imperatorul - decide în pri- 
vinţa aceasta înainte de a se pune treaba la cale 
pe canalul legilor maghiare, Domnia lui ca bărbat 
“demn.al naţiunei române și cunoscut în relaţiunile . 
aceștea va şti ce-au făcut în cauzele acestea. Eu 
sunt..ardelean, am altă :misiune, în parte nu ma: 
apasă starea ticăloasă a foştilor iobagi, însă când: . 
ași. îi :avut: încă vre-o soţie, cugetam. a aşterne. 
acestea. punete Imperatorului, însă nu sunt 'însăr-- 
cinat, nici nu știu bine cum stau trebile acestea, 
cu toate acestea -să mă ierte, că mă amestec unde . 

nu-mi fierbe oala: Totuşi fi bun răspunde-mi despre 
aceasta.. Domnul vicariu încă va şti ce ur fl dea 
se face. Spune acestora deosebi ale mele compli- 
mente pe, cât şi celoralalţi toţi, domnii, Purceilă, 

" Anton, “Tanko, colegi loţi, la doamne şi la toţi cu- 
noscuţii: aşa şi din partea d-lor Pioraş şi Voith. 

Lui Login CL, că tribunalul din Bistriţa ce- 

De. Şimon: Vasile Naşcu. E - 18
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rură documente dela ministr. de: răsbel de aci în 
privinţa procesului, bine ar fi când ar merge la 
dl căpitan aud. Schottl, spre a-i spune din parle-mi 
multe complimente şi -a-l ruga în numele Meu, cari 
documente le cunoaşte dânsul fâvorabile în cauza 
noastră, ” 

Vă. salută .pe onaşiu ta fină şi zice cu ajutoriul 
lui Dumnezeu și pe finul a - 

i bătrânul 
Vasiliu 

Pe Vasile Naşcu întru atâta l-a sguduit ne- 
fericirea ce a ajuns pe fratele său; încât: a devenit 
aproape morbos. şi vre-o 2 săptămâni mai mult 
făcea preumblări de distragere. 

Despre celea câte le-a întreprins în acest timp 
îi scrise lui loachim Mureşan, adjunct Ia tribunalul 
criminal din Pesta, în 'următoarea epistolă : . - 

- " Viena, 1/2 1861. 

Dorite nepoate'! 

Ştiu bine, că te miri de ce nu-ţi mai scriu! 
După scrisoarea mea, ce ţi-am trimis mai în urmă, 
au avut cauze de a mă mâhni şi Intrista, nu era 
destul lupta, ce avem pe aci, primii ştirea de acasă, 
că în 25/1 mi-au mers muierea dela Năsând la 
Feldru, spre: a fi de faţă la înmormântarea aceluia, 
atâta frate am avut, om tiner, însurat de:7 ani. 
s'a strămutat dintre cei vii întrun mod neaşteptal! 
Fiind în pădure cu sania, u căzut înaintea saniei 
şi aceasta bună seamă pe o ponce l-a bulzit sub 
dânsa şi l-a năduşit! 

Asemenea se dăuleşte Petri, că fiul său zace. 
pe patul morţii... supârare destulă. Aştept răs- 
puns mai apriat doar azi, mâne,
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Cu toată bărbăţia mea m'a . suprins ştirea 
tristă şi mi-a înmulţit supărarea, aducându-mă la * 
un feliu de boală, care fireşte nu periculoasă, însă 
era să mă pună la pat, am umblat tot mereu 
în toată ziua puţin, dar nu pe departe, acum mi-se! 
pare a se fi mai alinat. Cu toate acestea în cetate 
am fost, am întâlnit pe di Maior, tocmai câna se 

- ducea cu toţii la ministrul cel nou, i-am dat Nrii 
în cauza banilor de cortil, am mai fost de două ori - 
acasă la el, rezultatul fu, că incă nu e decisă dela 
d! Schweiger si în urmă îmi proimiseră, că tot are 
dânsul a-ţi scrie şi altceva în zilele trecute, atunci 
iți va şti spune apriat, tăcut-au aceasta nu ştiu, 
că acum de vre-o 5 zile nu m'am întâlnit. 

Ciontul?) ar fi: gata, am umblat pe la Kalch- 
berg şi ministru, acesta mi-a spus, că fişen nu 
vânează interese pentru' sine în cauza aceasta, să 
fiu convins, fiindeă M(ajestatea) Sa voieşte a în- 
destula pe foştii grâniţeri, Kalehberg are de aprobat 
lucru lui Conrad, poate şterge, poate adauge, după 
prudenţa sa, altmintrea_ făcând âlţii, va sosi tot 
lucrul la cancelaria aulică şi încă în mâni mai rele, 
unde puute zăcea aruncat. 

Deciderea voiesc u o încopeia cu strămutarea 
episcopiei dela Gherla la Nasăud, lipsește numai 
-învoirea episcopului, care o aşteaptă să sosească 
pozitivă ori negativă, eu încă am scris d-lui pre- 
pozit -Macedon, doar Vor putea aduce cu di Bielţ 
până într'atâta, vom vedea ce are să fie. 

'Timann, preşedintele prefecturei dela Bistrita, 
se allă aci de vre-o săptămână, a(m) fost. la dânsul, | 
acesta stăruește şi sprijineşte cauza strâmutării pe 
cât poate, el acum a uşternut memorandul Năsău- 
denilor în privinţa strămutării episcopului. Helfert 
și referintele K.....ra (parochul dela palută) se 

1) Adecă referentul Conrad, 

N 18%
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“văd tare. aplecaţi spre aceasta, până a nu se trau- 
spune trebile 'cultului la cancelaria aulică.. 

„Gazeta“ au sosit aci până la Nr. 7 şi „Foia“ 
„Nr. 3. Bine se poartă tinerimea noastră ce e "arept. 

Cu Iancu mă întâlnii, a lost alaltăseară la 
noi, l-am înfăţoşat d-lui Pioraş,. i i-au părut foarte 
bine, te. salută cu toţii.. luncu aşteaptă să-i scrii. 

vi Denumirile la cancelaria aulică le-ai cetit în 
„ 4.“ vine și Ciupe iarincoace. Gall şi Borcea 

au it rezoluțiuni pe rugările lor şi încă în limba 
română, că sunt primiţi. ca practicanți. 

DI cons. Popp Vas. ori n'are influinţă, ori e 
de tot indiferent.. - 

Pe d Circa nu-l mai văzui. Iancu cam ccarcă 
cusa aceea! 

Dl Babeş și Nicolaeviciu | te salută, asemenea 
toţi românaşii noştri de pe aici. Sperezi a auzi 
cucul prin Pesta? Arsenie na mai sosit, | 

De aici s'au trimis vr'o trei articoli buni 
francezi li „Journal de Debats“ remonstrând min- 
ciunile “celor ce numesc pe Români reacţionari. 

"- Eudoxie Hurmuzaki 'se mai află aci, dintre 
deputaţiunea Bucovinei. - 

Eu din parte-mi sunt silit de două a mai 
petrece pe nici - vre-o câteva săptămâni, cât imi 
va li mai bine, cer audienţă la Maj. Sa, apoi să 
mai văd ce să fac. 

Vai a dus mai multe instrui de aici, 
chiar din min. de finanţe o mulţime, Leon şi Stefan 
deosebi te salută.. 

Din a mea parte primește sărutare ca dela 
bâtrânul „ Vasiliu 

„De-i socoti serie II. Sale episcopului Alexi, 
cât de curând,!) 

1) Originalul acestei epistole e între scrisorile Ii 
Ioachim Mureşan, care a notat. prim, 152 861 dimineaţa la 
9 ore resp. 19/2 Marţi.
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60. Chestiunea strămutărei reședinței epis- 
copeşti gr.-cat. dela Gherla la Năsăud. 

Din epistola precedentă am văzut, că cei din 
ministeriu voiau, ca rezolvarea petiţiunei majestatice 
din 10 Decemvrie 1860 să o încopcieze cu cauza 
strămutărei episcopiei din Gherla la Năsăud. De- 
odată cu ideia înființărei districtului Năsăud ca 
municipiu autonom s'a născut şi idea, ca reședința : 
episcopiei gr.-cat. din Gherla să se strămute dela 
Gherla la Năsăud. Aceasta am văzut-o mai sus 
din epistola lui Vasile Naşcu din 31 Decemvrie 
1860, în care scrie: a 

„In cauza strămutărei episcopiei aici tot nu 
s'u aflat nimic. Mi-se pare, că Kemeni stă ca și 
Vai pe terenul din 1847, unde era numai o epis- 
copie unită în Ardeal şi nici mitropolie, nici altă 

„episcopie nouă în Gherla“. 

V. Petri în 8 lan. 1861 i-a trimis lui V. Naşcu 
0 copi€ în cauza episcopiei. Comuna Năsăud încă a 
înaintat un Memorial în aceasta cauză, pe calea 
prefecturei din Bistriţa Ja ministrul de stat c. r. Şefu 
acestei prefecturi Thimann, pe atunci se afla în 
Viena. Acesta în raportul său de dato Viena, 9 Febr. 
1861 sub Nr. 5797, recomandă ministeriului de 
stat din toate -punctele de 'vedere cererea pentru: 
strămutarea reşedinței episcopeşti dela Gherla la 
Năsăud şi roagă pe ministeriul de stat, ca să'o 
iee în “considerare, pentrucă Năsăudul, care a 
fost locul de ştab al regimentului al II-lea român 
de graniţă, e cel mai acomodat pentru reşedinţa 
episcopală şi pentru -capitlu, toate edificiile, cari 

“sunt de a se consacra spre acest scop.de mare 
importanță, sunt situate într'un mod foarte potrivit, 
formând esclusiv strada 'principală a Năsăudului, 
au acolo și grădini, cari toate la olaltă aduc era- 
riului respective fondului. de provente gră-
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nițeresc, cel mult o arândă de 800 fl. v. a., în 
urma căreia consacrarea acelora nici întrun caz 
nu va costa o sumă mai mare pentru chiria de 
locuințe. Mai aminteşte, că în Năsăud e o școală 
principală germană foarte frecventată şi un institut 
preparandial, şi aşa se oferă cea mai bună oca- 
ziune pentru înființarea seminariului episcopesc, 
dimpreună cu gimnaziul în fostul institut militar 
de odinioară, care se ruinează şi tot odată stă la 
dispozițiune oricare loc după plăcere, pentru edi- 
ficarea alor tot feliul de edificii bisericeşti și a unei 
biserici catedrale, şi în fine că grănițerii au nu 
numai voie, ci şi mijloace de a îndeplini toate cele 
promise în Memorial, contribuind cu lucru şi cu 
material. Insă fiindcă - regularea finală a averei 
foastelor graniţe militare e în curgere şi ministrul 
de finanţe declară, că nu urmăreşte interese fişcale, 
aşa nu uşor se va mai da ocaziune de a ajunge 
un scop, atât de important din toate punctele de 
vedere. În fine Thimann arată şi situaţiunea cea 
prea deplin favorabilă și zice, că abstrăgând dela . 
aceea, că în alt ținut episcopesc nicăiri nu e po- 
porațiunea gr.-cat. aşa număroasă şi exlusiv strânsă 
la olaltă, ca în cercurile Năsăudului şi al Rodnei, 
cari se țin de olaltă, Năsăudnl formează punctul 
de întâlnire alor patru drumuri, cari aduc acest 
loc. în imediată şi cea mai aproape atingere cu toate 
punctele diecesei, întrun grad cu mult mai mare 
decât cum e cazul dela Gherla ori dela Baia-mare. 
Edificarea drumului dela Năsăud cătră Sighet în 
Maramureş e de jumătate succes, şi până în termin 
de un an va fi gata și atunci comunicaţiunea dintre 

„Năsăud şi părţile nordice ale Ungariei, până unde 
se ține de ţinutul episcopesc e cea mai bună şi 
mai scurtă dela toate punctele câte se pot cugeta.) 

  

5 Raportul lui Thimann l-a decopiat Vasile Naşcu în 
ministeriul de stat, și copia se află intre celealalte scrisori 
rămase do dânsul.
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Pe când Thimann făcea raportul. amintit şi 
propunere, pentru strămutarea reședinței episcopeşti 
dela Gherla la Năsăud, pe atunci Vasile Naşcu, 
trăia în cele mai mari nedumeriri, fiindcă nu pri- . 
mise răspuns la două epistole, pe cari le scrise 
lui Vasile Petri, | 

De acea în 11 Febr. 1861 îi scrie următoarele: 

„Viena 11/2 ce. n. 1861. 
Frate dorit! 

Ce-i de nu-mi primese răspuns acum după 
două epistole, unu trimisă franco și una nefran- 
cală, că doară mai sigur să o poţi primi. 

„Doară nu v-au mustrat ceriul cu aceca ce 
imi scrisei că -aveţi' teama! Ceva trebue: să fi 
avută eslraordinar de nu-mi scrieţi nici uriul. . 

Di Lica — ştiu că a sosit acasă — însă! 
încă nu se ţine de cuvânt ca şi Purceilă. Cu 
toată posta aştept, însă înzădar. Ştiţi cum se află 
ori ce om rămas de consoţi în străinătate, și mai 
eu samă aşteptând ştiri apriete,. de care să fac 
„atent cu alte scrisori mai înainte! Fiţi buni nu 
mă lăsaţi atâta timp în o aşa aşteptare şi nestâm- 
părare! Cum vă mai aflaţi, ce-mi mai face şi a 
mea imuiere, — ştiu că a fi scârbită, tot aştep- 
tându-mă să. mă reiîntore? De abia doresc și eu 
să mă văd pe vagon, — sunt sătul de nebuniile 
nemților şi de uşile ministrilor. | 

Cuuza e tot nedecisă — referintele nu e 
gata — acum se incrucişese trebile cu străpune- 
rea reşidinţii episcopeşti dela Gherla. la Năsăud, 
liind-că mişcând Dămian cu originalul cunoscut, 
voese a dispune deodată şi în privinţa aceasta, 
adecă ca cortelele îndată să treacă în 'sama: re- 
şidinței. 

Pentru clădirea bisericei catedrale rai umbla 
greluşi prin câp, că din ce şi cu ce mijloace ? 
Spre a-și da învoirea Ilustritatea Sa, au scris Dă-
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mian dlui Macedon ca având şi acest docament 
de lipsă îndată să se ice cauza la desbatere la 
ministrul de stat — şi acuma până nu să transpune 
cauzele de cult şi învățământ — sub cancelaria 
aulică, să iasă rezoluțiunea! Fiind-că Ungurii nu 
voiesc! Am scris şi eu dlui prepozit Macedon 
despre aceasta. - 

Vom vedea ce decheraţiune va veni dela 
episcopul nostru din. Gherla! " 

“ Dacă se va învoi — atunci ne-am împlinit 
pofta — din contră — nu ne va mustra nime, 
că fiind momentul 'favoritor, nu am făcut pașii 
cuvineioşi spre aceasta!) .. .......... 

Î. . - £) 
Lica ştie cu câţi bani m-am lăsat, — tu zici 

în scrisorile tale să scriu mai trebue trimişi, — eu 
am răspuns la aceasta, că Songott mercatorul de 
aici, bucuros mai plăteşte — nu:nai asignaţiunea 
să aibă dela Bistriţa — acum îmi cheltuese din 
suma, care îmi era ca sarea puţină — meniţi de 
drum — 150 îl. îmi mai trebue — n-am ce face — 
stând până acum atâta timp, — să mă reîntore 
fără rezultat — ce lucru ar'fi? Inca 10 ani. şi 
nu se face nimica, mai ales venind sub cance- 
laria aulică! 

Cu dietele provinciale Dumnezeu ştie: ce se 
va alege până la înfiinţarea lor! La provincile 
germâne, slavice li s'a mai stâns speranța de a 
avea diete după cerințele lor, | 

O dietă împerială cu două cameri de sus și 
de jos, apoi acestea vor mai da ceva cârmoji şi 
dietelor provinciale de mesdrit spre a-şi puteu as- 
cuţi şi albi dinţii. Cu Transilvania se va alege 

. . . . . . . . . . . . . . 

  

1) V. Nașcu în o epistolă din 11 Martie 1861, cătră 
loachim Mureșan zice: „Dela episcopul Alexi mi-a trimis 
di prepozit decheraţiunea, că voiește mai Dhucuros a fi stră- 

„mutat la Năsăud, decât la Baia mare.“ 
=) Aici serie despre procurarea unor violine şi tran- 

sportarea lor,
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azi, — învoi-se vor — ori apuca-vor,. care în că- 
trău fâră Le 

Dămian sperează (de. a fi pe vară în Bistrita 
mai întâi) a fi dânsul comisarul imperial la pune- 
rea comunelor în proprietatea hotarelor, pădurilor 
și munţilor!!! . 

Nu umblă pe la Viena, că i-ar fi dor de Bo- 
hemia! „Mureş, Mureş apă dulce, cine bea nu 
se mai duce!“ 
„Tot a treia dimineaţă merg la dânsul inaiaie 

de 8 oare, azi a fost în audienţă la Imperaătoriul. 
Tot cu păreri: şi propuneri şi: proiecte; plin de 
scrisori !! Nu ne prea vâjam dintâi, acum l-am 
cam învins în câtva. 

| Sânătos sunt, până acuma. - Spune multe 
complimente la toți domnii cunoscuţi. Dnul vi-: 
cariu, Anton, Tanco, Purceilă, Lica, colegilor! toţi, 
pe tine, ai tăi şi onâşa ta Săvutandu-vă rămân 
vână vă voi mai serie de bine voitorul - 

“Vasiliu. * 

lu urma scrisorii lui Vasile Naşcu, care o 
„aminteşte în epistola precedentă, - că a scris-o'lui 
Macedon Pop prepozit în Gherla în cauza stră- 
mutărei episcopiei, Macedon Pop în 28 Febr. 1861: 

„scrie lui Vasile. Naşcu în Viena, (unde a primit-o 
"în 3 Martie 1861) următoarele: 

Stamate Vasilică! 

„Cât ţi-am primit eri scrisoarea . ad) îndată, 
m-am şi grăbit ao (comunica cu chefu ( (şefu). 

“Prea Sânţia Sa, care su coinvoit lu mundarea 
„altui original sunător din cuvânt în cuvânt cu cel 

trimis la guvernul. din Transilvania, care aici ți<l 
şi trimit cu adaugere ca să-l dai dlui Helfert san 
Kucker. spre a-l: folosi după înalta. lui prudinţă. 

1) Locurile din paranteze ori celea punctate: sunt rupte 
din original.
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Pe cum vei vedea, episcopul şi-au dât coîn- 
voire şi la Năsăud — prin urmare pe baza aces- 
lei declaraţiuni se poate lucra, — -nefiind, după 
îndividuala mea părere, de lipsă a mai cere alla 
declarațiune. 

Să fi con(sunat) cu coneceptut..., ar fi mai 
multe motive pentru Năsăud. 

Dee Dumnezeu, ca dorinta aceasta să se în- 
coroneze cu un rezultat bun! 

În acel fericit caz, când acest lucru ur suc- 
cede, S'ar equipara Năsăudul cu Blajul, — două 
columne. nu numui pentru națiune, dară chiar și 
pentru dinastie, — aceasta din urmă spune-le-6 
domnilor de acolo. Vorbeşte en unu sau cu altul 
cu influinţă, ca 'barem Valea Rodnei să se ridice 
la un căpitănat, să ua. se întrupe nici un ciont, 
nici cu bărboşi și ciardași, — am fost seris la Nă- 
săud ca să petiț(ionjeze aceasta — nu ştiu, dacă 

- au făcut ceva. Voi vedea..... mă due acolo la 
examine... | 

Oftându-ţi sănătate ca ba... la toate între- 
prinderile, rămân în Gherla 28/2 1861, stimator 
prietin Alacedon. 

Vasile Naşcu îi răspunde prepozitului Mace- 
“don Pop următoarele :1) 

Cu nespusă bucurie primii în 9/3 prea stim. 
epistolă din 272).... fiind încă aici dl Thimann, 
admanuarăm, luni în bu(roul) la Ex. T. B Helfert 
declaraţiunea Ilust. Sale ...... se vedea a [i după 
vorbele lor bine(veni)tă, lipsând numai aceasta și 
cât va da şi.... M. Plener va da declaraţiunea 
întărind spuse(le lui) 'Thim(an) din îndrumarea 

1 După conceptul făcut in dosul epistolei lui Mace- 
don Pop, Locurile cu puncte ori în paranteze sunt rupte . 
din hârtie. 

2) Corect e 28.
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acestuia la memorandul nostru, adecă a nu vâna 
după interese fiscale în teritorul Năsăudului, atunci 
având toate adunate la mână le vor aşterne după | 
dreptul canonice Sânţiei Sale patriarchului spre 
întărire. 

Eu am vorbit eri cu dl Kucker spuindu-i, că 
în cai când Sar încorona dorinţa aceasta cu re- 

zultatul dorit, sar equipara Năsăudul cu Blajul, 
două columne nu numai pentru naţiune ci şi pen- 
tru dinastie, pe cât se arată din afară, se vede 
a fi domnii aceştia aplecaţi şi informaţi, promit 
realizarea - cauzei acesteia. 

Pentru neîntruparea teritorului fostului re- 
giment a dat dl Thieman memorandul atât arch, 
ducelui Rainer cât şi lui Sehmerling. Pe. cât am 
auzit-o cu bine, motive are dl Th(iman) numai 
aceea (landesf. Beamten) cu funcţionarii principe- 
lui ţărei.. Celealalte că poporul ar fi dedat cu 
codicele austriac atăt civil cât şi penal şi nu ştiu 
de alte ligi — fiind la una 100 de ani 'sub ace: 
lea austriace, — că voiese a se feri și apăra de 

- adm.. comitatelor, sub care nu ar avea alta de 
aşteptat decât represalii şi isbânda, pentru servi- 
ciul lor. militărese şi poporul ucest credincios. s'ar 
da de pradă şi spre împulerirea magiarismului 

mai -încolo zice, că în caz de ar reflecta: că ar 
„deveni iar un stat în stat, zice, că statutele saşi- 
lor încă sunt intru acest chip. * 

La toate acestea bune iai serise,.e că națiu- 
pile Tr ansilvaniei numai sub oficiali de a principelui 
țărei se pot adm(inistra) după arept şi cu liniște. 

| În săptămâna viitoare se emitea, legea peste 

cercur rile de alegere a deputaţilor la dieta “Tran- 

3) O propoziţiune coreasă fără, înţeles.



silvaniei şi mai ales pentru deputaţi la senatul im- 
perial. : Thiman voeşte să fie atunci în Transilvania. 

Referintele Conrad nn mai e gata cu cauza 
noastră, — eri fusei la dânsul, îi spuserăm că 
nu-l pot aștepta mai mult, — îmi cer audienţă la 
Impăratul. Imi răspunse, că voiese a-l duce la 
perire, arătându-mi cât a lucrat până acum și 
într'o- săptămână va fi gata. In Valea noastră e 
croit bine, până la casele așa zise erariale şi gră- 
dini, — chiar şi drepturile regale le recunoaşte, 
însă nu aşa la Bârgoveni şi la târgoveni — din 

„cauză că când ar face aceasta, atunci ar pretinde 
şi Oltenii, care toţi au fost mai nainte iobagi. 

După cum se vede din cuprinsul acestei şi 
altor epistole, cari se vor reproduce mai în jos, 
episcopul Alexi a dat dechieraţiune în scris, că 
e învoit ca reşedinţa episcopească să se strămute 

„dela Gherla la Năsăud, punând o singură condi- 
țiune,. ca să i-se clădească o biserică catedrală şi 
cvartire pentru canonici. 

Vasile Nașcu speră, că dacă va succede, ca 
reşedinţa episcopească să se strămute la Năsăud, 
atunci mai uşor se vor rezolva şi celealalte cauze, 
precum ridicarea ruinelor fostului institut de creş- 
tere militar ars în 1849, scăparea fondului de mon- 
tur de susținerea preparandiei şi câştigarea cvar- 
tirelor și grădinilor din Năsăud considerate pe 
atunci de erariale. In o epistolă din 14 Martie 1861 
scrie lui Petru Tanco: „Numai de ni s'ar încorona 
cu rezultatul dorit cauza cu reşedinţa episcopească, 
atunci cuget, că toate celealalte sub epitropia epis- 
copiei vor urma mai. uşor în câtu-i pentru şcoale 
şi dotațiunea clerului şi a învăţătorilor.“ 

Ministrul de finanțe Plener după cum i-a 
declarat lui Thiman, şeful prefecturei din Bistriţă, 
tot aşa i-a declarat și lui Vasile Nașcu, că el în
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cauzele grănițăreşti nu urmăreşte interese fișcale; 
Această dechiaraţiune a dat-o și în scris ministe- 
rului de stat, care după cum scrie V. Naşcu în 
24 Martie 1861, „a aplaudat propunerea pentru 
strămutarea episcopiei“ şi apoi aceea dechieraţiune 
dimpreună cu dechieraţiunea. de învoire a episco- 
pului Alexi şi cu toate actele s'au înaintat la Papa 
dela Roma, ca să dee concesiune pentru strămu- 
tarea episcopiei la Năsăud: . Aa 

Prin ce faze a mai trecut. și aceasta chestiune, . 
până ce în fine nu s'a ales nimic “din toate, bine- - 
voitorul. cetitor va afla din timp în timp acelea ce 

- se vor publica- de aici înainte. | 

„Am “aflat cu cale a întercala aici şi acest ca- 
pitol ca aşa să se poată pricepe mai uşor desle- 

- garea altor chestiuni, pe cum a fost chestiunea 
cvartirelor din Năsăud, care s'a udus în strârisă 
legătură cu strămutarea 'episcopiei, pentru care 
scop era lipsă: să se îngrijască de loc: pentru re- 
şedinţă, biserică, catedrală, cvartire pentru. cano- - 
nici etc. . -: i . a 

61. Demersurile făcute de Vasile Naşcu pentru 
înfiinţarea districtului Năsăudului. 

Am amintit mai sus, că Majestatea Sa cu 
biletul de mână din.21 Dec. 1860 a însărcinat pe 
baronul Francisc de Kemenyi, prezidentul PTOvizor : 
al cancelariei reg. de curte Transilvane, ca .să-şi 
dee părerea în privința reorganizării ocârmuirei 
politice administrative a Transilvaniei., 

Deputaţii dela Năsăud, Vasile Naşcu Şi soţii 
„ folosindu-se de ocaziunea prezenţiei lor în Viena 

au înaintat la baronul Francisc de Kemny o pe= 
tițiune de dto 30 Dec. 1860, în care au cerut, - 
ca fostul teritor grănițăresc să formeze un district
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românesc de sine stătător şi să nu se anexeze 
cu oraşul Bistriţă sau cu alt comitat vecin. 

- Membrii deputațiunei --- după cum am ară- 
tat mai sus — în scurt timp după înaintarea pe- 
tiției au părăsit Viena, şi anume loan Purceilă ia 
finea lunei lui Dec. 1860, Ioachim Mureşan . prin 
9 lan. 1861 şi George Lica prin 28 lan. 1861. 

' Astfel a rămas numai singur Vasile Naşcu 
în. Viena, ca să deslege acest nod gordian, precum 
şi să stăruiască pentru rezolvarea favorabilă a pe- 
tițiunei maiestice din 10 Dec. 1860, în cauza drep- 
turilor la averile grănițărești. Ioachim Mureșan zice, 
că deputaţiunea însărcinase- pe V. Naşcu a rămâ- 
nea singur spre solicitarea cauzei, ca.să nu. se 
facă 'spese comitenților, să rămână consecvent 
afirmărei sale, că fără rezultat nu are ce căută acasă. 

Afară de lipsa de bani, pentru care o reîn- 
tors căpitanul |. Purceilă, au mai contribuit şi 
alte împrejurări la desfacerea deputaţiunei. Căpi- 
tanul George Lica a trebuit să se reîntoarcă pen- 
tru-că a fost rechiemat ca militar la superarbitrare, 
dacă aceasta nu a fost ca un pretext de a-l înde- 

“părta din Viena. Ioachim Mureşan a trebuit să se 
reîntoarcă, pentru-că era în serviciu de stat și nu- 
mai cu concediu s'a putut duce la Viena, -arătând 
declarațiunea tatălui său loan Mureşan, care-i 
împuse a primi însărcinarea, căci de nu, nu-i va 
da părințasca' binecuvântare, după cum despre 
toate acestea s'a făcut amintire la locul său!). 

Din câte epistole a scris Vasile Naşcu din: 
Viena şi câte îmi stau la dispozițiune nu se vede, 
că la început ce paşi a mai făcut în cauza peti- 
țlunei date baronului de Kemeny în cauza: înfiin- 
țărei districtului Năsăudului ca municipiu autononi, 
“dar după-ce saşii dela Bistriţă lucrau din răspu- 

_) Vezi la pag. 178,
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teri pe toate căile, folosând toate mijloacele: ca 
fostul district grănițăresc să se încorporeze cu 
Bistrița, ne putem închipui cu ce greutăți a.trebuit 
să lupte V. Naşcu şi câte pedeci să delăture. 
în un timp, când afară de archiducele Rainer şi 
ministrul de stat Schmerling ceialalți toți erau în . 
contra înființărei districtului Năsăudului ca muni- 
cipiu autonom şi de sine stătător. 

Ioachim Mureșan scrie că: 

“Naşcu perseveră şi cu puterea convingere i 
sule celei neînfrângibile, nu s'a obosit a înzista 
pe la archiducele Rainer, ministru-preşedinte, ucel 
bărbat :de stat, pe care îl adoară grăniterii cei 
pricepători, cu pe salvatoriul 'lor 'din braţele ne- 
Sigurității de mai înainte, nu s'a obosit Nașcu nici 
a umbla pe la ministrul de stat Schmerling ş. a. 
pâuă când: a | ” 

1, se înfiinţă distrietul; Se 
2, se denumi -câpitanul suprem, pentru care“ 

încă avea multe piedeci de a delătura“!). 

“Cum a. exoperat Vasile Naşcu toate acestea, 
voiu arăta mai în jos la locul său, 

Nâşcu avea de cuget ca prin lună lui Febr, 
1861 să reîntoarcă acasă, pe cum a fost scris în. 
lanuarie la Florian Porcius, iar în 11 Febr. zice 
în o epistolă adresată lui Vasile Petri în Năsăud: 
„De abia doresc 'şi eu să mă văd pe vagon, sunt 
sătul de nebuniile nemților şi. de usile miniştrilor, 
Spre acest scop” îşi ținuse șşi.vro 150 fl. bani de 

„drum, - dar văzând cum merg treburile și nefiind 
cauzele barem în parte rezolvate s'a hotărit să mai 
rămână, temându-se, --- după cum a scris lui 

1) Vezi „Gazeta Tranzilvaniei“ 'din 1907, Nr. 243, pag 
1 col, 4, ” - *
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V. Petri,:--- că dacă se'va îndepărta 'din Viena. 
nici în 10 nu se vor rezolva cauzele grănițăreşti, 

„Aşa credea V. Naşcu atunci (prin. Febr. 1861), 
dar s'a înşelat. Binevoitoriul cetitor din celea, ce 
se vor espune în această scriere mai în jos, se va. 
convinge, că dacă nu rămânea V. Naşcu în Viena 
ca să stăruiască zi de zi pe. lângă ministrii,. refe- . 
renți etc., cauzele: niciodată nu s'ar fi rezolvat fa- 
voritor. 

Dacă V. Naşcu în Viena trăia în o astiel de - 
credință şi speranţă, ne putem închipui, în ce cre- . 
dință trăiau cei din Năsăud, cari ştiau numai 

"atâta, cât le scria Naşcu. 

Intre. aceştia erau cu deosebire vicariul Gri- 
gore Moisil, V. Petri profesor . de preparandie şi 
Petru. Tanco locot. penz., soțul de lucru a lui: Va- - 
sile Naşcu. Petru Tanco de când a plecat Va- 
sile Nașcu la Viena a fost tot morbos de friguri 
până în Febr. 1861. In aceasta lună sa compus 
din partea celor din Năsăud o petiţiune adresată . 
Majestății Sale Impăratului. ' In aceea petiție au 
cerut, ca să se separeze administraţia districtului 
fost grănițăresc şi să se înființeze 'un căpitanat ca . 
municipiu îndependent, adecă neanexat cu prașul 
Bistriţa ori cu vre-un comitat. - 

Fiind-că la începutul lunei lui Martie aveau -. 
să se țină examenile dela şcoala din Năsăud, la -- 
cari avea să iee parte şi Macedon Pop, fost pri-. 
mul prezident al fondurilor grănițăreşti, iar pe: 
atunci prepozit în Gherla, aşa aceea petiţiune au 
ținut-o până ce a niers şi dânsul la Năsăud cu 
ocaziunea acelor examene ca să o subscrie. 

In 4 Martie sara a sosit Macedon în Nă- 
săud şi a doua zi reprezentanţii fondurilor 'au 
subscris. petiția majestetică dimpreună cu prepozi- 

„tul Macedon Pop „ca proprietar de pământ“ şi au
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trimis-o lui Vasile Nașcii la Viena cu însărcinarea - 
ca dimpreună cu Ioachim Mureşan, care pe atunci - 
era în Pesta, să o predee într'o audienţă Majes- 
tății Sale. Cu aceea ocaziune a scris Vasile Petri 
lui V. Nașcu, că foștii grănițeri vreau să mul- 
țămiască lui Ioachim Mureşan pentru ostenelele 
făcute cu mergerea la Viena prin aceea că îl vor 
alege ca amploiat în căpitanatul, care se va înființa, 
numai să voiască și să spună, că ce post ar dori. 
Dela Năsăud au. încunoștiințat şi telegrafice pe 
V.. Nașcu, despre espedarea petițiunei majestatice” 
(Majestăts-Gesuch).  Aceea telegramă V. Naşcu a 
atătat-o şi referentului Conrad, în' care --- după 
cum se va vedea mai în jos --- a produs mare 
spaimă; fiindcă credea, că grăniţerii îl acuză la . 

- Majestate pentrucă nu isprăvise cu petiția majes- * 
tatică din 10 Dec. 1860, în cauza de proprietate 
la averile grăniţăreşti, pentru care petrecea V. Naşcu 
în Viena. - | Da 

Petru Tanco, care în acest timp s'a ridicat 
din -morbul de friguri, după aproape 4 luni, îndată 
după sosirea prepozitului în 4 Martie 1861 a în- 
ceput a scrie lui Vasile Nașcu următoarele: 

| Năsăud, 20 Febr. (4 Martie) 18611), 

- Onorate domnule şi pretimer | 
Doară acestea puţintele rânduri te vor mai 

afla în Viena, întru aceasta întâmplare și noi cât 
mai îngrabă a te .vedea iarăși în mijlocul nostru, 
foarte dorim. i 

De când te-ai despărţit de noi domnul meu 
1)-În original din eroare e pus anul 1860, sub acesta 

e o notiță scrisă de, Naşeu: „Răspuns 14/3 1861“, i 
=) Aici comunică o rugare a, bătrânului medic Enzen. . 

berg dela, Monor, pentru ca să vorbească cu Iosef Popp de 
Macedonfi e. r. oficial, în cauza procurării unor instrumente 
și cărți medicale. . 

Dr. Șimon: Vasile Nagcu. a . „9
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şi pretine, şi aţi pornit cătră locul unde te afli, 
eu n'am scăpat de friguri până Vineri în 27 Ian. 
(8 Febr.) a. c. şi așa mau omorit, dară-mulţă- 

„mită. Domnnului, că acum iarăși m'am întrămat, 
numai slăbia de. picioare mai rămase îndărăpt, 
care pe zi ce merge şi aceasta se ridică, 

leri 's'a început ezumenul cu școala fetelor. 

* Petiţiunea pentru deschilinita administraţiune 
a cercului fostului regiment de “graniţă al nostru, 
se va subscrie astăzi la 5 oare şi se va espeda 
directe dumnitale, o. 
„ Pottindu-ţi fericită sânătate.şi curândă ren- 
toarcere cu rezultatul cel care-l dorim la lăcașul 
-dumnitale, unde doamna se afla sânâtoasă, sunt 
al dumnitale cel mai sincer pretin şi de binevoitor 

Petru 'Tanco, locot. em, 

Vasile Naşcu “a răspuns la aceasta epistolă 
în 14 Martie 1861 comunicându-i, că a primit pe- 
tițiunea ce i s'a trimis și în 13 Martie a umblat 
prin ministeriul de justiție şi de stat, şi peste tot 
locul a fost bine primit. 1 s'a promis, că peti- 
țiunea va fi sprijinită. cu toată căldura. Ca argu- 
ment li-a adus înainte V. Naşcu. năcazurile, cari 
ar putea să'le aibă foștii grănițeri, dacă ținutul 
fostului al II-lea regiment de graniţă s'ar anexa 
la alt teritor și -ar avea oficianţi superiori străini, 
pentrucă aceia i-ar persecuta pentru ținuta foştilor 
grănițeri în anii 1848 și 1849, aşa că ar deveni 
numai de batjocură. ” 

Mai departe îi comunică pertractările, ce le-a 
mai avut în 13 Martie 1861 cu referentul Conrad, 
care şa dat şi cuvântul de onoare, că până în 
20 Martie va fi gata. 

1) Aici descrie decursul ezamenelor, la cari a luat 
parte şi prepozitul Macedon Pop, „care asară în 4 Martie 
sosi, alta nimica din nou.“ .
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„Viena a doua zi de:Dochia. 
Fiindcă tocmai ninge omătul cotorilor, - 

Onorate Domnule! N pr 
Nu ştiu ce ţi-a spus fratele Petri, că eram învitat de D. Popp de Macedonfi directorul dela 

cancelaria aulică a Transilvaniei, ca să merg cum a fost eri la D-lui, spre a-mi putea spune despre 
acelea, ce îmi scrisei Dta în stimata epistolă d. d. __20/4 Martie a. ce. - i 

Aşa a tost «eri: dupăce umblasem prin Minis- teriul de dreptate şi de stat în privinţa suplicei Dvoastre'sosite de. curând la mine, pe unde în tot locul mă primiră cu cele mai cordiale promisiuni „din parte-le, că ni-se va sprijini în tot modul „ ăceasta dorire a noastră, dupăce le spusei, că le:. gile de stat ale Transilvaniei — Şi anume Compi- latele, Aprobatele, Tripartitumul şi cu Verbăezi — Sună 'numai “în favoarea Ungurilor nobili, Săcui şi .. Saşi, iară de Români. şi: ceealalţi locuitori ai ţă- ei ating numai atâta: că rusiicul ori colonul nur posede alt drept — decât plata pentru 'munca sa - pe zi — și acum stăruind 'toate acelea trei „maţi- uni a-le aduce acelea la. valoarea. lor ca inainte de 1848 — atunci numai. foştii Români . iobagi, 
ci și noi grăniţerii am deveni: în dejosită stare şi 
în loc ca să devenim ca capitulanţi în o stare | mai distinsă după meritul nostru militar, am ajunge 
a'ne vedea sacrificiul și pradă inimicilor noştri şi - a. tronului. — așa cât în loe.de. ceva recunoştinţă, am avea de așteptat nu alta, decat represalii. şi isbândă din. partea. superiorilor comitatelor ori dis- - trictelor, fiindeă prea uşor se poate întâmpla, ca “sosind de comite, jude, primar, notar prim ori se- 
cund din familiile ori din acei indivizi, cărora gră- nițerii le-au făcut multe neplăceri şi daune în 1848 şi 1849 ca militari, acum înturnându-se obada și ajungând ei de superiori -ai grăniţerilor, nu numai 

19%
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am deveni'la batjocură noi, ci şi e. r. guvernul, 
căruia i-ar fi de strânsă datorinţă batăr acum a 
ne apăra de neseai neplăceri ca acelea dănuitoare - 
nu numai nouă ci şi regimului; apoi că după atâ- 

„tea sacrificiuri aduse pentru stat şi tron, că am 
merita. şi. noi batăr acum ceva, recunoștință. 

Pe tot locul promit, vom vedea ce va [i re- 
zultatul acestor promisiuni. Mâne vom auzi ce va 
zice şi Imperatoriul. 

Te-am compătimit celind. că ai” suferit atâta 
timp de boala trigurilor, m'am bucurat mai mult 
decât ori-ce alta mai încolo văzând a fi scăpat şi 

„eu sunt sigur că nu singur, ci şi alţii o mulţime 
îti poftese să Te dăruiască Atotputintele cu sănă- 
tate la mulţi ani de acum spre a vedea odată în- 
coronat cu rezultatul dorit .osteneala. ce ai pus-o 
pentru binele: grănițerilor, având aceştia şi de acum 
încă--mai multă 'şi hai mare lrebuinţă de un băr- 

1 

bat apt ca Dta. Drept e aceea; câ viața-omuluie 
ca floarea . câmpului! Ai înţeles de întâmplarea 
fratelui meu în Feldru. . | 

O Doamne! De.nu m-aşi teme de osândă, 
aşi cuteza a zice din mai multe ' cauze, că oare 
Dzeu sfântul de ce tot amână imperiul dreptăţii 
cătră viaţa veacului! Qare cât vei mai suferi 
Doamne pe bilauri şi pe vârcolaci! 

" Sunt acum 5 oare de seară, şi dela Chimul?) 
nu soseşte răspuns si mâne audienţă. Eri am mai 
vorbit cu Conrad, imi spuse, că pe onoarea sa să 
mă ţin de ce mi-a spus mai în urmă, că până în 
20 va fi gata, -- eu mâne am de cuget a atinge 

„__1) Aici pe o față întreagă spune, că dupăce a eșit din 
dicasteriuri a mers la Popp de Macedonfi, care le-a comu- 
nicat modalităţile sub cari medicul Enzenberg din Monor iși 
poate procura cărţi şi instrumente medicale, 

2) Pe Toachim Mureșan îl numeau de comun China.
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cu vre-o câteva cuvinte întârzierea aceasta!) In- 
ainte de audienţă voiese a mai vorbi en Conrad, 
a-l: prea îmbulzi încă nu mi-a fost voia să iasă, 
apoi o rezoluţiune nedeplină şi în urmă să mai fie 
trebuinţă a descurea cu procesuri şi aceasta încă 
pe la tribunalele viitoare la bărboșii fraţi de pe la - 
“guvern şi de pe la cancelaria aulică — de cumva 
vom avea norocire a deveni sub aceste posturi 
cardinale — şi de cumva 'nu vor apune neajun- 
gând etatea de un an: mai ales de -politica es- 
ternă nu va avea: înrâurință în împărăţia babilo- 
nică (nemţească), după cum se văd a fi îngroşaţi 
norii cei negri ai Orizontului. Doamne ajută dreptăţii! 

“Pentru renovarea : murilor Ierusalimului no- 
siru*) nu dobândim altceva de-ocamdată, fără ca 
să-mi fiu luat cauza- la pertractare; aşa şi pentru 
preparandie, cerându-se pentru aceasta din urmă 

„desluşiri- dela guvernia 'Transilvaniei şi dela fostul 
„minister de învăţământ şi cult. Numai de ni-s'ar 
"încorona cu rezultatul dorit cauza cu reşedinţa 
episcopească, atunci cuget, că toate celelalte sub - 

„epitropia episcopiei .vor “urma mai ușor încât îi 
pentru şcoale şi. dotațiunea clerului și a învăţă- - 

„torilor. Acum. pe aci e un chaos: — lupta e mare -" 
între absolutism şi constituţionalism. | - 

” Unitatea monarhiei şi cancelariile aulice, fie- 
care din acestea din urmă dau nespus de mult de. | 
lucru la toate ministeriurile, vrând a smulge - pe 
încet-încet câte-un drept dela coroană la mâna 
lor — (a fraților mongoleşii). | | 

Ioachim ini serise mai pe urmă în 11/3 că 

. 1) Aici aminteşte de audiența căpătată pe 15 Martie 
la Maiestatea sa, căruia avea de cuget a-i aminti despre 
întârzierea rezolvărei cauzei date: referentului Conrad. ' | 

2) Aici vorbeşte Nașcu despre murii fostului institut 
de creştere militar (Erzihungshaus) din Năsăud, care a ars ” 
în-1849. -
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nu ştie mai avea-o timp a-mi scrie din țara mon- 
golească, fiindcă în 10/83 se închise şedinţa jude- 
cătorilor sub presidenţia judelui curţii (judex curiae) 
a subşterne planul organizaţiunii celei noue, din 
care spune, că-i pare că l-ar fi lăsat afară pen- 
trucă ar fi cunoscut cu peri de lup, de când cu 
conferințele din patrie — mai ales dacă poartă 
nume şi prea românesc; mai încolo imi scrise, 
că mai astă-toamnă, când.-se ceruse lista ofician- 
ilor străini, nu-l puse între aceşti, zicând, că ca 
Ardelean e indigen, acum însă când se ceru lista 
indigenilor, pe dânsul îl lăsară afară sub pretext, 
că luând lucrul strict, dânsul nu ar fi indigen. - 
Așa se vede a fi rămas intre două scaune, adecă 

„nici în partea neamţului, nici în partea varvariei 
„constituţionale- — până în 16 se va alege.. 

| Intre altele mai scrie, că pe la Pesta, unde 
zie oamenii a fi.a lor pământul, că ei cu româ- 
nismul în pace nu vor fi, pentrucă au obrăznicia 
de a-şi ţinea morţiș sofismele despre ligitimitate şi * 
drept istoric. Oh Doamne cum se loveşte coroana 
sântului Ștefan cu cancelarii protestanți etc. ete. 
şi pe lângă aceea ce e şi mai mult în liberțatea 
şi autonomia popoarelor. . . 

Nu e ironie! Nu.e mâţa cu clopot?! 
Oare noi nu am putea zice: Remnul nostru 

nu e de pe pământul acesta. | 
„_ Thimann încă are mâne audiență la impera- 

torul — cu scop de a se mulţâmi pentru graţia 
dobândită cn licența măritatului a ficei sale fără 
de a depune cauţia deplin şi totodată înștiințân- 
du-se a porni îndărăt la Transilvania. Știu, că 
sosind la Bistriţa nu va întârzia a veni şi la Nă- 
săud spre a vă descoperi paşii săi făcuţi în fo- 

„losul -grăniţerilor!!! ă | | 
„ Doeunientele avânde și prin urmare proten:
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ziunile noastre pe baza acestora, fiind drepte, nu 
multe proptele aşteaptă. Ce-i drept se întrebuin- 
țează pe aci. în țot locul de bun instrument, . 

Nu ştiu când va porni de aci —- aşteptând 
a vedea organizaţiunea cea noua a patriei noastre, 
la care cancelaria și guvernia nouă stăruieşte din 
toate răsputerile — însă poate că până după dieta” 
imperială vor mai rămânea oficiolatele cele vechi. 
Oficianţii noi nu sunt denumiți. de “ imperatorul ; - 
propozițiunea s'a aşternut din. „partea cancela- 
rului la imperatorul de 14 zile, până acum stă 
la o parte...1) 

„_ Dumineca viitoare 17/8 dupăce voi mai umbla 
pe la ministerul de finanţe 'şi pe la baron Helfret 
voi mai scrie cum stă cauza atât cu episcopia cât 
şi cenlaltă. . “ 

_ Nou denumitul espitan în . Chiuar, Popp 
Sziga (Sigismund) român ren. fusese Dumineca cea 
trecută aci la audienţă, aștepta vizite din “partea 
românilor de aici — însă nu i-s'au sfetit! L-am 
văzut cu pe alt renegat: „Boieriu Jânos“ învăscut 
cu teremtete. ” 

Foarte-ţi mulțămese de împărtășirea de aca- 
să-mi şi primeşte din parte-mi complimente multe... 
apoi la muierea-mi de cumva e în Năsăud, și în - 
urmă la toţi binevoitorii domni și doamne dela . 
A. Z. dorind a vă afla pe toţi sănătoși şi cu pace. 
Pe 'd-ta strângându-te cu ardoare la .piept sunt 
până. în finit sincerul Vasiliu, m. p. 

Tot în aceeaşi zi (14 Martie 1861), pe când. 
a scris Vasile Naşcu epistola de sus 'cătră locote- 

1) Aici serie despre Babeş secretar dela curtea ape 
-” lativă, Ath. Marienesc riorozant şi mitropolit Șterca Şuluţ, 

pe care „il adorează bărbaţii de stat,-nu așa însă pe Hai- 
nald și Şaguna“, - E “ -
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nentul penzionat Petru Tanco, a scris Şi lui loa- 
chim Mureşan în Pesta, căruia i comunică, că a 
primit petiția maiestatică dela Năsăud în căuza în- 
ființărei unui capitanat pe teritorul fostului district . 
militar. de graniţă şi că voiesc-a-l alege în un post 

 la-care i-ar plăcea să candideze, prin urmare nu 
„va rămânea fără post. La cancelaria -aulică au 
“fost ocupate posturile disponibile tot cu români. 

- Ce atinge chestiunile grănițăreşti, pentru: cari 
a mers expres la Viena, Conrad în urma intreve- 
nirilor lui V. Naşcu le-a rezolvat în parte în mod 
favoritor şi anume chestiunea dreptului de proprie- 
tate la păduri și munți, precum şi chestiunea re- 
galelor afară de munţii revindicaţi, cari după ve- 
derea lui Conrad, aveau să treacă în proprietatea 
erariului. Pa 

___ “Mai înainte eşise o ordinaţiune litografată, - 
în care toate averile câte le posedeau foştii gră- 
nițeri: păduri, munți, căsi şi grădine folosite în 
timpul graniţei de cătră ofițeri, precum şi drepturile 
regale au fost decretate de erariale. Dreptul de 
regal il da în arândă organele statului, tot acelea 
organe dădeau în chirie şi arândă casele Şi gră- 
dinile ținătoare de ele. Insuşi Vasile Nașcu a ţi- 
nut câţiva ani în arândă grădina ținătoare de 
cuartirul căpitanului din Feldru. - In urma deselor 
pertractări ce le-a avut Vasile Nașcu cu referintele 
“Conrad, i-a succes de a-l convinge despre drep- 
„turile foştilor grăniţeri, aşa încât acesta a cores or- 
"dinaţiunea amintită în aşa înțeles, că toate pădu- 
rile, munţii afară de munţi revindicaţi!), ba chiar 

  

1) „Munţii revindicaţi“ sau numit munții de cătră 
Bucovina, cari în timpul graniței Sau alăturat la ceialalti “munţi prin înaintarea vulturului (semnele de granițe) mai 
spre Ost, 

Intre aceştia astăzi cel mai de însemnătate e Dosul Stânișorei proprietatea fondului de stipendii,



— 297 — 

- Şi regalele după finirea timpului de arândă să de- 
“vină în proprietatea comunelor. i 

„___ Intro zi mergând V. Naşcu la referentul 
Conrad, ca să-l mai înpintene la rezolvarea cau- 
zelor grăniţăreşti, i-a arătat acestuia telegramă pri=- 
mită dela Năsăud cu care a fost încunoştiințat, 
că urmează petiția maiestatică în cauza înființărei 
capitanatului. Fiindcă din telegramă nu se putea 
vedea altceva, decât că urmează o petiție maies- 
tatică, Conrad cugetând că aceea petiție e o acuză 

„la Maiestate contra lui, pentru-că de 3 luni nu a 
mai isprăvit referada, s'a spăriat foarte şi fiindcă 
Naşcu a început a păși ca acuzator şi nu ca ru- 
gător a început Conrad să-l mângăie și domo- 
lească, arătându-i lui V. Naşcu cât a lucrat şi cum 
a cores ordinaţiunea cea litografată, recunoscând 
drepturile foştilor grăniţeri la păduri, munţi şi re- 

- gale. . - Aa 
- Numai foastele cuartire de ofiţeri şi grădinile 

nu era aplicat Conrad a-le recunoaște altcum de- 
cât erariale. Vom vedea .la locul său disputa ce 
a avut-o cu Naşcu în această privință până când 
Naşcu a lucrat de i-s'a luat din mână întreg ope- 
ratul. In urma intrevenirei lui V. Naşcu a început: - 
şi ministrul Plener a urga pe referentul: Conrad 
ca să finească cauza. 

A promis că până în 20 Martie 1861 va fi. 
gata... - . | 

Epistola amintită, scrisă în 14 Martie 1861 
lui Ioachim Mureşan e următoarea: 

1861 a doua zi de Dochia. 

„Stimate Nepoţele! 

| [ţi mulțămesc că-mi scrii mai des. Chiar 
aveam de a-ţi scrie spre a-ţi face cunoscut, că am 
primit de acasă o suplică cu mai multe sub-
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scripțiuni şi chiar și de Roverend. )). Prepozit ca 
proprietar de moșie, adresată la Imperatoriul în 
privinţa neîntrupărei teritorului nostru cu comita- 
tele ori districtele vecine, cu' motive bune, cu ru- 
garea a se înființa un „capitanat“, întru a cărui 

„îndrumare poftese Domnii dela Năsăud, ca noi 
* ambii să o ducom într” audienţă. Ce-mi răspunzi 

la aceasia? , | 
In urmă scriu şi aceasta: „Qrăniţerii noștri 

vreau a mulţimi Chimului pentru ostenelele făcute 
cu mergerea la Viena! prin aceea, că-l_vor alege 
la organizaţiunea cea nouă ca amploiat de capi- 

“tanat la -noi! 

Intreabă-l, viea. dânsul şi cam pentru care 
post, ca să-l punem de candidat. „ 

Vivat Chimul! Vivat dreptatea !“1) Prin ur- 
mare ași cugetu să nu ai teamă că vei fi între 
două scaune.?) - 

„La cancelaria aulică- au adus tot creaturi de 
o fire şi fiinţă: Macedonfi, Ciupe, mai vine un Or- 
bonaş, Nemeș, upoi vei fi -cetit ieri în „Wiener 
Zeitung“, că e denumit și Pușcariu, Moldovan de 
nu e sosit se aşteaptă în toată oara, pe cât am 

"auzit eri dela dl Maior şi Macedonfi, fiind eu pe 
Vieden şi întâlnindu-i în cafeneaua Prasch, drept- 
aceea aci se vede a fi implinit personalul trebu- 
incios. Dl Maior — pe întrebarea în privinţa ce 

  

„+ 1) Acestea le-a scris -exaltatul Vasile Petri, care nu știa nimic despre starea cauzei înființărei districtului, Toc- mai în acel timp era așternută lui M. Sa propunerea baro- nului F, Kemânyi, ca să nu se conceadă înființarea capita- natului, dupăcum se va vedea mai în Jos și la Năsăud fă- ceau proiecte cui să dee posturile. | 
2) Aici face aluziune la faptul, despre care se face amintire în, epistola anterioară adresată lui Petru Tanco, ca “pe Ioachim Mureșan nu l-au luat.in combinaţie de a fi apli- "cat în vre-un post pentrucă indigenitatea i-au contestat-o în tot locul chiar și în Ardeal,
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i-o încredinţarăm — îmi răspunse, că dânsul cu- 
getă că „vei fi căpătat la Pesta răspunsul, respec- 
tive rezoluţiunea, promiseră a cerea azi. iară la * 
referintele respectiv şi aşa a-ţi scrie. Intâlnindu-l 
în zilele de curând voiu vedea ce a făcut, 

Treaba noastră cu deputaţiunea nu-i eşită 
dela referent. In zilele trecute când îi arătai un 
telegram de acasă cu: „Majestiits-Gesuch folgt“ 1) 
se spăriase foarte şi spre a mă mângăia şi mai. 
domoli îmi arătaseră ce a croit; Văzui şi auzii, . 
că a cores ordinaţiunea câea-ce o văzurăm noi 
litografată ,.... în cele mai multe puncte: aşa în : S-ul 3- stă esprimat: în privința: relațiunilor de 
proprietate în Valea Rocnii se va decide în Ş-ul 
-18 deosebit de celealalte comune — în Ş-ul 18 stă 
că toate pădurile, munţii (afară de cei revind.)_și 

„chiar și regalele după finirea timpului de chirie 
— să devină în proprietatea comunelor. ŞI la, cele 
ce au fost mai nainte întrupate cu fundul regiu 

- (Orlăţenii și câteva comune, la noi Ragla, Sânt- 
loana şi Nuşfalăul) să rămâie “cu toate în proprie- * 
„tatea ce au avut în posesiunea lor la desființare, 
iară cele ce au fost între iobagi să se mijlocească 
prin comasaţiune ori segregaţiune, alodiaturile ce 
se află în conscripţiune. Casele aşa numite: era- 
riale şi- grădinile să nu le dobândim! Cu munţii 
revindicaţi are să - mai stee treaba baltă până la 
alegerea pretenziunilor din partea privaţilor şi a 
corporaţiunilor.?) Cu fondurile de montură și a 

- şeoalelor -cumunale nu .e nici o indoială. - 
Dela Episcopul Alecsi mi-au trimis dl Pre- 

| 1) Aceasta a fost telegrama amintită mai sus, cu care 
au încunoștiințat: dela Năsăud pe V, Naşcu, că „urmează 

„petiția maiestatică“ in” cauza neincorporărei fostului teritor 
de graniță cu Bistriţa ori alte. comitate. | . 

2) Vezi despre toate .aceste chestiuni cele publicate 
dela pagina 42—44. - ; ,
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„ pozit declaraţiunea, că voieşte mai bucuros a fi 
„Strămutat la Năsăud decât la Baia-măre — numai 
pune condiţiune să i-se clădească biserică cate- 
drală şi. cuartire pentru canonici. Admanuând-o 
lui Helfert şi Kucker — au răspuns, că acum nu 
mai e îndoială că nu vom fi inzestraţi cu reşe- 
dinţa episcopească. .Eu din parte-mi li-am spus, 
că atunci ar equipara Năsăudul cu Blajul și ar 
deveni două columne tari nu numai pentru naţi- 

„une, ci şi pentru dinastie.) | 
Acum strâmtoreşte ministrul Plener pe Con- 

rad a fini treuba.  Plener se esplicară cătră mine 
„Dumineca ireculă, că nu urmăreşte în treaba noa- 
stră interese fişcale — acestea le descoperi şi lui 
Thimann - preşedintelui prefecturei din Bistriţa, 
care le puse în scris la îndrumarea memorandu- 
lui dela Năsăud,?) acum ministeriul statului: res- 

„pective Kucker cu Helfert au cerut aceasta declu- 
rațiune dela ministrul de finanţe în scris Şi aşa 

„_avându-le toate la olaltă se va trimite actul tot 
la Sânţia Sa Papa, ca în senzul drepturilor cano- 
nice să binevoiuscă a-şi da concesiunea spre siră- 
mutarea episcopiei. — 

Până în 20 curinte — îmi promiseră Conrad 
a fi eşit lucrul dela dânsul şi doară şi dela mi- 
nistrul statului numai să mă văd gala, te avizez 
eu când um să sosese în Pesta, de cumva nu vei 
veni mai întâiu la Viena 

  

1) Dupăcum scrise prepozilul Macedon Pop lui-V. 
Nașcu în 3 Martie 1861. : : . 

?) Vezi raportul lui Thimann din 9 Febr. 1865 Nr, 
5797 publicat nai sus, 

3) Aici i comunică mai multe despre românii cuntos- 
cuţi din Viena, consilierul Vasile Pop, Babeș, Mocionești, 
Niculaevici şi Eudoxiu Hurmuzaki, care se ocupă cu 0 is- 
torie în interesul românilor. su
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„Pe Lica îl văd numai subscris în petițiunea 
ce o am — de Purceilă nu — alta nu scriu. Sa- 

" lataţiuni dela dl Silaşi. . SE a 
Cu- sănătatea nu mă laud prea bine, însă 

cât voiu putea nu mă dau oboril. 
De Gozsdu nu fac nimărui vre-o vorbă, cat 

„şi de Popp. Sziga, care era mai eri pe aici cu alţ 
renegat — Boer Jânos, -- . 

Spune-i din parte-mi complimente dlui Dr. 
"Maniu şi tuturor cunoscuţilor. Până ne întâlnim 

fii voinic, Că eu încă uşi vrea — şi așteptând răs- 
puns curând te cuprinde bătrânul unchiu : Ă 
E - o Vasile m. p.!) 

62. Propunerea lui Francisc KemEny pentru 
anexarea fostului district grăniţeresc şi ho- 

tărîrea Maiestăţii Sale. 
„_ Baronul Francisc Kemâny,  prezidentul pro- 

vizor al cancelariei aulice transilvane, care cu au- 
tograful Maiestăţii Sale Impăratului din 21 Dec. 
1860. a fost însărcinat ca să-şi dee părerea asupra 
organizării politice-administrative a Ardealului, a 
prezentat propunerea în 10 Ianuarie 1861,2) 
„Br. Kemeny în propunerea sa zice, că orga- 
nizărea aceasta numai așa sar putea face, dacă 
guvernul împărătesc ar fi restituit în starea de mai. 
înainte, asemenea de ar fi restituite în starea lor 
autonomă comitatele, scaunele săsești, cetăţile. şi 

| 1) Ioachim Mureşan din eroare schimbă datul pro- punerii cu datul hotăririi Maiestăţii Sale din 24 Martie 
-1861, ce. se va arăta mai în jos. . i ” 

„2 Originalul acestei epistole se află între scrisorile. rămase de loachim Mureșan. Pe ea e notat: prim, 15/3 nou 861 la 91/4 sara. ,
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opidele libere şi comiţii supremi în comitate, că- 
pitanii supremi în districtuale ungureşti, judecătorii 
supremi regeşti-în scaunele săcuieşti, comitele na- 
țiunii săseşti,. judecătorii regești în scaunele Şi di- 
strictele săseşti în cetăţile libere şi opide ar fi 
denumiti și așezați în activitatea de mai înainte. 
Piedeci în reîntroducerea modului de guvernare 
nu se poate să fie, de cumva S'ar putea întâmpla 
însă, să se ridice oarecari temeri aparente în această 
privinţă, îşi ține de datorințe a-şi expune opiniunea 
în punctul acesta. 'Apoi se exprimă -în această 
privinţă, că: Temeri, îndoieli aparente s'ar putea 
naște din disolvarea graniţelor militare cu privire 
la părţile de teritor ale regimentelor de săcui şi 
români, însă nici aici n'ar fi la mijloc nici cea 
mai mică pedecă. In special referitor Ia teritoarele 

fostelor regimente române de graniță baronul de 
Kemeny zice următoarele: 

„l. regiment român de graniţă nu a fost un 
teritor separat, - ci împrăștiat în- mijlocul jurisdic- 
țiunilor, unde locuri singuratice sau chiar familii 
singuratice aparţinură graniţii militare,: pe când în 
aceleaşi locuri se aflau şi alţi locuitori, cari apar- 
țineau clasei privilegiate. ori celei iobage. : Și aici 
n'ar sta: nimica. pedecă în contra reorganizării, 
fiindcă comunele și persoanele, cele mai. îndato- 
rate mai înainte a milita, rămân la care aparţin. 
Numai al Il-lea regiment de graniță a format un 
complex propriu separat din cam 40 de sate şi 
30.000 snilete. . Originea acestui regiment de gra- 
niţă e -următoarea: - 

„Pe când Maiestatea Sa Maria Terezia de 
glorioasă amintire demandase a se ridica graniţele 
militare, au fost luate în: deosebitele Jurisdicțiuni 
ale comunelor - așezate aproape. de granițele ţării 
bunuri mai mult sau mai puţin însemnate dela 

S
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proprietari pe calea exproprierii și desdaunarea s'a 
întâmplat parte în bani gata, parte prin alte bunuri, 

„Cu aceasta ocazie dela familia contelui 
Bethlen s'a luat în schimb spre scopul aniintit . 
Valea Bârgăului constătoare din mai” multe co- 
mune în atare mod, că aceleia în tot anul i-sau 
dat dela înaltul erar interesele după capitalul de 
pretuire, 1). până ce prin anul 1820 i-s'a dat ca 
desdaunare bunul lui Pavli 'aflător în Bânat. * 

„Dupăce însă aceste: ținuturi militarizate au 
- fost separate din corpul jurisdicţiunilor, în a căror 

».. margini se ţineau şi dupăce Scopul, pentru care 
s'a întâmplat, aceasta, a încetat, ar trebui deci ca 
slarea schimbată a lucrurilor să. aibă ca urmare 

“năturală, ca aceste teritoare să fie iarăşi încorpo- 
rate la acele jurisdicţiuni, din care-au fost se- 
parale, : | | , | 

„Considerând totuşi împrejurarea, că aceasta 
întrebare S'ar putea rezolva mai corăspunzător în 
o dietă a ţării, nu cutez de u sfătui o încorporare 
“momentană a teriloarelor respective, ci cred de 
a-mi exprima părerea cea mai supusă, că pentru 
delăturarea. ori-cărei amânări în executarea Orga- 
nizaţiei, teritoriul regimeutului al Îl lea de graniţă 
să rămână la districtul săsesc .al Bistriţei, la care 
aparține în prezent ca parte integrantă a aceluia 
până la proxima dietă a ţării, a căreia problemă 
ar fi apoi a decide soartea mai departe a acestui 
teritor. 

... „Cu privire la aceasta întrebare -nu pot lăsa 
de altcum neamintită o rugare înmanuată mie de 
4 indivizi — precum ziceau — în numele popo- 
ratiunii de acolo, în. care se roagă, ca teritorul 
regimentului al II-lea să .se lase ca o jurisdicţiune 

  

” 1) Acesta a fost capitalul, cu care'avea să rescum- pere Valea. Bârgăului, unde au fost iobagi. |
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proprie. de sine stătătoare din motivul, că acest 
teritor,: ce aparţinea odinioară numai grănițerilor, 
este locuit - numai de români şi nu conţine altă 
posesiune străină ; însă eu nu ași putea recomanda 

* Maiestăţii Voastre de a lua în prea înaltă consi- 
derare aceasta - rugare, parte pentru aceea su, 
fiindcă acest obiect, care: aparţine la desbaterile 
dietei ţării, pe calea aceasta ar reclama sancţiunea 
Maiestăţii Voastre, pe care nu mi-e iertat să cutez, 
ca sa mi-o însuşesc; parte pentru aceea nu, 
fiindcă un teritor cam cu 40 comune şi 30.000 
suflete este cu mult mai mic, decât ca să poată 
forma o jurisdicțiune proprie, ci ar putea forma 
cel mult un cere al unei alte jurisdicţiuni; parte 
pentru aceea nu, fiindcă eu nu ţin cu scop, ca 

„un popor constător numai din români, exercitaţi 
în arme, chiar la granitele Moldovei, unde comu- 
nicaţia cu principatele dunărene chiar astăzi e aşa 
de deasă, să: ocupe o poziţie independentă sub 
conducerea şi supraveghierea diregătorilor proprii 
naţionali, căci dacă aceasta împrejurare în prezent 
nu ăpare să amenințe cu periclu, totuşi rămâne 
învălit în întunecimea viitorului, ca mai târziu să 
poată [i sau să poată deveni un perielu, de aceea 
nu pot cuteza a lua asupra-mi responzabilitatea 
impreunată cu o asemenea propunere. 

„Părerea cea mai supusă prin urmare. sim- 
plaminte este, că teritorul regimentului de graniţă 
să rămână anexat la districtul Bistriţei până la 
adunarea provincială proximă cu atât mai mult, 
cu cât cu ocaziunea, când s'a făcut vorba în aceea 
direcţiune nu s'a arătat nici o voce contrară Și 
cu atât mai mult nu s'a ridicat împotrivă ceva. 
protest și fiindcă pentru aceea nu s'ar naşte-nici 
o pedecă pentru executarea mai repede a orga- 
nizării, la ce s'ar putea face dispoziţia, ca la ocu- 
parea posturilor de diregători de acolo "Românii 
să fie consideraţi cât se poate mai mult“.
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Mai departe baronul Kemeny îşi desfăşură 
pe larg. părerile despre întroducerea reorganiza- 
țiunii noue. - a ae 

Acestea propuneri le-a înaintat Maiestăţii 
Sale la începutul lunei lui Martie 1861, dupăcum 
se vede -din. cele scrise ' de Vasile Nașcu în epi- 
stola din 14 Mariie cătră locotenentul Petru Tanco : „ „Propozițiunea s'au aşternut din partea cancela- 

: rului la Imperatorul de 14 zile; până acum stă 
la o parte“. : E - 

-. În urma propunerii- făcute de baronul Ke- 
meny 'era evident, că Maiestatea Sa va hotări în 
sensul aceleia, adecă, ca ţinutul fostului II regi- 
ment de graniță să nu formeze jurisdicțiune pro- . 
prie, ci să rămână anexat ca un cerc la districtul 
săsesc al Bistriţei. Cine ar fi putut crede, că 

- Maiestatea Sa nu va lua în considerare propunerea 
încredințatului său baron Francisc Kemâny, pre- : zidentul provizor al cancelariei aulice, ci va satis- 
face întru. toate cererea prezintată şi reprezentată 
de Vasile Naşcu? Așa ceva nime nu credea. 

Vasile: Nașcu însă, după cum am amintit mai 
sus, a fost în audienţă la Maiestatea Sa, a inzistat 
pe la arhiducele Rainer, ministru prezident, - care 
cunoştea şi înțelegea durerile foștilor grănițeri din: câte. i-le-a- expus Vasile Naşcu, a mai umblat - pe la ministrul“ de stat Schmerling, cari au dat ” Maiestăţii Sale informaţiuni mai detailate, după cum 
i-a convins Vasile Nașcu şi aşa fiind Maiestatea 
Sa informat despre “justa cerere a foştilor grăni- - ţeri, asupra propunerii baronului Kemeny s'a adus 
hotărîrea prea înaltă, prin care s'a format districtul 
Năsăudului,  - . 

Dr. Şimon: Vaeile-Naşcu. Ă , 20
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63. Prea Inalta hotărire majesțatică din 24: 
Martie 1861, pe baza căreia s'a format 

districtul Năsăudului. 

. „Cu privire la autograful meu din 21 Dec. 
an. tr, Eu aprob în sensul aceluia conform pro- 
punerei d-tale din 10/1 a. e. Nr. 15 organizarea 
udministraţiunei politice administrative, ce are să -. 
se întroducă, cu singura schiinbare, că teritoriul 
-ce cuprinde raionul fostului al II- lea regiment de 
graniţă român cu staţiunea statului major (Staabs- 

station) Năsăud, are să formeze un district de sine 
cu jurisdicţiune. proprie, în care administraţiunea 
“se va organiza în ori şi ce privinţă asemenea celui 
din Făgăraș, la care dupăce lu am orânduit re- 
întroducerea guvernului transilvan, co a fost imai 

înainte, prin” “eseriptul Meu de mai sus, acum 
conced: încă ca comilatele,: scaunele săcnieşti și 
cele săsești, districtul- Făgăraşului, Năsăudului şi 
cele săseşti, cetăţile:libere reg. şi opidele privile- 
giate să se restaureze intre marginile de mi înainte, 
jar referitor la districtul Năsădului intre marginile 
fostului al II-lea regiment -român de graniţă să se 
restaure slarea uulonomă de mai înainte care 

“trebuie să se extindă” şi peste districtul Năsău- 
dului, la cari eu hotărăsc ziua de 15 Aprilie a. c,, 
ca atare în care reorganizarea trebue să fie în- 
deplinită, așa .ca. atunci în 15 Aprilic încetând 
activitatea organelor adminislrative de pânâ aici, 

- comitatele, seaunele şi districtele restaurate dim- 
_preună cu cel nou al Năsăudului, apoi cetăţile 

libere .şi opidele să-şi poată începe activitatea lor?. 

„Totodată legiuilul comes Franz bur. de Salmen 
fu însărcinat, că fără nici o amânare să purceadă 
la Transilvania, spre a se reapuea cu toată pu- 

„tincioasa iuțală-de reorganizarea scaunelor şi a :



x 

districtelor săseşti cum şi de alegerile huirgmaistrilor 
şi a judeţilor. regeştii), a 

“Apoi urmează Gatul și subscrierile în modul 
următor: Wien, 24 Miărz 1861 Franz «Joseph. gesehen 24/38 1861 Sa 

prăs. 24/83 18612) 8. H. Rainer.“ 

64. Griji noue pentru restaurarea municipali- 
tăților Transilvaniei şi apreciarea activităţii lui V. Naşcu din partea Românilor din Viena. 

In „Gaz. Trans.“ din acest timp se scrie, că 
abiă trecură vro câteva zile dela publicarea tele- 

  

9 Vezi. „Gazeta Transilvaniei“ din. 1861 Nr. 23 pag. “ prima (95). 
2) Întreagă „propunerea baronului. Francisc Kemâny, “din 10 lan. 1861 dimpreună cu hotărirea Majestății Sale din 24 Martie 1861 se află în copia făcută de, Vasile Naşcu în Viena la 1 Aug. 1861 intre scrisorile rămase de Joachim ". Mureșan, La fineâ hotărirei Majestății Sale după dat şi sub- scriere, V. Naşeu autentica acea .copie în modul următor: „Diese Abschrit dem Originale ganz getreu bewibkt, "Wien, 1 August 1861. BB Nacu m, p.” 
Sunt greşite pasagele scrise de Joachim Mureşanu şi. publicate în „Gazeta Transilvaniei“ din 1907 Nr. 241, unde ” zice că propunerea, lui Kemâny e din 24 Martie 1861, apoi ...- adausul ca „Archiducele Rainer prezenta. această propunere prea umilită şi pusă „vidi“ pe ea tot în aceeaș zi: informă însă mai. bine pe Majestate", pentruca arch. Rainer n'a „vidat propunerea. bar, Kemeny, căci după cum se vede de aici, dânsul a vidat numai hotărirea Majestății Sale, - „__„ Aceasta știre s'a publicat mai întâiu în „Gazeta Tran- silvaniei“, sub titula: Telegram. Sibiiu în 27 Martie 1861, 
„Tocmai s'a aprobat de Majestatea Sa reorganizarea administrațiunei politice a Transilvaniei după sistema din- ainte de 1848, cu schimbarea, că teritoriul fostului: regiment IL de graniță românese.va, forma un district anumit și de - sine. 'Terminul executărei e luna lui Aprilie 1861. Compu- nerea, dietei se va face după art. 11 din an. 1791. -: Modul alegerei '8 fr.“ PI a - | Totodată. se înşiră numele comiţilor-supremi denumiți, apoi a consilierilor şi secretarilor guvernali, . . . 

200
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- gramului despre reorganizarea Transilvaniei şi în- 
dată şi sosi din mai multe părți nemulțămirea. 
care o simțiau Românii din apucăturile restaurărei. 
municipalităţilor Transilvaniei, . la care Românului 
e atât de neumblată calea, pe când din contră 
altora e. atât de bine şi cu "calcul aşternută, încât 
abia vor auzi, că se încep restauraţiunile şi în 15 
zile caută să fie „gata, pe când ele sunt între ceia- 
Ialţi pe sib mână de când şi de când precalculate 
și aşezate, încât ne pune toată conducerea lucrului 
la cugete, ca -cum cineva ar vrea să-și mântuie 
urechia, că a dat la toţi toate, pe când în faptă 
-ne “aflăm în cea mai mare confuziune, pentrucă 
dacă se restaurează foastele comitate cum au fost 
la anul 1848, fără ca să se-facă. restauraţiuni cu 
totul noue, atunci dreptul alegerei e numai '0 chi- 
meră, şi dacă în fundul regesc numai-comunităţile 
centumvirale, care se aflau înainte de 1848, se vor 
întregi ele singure pe sine și apoi ele vor restaura 
magistratele, apoi mai vârtos egala îndreptăţire a 

- Românului e chiar numai o-iluziune, pentrucă e 
de ştiut, că în comunităţile centumvirale nu se afla 
înainte de: 1848 nici un Român, prin urmare Ro- - 

_mânul nu poate să aibă nici o influință la acestea 
restaurări; — ba nici “la alegerile deputaţilor .la 
dietă, căci aceştia încă se alegeau numai de co- 
munitate cu magistratul, — apoi" dela graţia altora, 
care e calculată până la buna plăcere nu putem 
spera — după pățanie — nici o mulţămire. 

Totul ce ne îmbucură e înalta hotărire a Ma- 
jestăţii Sale, prin care se defige constituirea fostului 
regiment al li-lea român în toată extinderea sa, 
într'o prefectură de sine, pentru care graţie meri- 
tată Românul nu va fi nemulțămitor. Condiţiunea 
reconstituirei acestei prefecture e ca să fie ana- 
'loagă cu cea a Făgărașului, adecă ca să aibă un 
„sei c ca prefect sau- căpitan, ca i în prefectura Fă-
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găraşului cu. aceeaşi demnitate, care o au şi -pre- 
fecţii comitatelor, apoi un vice-prefect, un regiu 

- perceptor, notar, 6.asesori judecătoreşti, un arhivar, 
protocolist, 7 judecători cercuali, doi comisari recți-. 
ficători, . doi cancelişti judiciali şi unul la percep- 
torat, înginer, medic fizic, chirurg, moașă, . un 

„.ianitor, 3 panduri, un carcerar, 4 trabanţi şi -.car- 
nifice. Ă Sa Pa 

“Pentru depărtarea. Bârgăului şi a cercului 
Șieului de centru, cred că tot vor mai veni unele. 
abateri dela analogia Făgăraşului. Tot regimentul 
pare ni-se dar, că se va împărți după analogia . 
Făgăraşului în 4 cercuri. 1.. Năsăudul cu partea 
vecină mai. apusană. 2. Valea Rocnei, dela Feldru 
în sus cu -ambele llve șcl.. 3. Valea Bârgăului. 
4. Cercul de după Târg sau al Șieului. Am văzut 
cât .de închisă ba şi baricadată a fost ușa de a 

- Putea întra pe teritoriul fostului regiment de. gra- 
niță, dar Vasile Nașcu, ci mare: „perseveranță a 
tot bătut la uşă, arhiducele Rainer l-a ajutat la 
delăturarea baricadelor şi așa i s'a deschis uşa. - 
Ca cauză a. acestei neconsiderări a Românilor, 

„un corespondent din Viena în 2 Apr. 1861 con- 
stată în „Gaz. Trans.“ că e modestia Românilor, 
cari mau intervenit la forurile superioare în această 
afacere. | „. 

„„ „purtarea Românilortransilvăneni faţă cu com- 
- punerea statutului de reorganizare a Transilvaniei, 
căci: pe. când în acela (statut) toate naţiunile pa- 

“ triei comune stăruiră pe intrecute prin reprezen- 
tanţii săi a-şi îndestuli interesul său,. Românii ca 
“mai  modesti să nu mai conturbe, răzâmându-se 
pe dreptatea cauzei sale își înşirară dorinţele sale 
în niște acte, cari în acest timp sătul de tot soiul 
de. demunstrări și remustrări în scris se pun :„ad 
acta“, ascultându-se mai bucuros o părere pusă 
„in urechi cu cuvinte-scurte şi rotunde,— de unde
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apoi, urmează,. că „cine cere nu piere“ mai i se 
dă, „cine bate i se deschide“ şi „cei silnici apucă 
împărăţia“, lar Românii modeşti, cu cererile sale” 

" formate cât se poale mai moderat însă „fără mo- 
store“ rămân neconsidoraţi, necapabili de viaţă şi 
debili“, 

Să uu apăr insă a fi cules chiar din vânt 
așa plângeri, să ne fie de exemplu fapta stimatului 
„domn Naşeu, docente în Năsăud, eare precum va 
fi poate cunoscut, stăruieşte aici în Viena de mai 
mult timp pentru unele cauze naţionale şi private 
ale fraţilor Români din districtul Năsăudului, însul 
adecă, insărcinăt pe lângă alte lucruri momentoase 

'de bravii săi compatrioți români şi cu comisiunea . 
- măreaţă, de 'a-le mijloci un distiriel curat românesc 

şi nedependinte pentru foştii militari limitanei în 
al doilea regiment român, la peliţionarea sa primă 

'se bucură de o promisiune graţioasă sigură, cumcă 
"bine meritaţii Români năsăudeni vor câștiga dreapta 
„sa dorinţă, însă să te miri, că transpunându-se 
recursul spre executare, pe neştiute ajunse depus - - 
„ad acta“ şi prin urmare uitat cu totul la o parte, 
de unde şi urmare că, când în ajunul publicărei . 
Statutului de reorgunizaţiune, sas numitul Domn şi 
brav român, îngrijat de reuşirea cauzei şieşi in- 
credinţate începu, a întreba pe la locurile com- 

“petinte ' despre rezoluţiunea 'ce avea de aşteptat, 
află, că recursul sAu rămase într'altele uitat de o 

“parte, de unde motivându-l din nou cu niște cu- 
vinte bine nimerite, fu luat înainte şi considerat 
în modul, care-l arată statutul de reorganizare al 

Transilvaniei”. ! 

„Acum dacă pentru: cauza dreaptă a fraţilor 
năsăudeni se făcu modificare chiar şi în operatul 
compus, oare în cauza dreptei pretensiuni a na- , 
țiunei române intregi, nu S'ar fi putut exopera ceva | 
mai folositor decit ce am câştigat? Dacă fraţii
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năsăudeni circumspecţi, după „exemplul altor :na- 
țiuni — se îngrijiră ca.să aibă acum de câteva 
luni un bărbat apt, care sa le reprezinte interesele 
în Viena, oare toţi Românii în interesul cel sublim 
al naţiunei nu puteau face asemenea Pa 

„65. Acuza lui Vasile Naşcu contra referentului 
Conrad şi transpunerea tuturor actelor la... 

bar. Francisc Kemeny. 

Din epistola lui V. Naşcu, din.24- Martie 1861, 
am văzut disputa, ce a avut-o cu referentul Conrad, 
pentru cuartirele și grădinele considerate de era-. 

“riale. - Dupăce' Conrad, nu se lasă. induplecat de 
“argumentele aduse de V. Naşcu, ci stătea Morțiş 
“pe lângă părerea sa, că acele realităţi au să fie 

„ decretate de erariale, V. Naşcu, a accentuat,. că 
„stând. astfel lucrul, foştii -grănițeri vor fi siliți a-şi . 

revindica drepturile lor. pe calea - procesului, dar 
mai înainte de toate va descoperi -limpede toată - 
cauza Majestății Sale într'o audienţă, apoi' reco- 

“ mandându-se a întrerupt orice 'relaţiune şi dispută 
mai «departe cu referentul Conrad, numai decât a 
cerut audiență la subsecretariul de stat Kalchberg, 
căruia i-a descoperit toate diii fir în păr şi totodată 
i-a dat şi o scrisoare de “urgenţă în scris. Kalch- 
berg, i-a promis, că-i va pune lui Conrad termin 
ameninţându-l, că-i va -lua actele nereferate. 
” In -ursoriul amintit V. Naşcu, aminteşte, că - 
petiția majestatică din 10 Dec.- 1860 s'a dat de 

„un pătrar de an în ministeriul de finanţe şi acolo . 
stă neresolvată la consilierul de secțiune Conrad, ? 
din are cauză nu a putut eşi .prea înalta rezolu- 
țiune, pentru care stă dânsul în Viena.. Acuză mai . 
departe pe Conrad, că are mania de a face multe 
rezervațiuni, faţă de tot ce e proprietatea. foastei: 

* poporațiuni grăniţereşti şi acelea stau în calea re- 
„Zolvării -petiţiunei și în loe :să le rezolvască spre
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indestulirea poporațiunei, le amână de pe o zi pe alta. 
Dupăce lotuşi referentul a reuşit norocos cu toate, 
s'a.lovit de o pedecă, peste caro i se :părea, că 
nu poate trece. 'Aceea pedecă e la edificiile din 
„Năsăud, despre -cari spune Naşcu, că sunt dosti- 
„nate spre scopul şcoalei superioare şi a prepa- - 

- randiei, cari s'au înfiinţat din fondul de provente, 
la care afară de venitele alodiale comunale de- 
stinate la început pentru fondul de provente, au 
contribuit şi comunele grăniţereşti din regimentul 
al II. prin comerciul de plute şi taxe de şcoală 

"cu suma de 521.088 A. 27 cr. Afară de aceea mai 
amintește V. Naşcu, că comunele grâniţereşti au 
dat gratis materialul de clădire, transportul aceluia 
şi lucrul de mână. Mai departe dă mai multe des- 
luşiri .documentate, combătând reservațiunile re- 
ferentului Conrad, și în fine roagă pe subsecretariul 
de stat Kalchberg, ca să-i dee o măsură, după 
care să aprecieze şi cumpănească mai bine pre- 
tensiunile şi meritele poporaţianei grăniţereşti, care - 
aproape o sulă de ani și-a sacrificat averea şi 
sângele pentru “Tron şi stat;: să-i pună la inimă 

„Şi să afle mijloace şi căi, la iniluința cărora refe- 
rentul ori să resolvească fără. amânare aceasta 
cauză, ori_să i se iee din mânile lui și să i se 
dee altui referent, în care au tot aceeaşi încre- 
dere, ce o au in Conrad. 

In: urma acesteia Kalchbzrg i-a pus lui 
Conrad termin precluziv, pentru isprăvirea- cauzei 
şi după cum se vede din epistola anterioară (din . 
29 Martie 1861), Conrad în 3 zile a predat pro- 
punerea sa, în care făcuse mai multe rezervaţiuni 
în privinţa caselor şi grădinilor numite de dânsul 
craviale.- Informându-se V. Naşcu, despre starea * - 
lucrului a facut şi dat în scris unele desluşiri 
bazate: pe documente. 

Astfel a exoperat V. Nașcu, de s'a 'scos cauza
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din mâna lui Conrad şi s'a dat în mâna baronului. . | 
Francisc Kemeny. : îi d | 

| Vasile Naşcu a mers la acesta în Sâmbăta 
- Paştilor şi a aflat, că până atunci nu s'a apucat! 

de rezolvat. - | 
_* Despre aceasta -V. Naşcu, încunoştințează pe 

cei din Năsăud (la adresa lui Vasile Petri) în 6 Apr... 
1861 în modul următor: 

- „Frate! 

| „Nu: ştiu de ai- primit serisorile mele cu unile 
ştiri, ce v'am fost împărtășit, deoare-ce cu de atâta 
timp nu primesc dela tine ceva răspuns. Cu toate 
acestea îmi ţin de datorie a vă da de ştire, că 
cauza noastră cea -veche odihneşte tot la Kemâni, 
lu eare am fost şi în Sâmbăta Paştilor, unde îmi 
arăta volumul grămădit cu cuvintele următoare: 
Eu nu le putui încă ceti toate şi nefiind cauza 
aceasta până acum la cancelaria aulică, trebuie 
să-le revăd cu toată utențiunei, fiind o cauză 

” foarte importantă, însă nu voiu a-le ţinea lung 
timp la mine, ci peste scurt timp le voiu retrimite 
preşedintelui ministerial şi așa serie la mandanţii 
d-iale. E pi - 

- Orişicât mă seâneii, că am așteptat de o 
jumătate de an deciderea la suplica noastră şi 
având. comunele spese foarte însemnate până acum 
nu am cui“ce subsista -mai îndelung timp pe aici, 

» îmi. răspuuse,. că e prea ocupat cu alte cauze mai 
importante, de ale reorganizării 'Transilvaniei şi - 
aşa nu poate așa îndată, un lucru ca acesta a-l 
arunca din mâna sa. | 

Acum ce să fac, să aştept ori să mă re- 
- întore“? . a 

Văzând Naşcu, cum stau treburile — a rămas, 

. 

- şi mai departe, - 
3:
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_66, Demersurile lui Vasile Naşcu pentru denu 
„mirea căpitanului suprem. 

La începutul lunci April foștii grănițeri încă 
nu erau întruniţi într'o anumită persoană; dorinţa 
generală:însă era: „Comite pentru districtul Nă- 
săudului numai să nu fie străin ci român, pe care 
să-l doară de înaintarea românilor, altfel cu vre- 
un străin se va stârni o mare nemulțămire şi nu 
se crede; ca Thiman să cuteze a lua -o astfel 
de sarcină asupra-şi.“!) 

Binevoitorul cetitor va vedea - mai în jos, 
“cum Thiman avea intenţiunea şi lucra într'acolo, : 

ca pentru teritoriul fostului regiment de graniţă să 
se înființeze şi organizeze o prefectură c. r. 

| De altă -parte văzând Sașii din ținutul Bis- 
triții, că Românii din districtul Năsăudului au să 

-se organizeze în un municipiu autonom de :sine 
„stătător s'au pus în mișcare, ca şi dânşii. să câș- 

tige astfel de organizare. Despre aceasta a scris 
Petru Tanco loc. penz. din „Năsăud a 3-a zi de 
Paşti 1861“ (2 April) lui V. Nașcu în Viena ur- 
mătoarele: _ | 

„Se aude, că Saşii, vecinii nostri, încă pof- 
iesc organizarea lor într'un district deschilinit de . 
orașul Bistriţei, pe cum a fost până acum cercul 
Bistritei, și nu voiesc a mai fi supt Suspectoratul : 
acesteia. .In Vinerea sacă a fost Comesul lor în 
Bistriţă. ; e. 

„Amploiaţii, cari se ţin de' cercul fosi(ului) 
- nost Regiment se tot adună pe acasă așteptând 
organizarea Districtului nostru. D. Gerendi iarăşi 

„se ailă între noi, pe cum vei vedea din subscrip- 
“ţiunea scrisoarei următoare.“ . 

Cum am văzut mai sus, contra înființării 

:) Vezi Gazeta Transilvaniei din 1861 Nr. 27 pag. 
112 col. 2, - "
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districtului Năsăudului au lucrat mult inimicii gră- 
nițerilor români şi dorinţa lor s'a reflectat.în pro- 
punerea, lui Fr. Kemeny. Nimănui nici prin minte 
nu-i trecea, că faţă de propunerea lui Kemâny șă 
aducă Maiestatea Sa altă hotărire. Dar s'au înșelat. 
După-ce aceea nu le-a succes s'au pus cu toate 

« 

. puterile, ca cel puţin în fruntea districtului să fic - 
denumit un căpitan suprem după gustul lor. 

In cele următoare binevoitoriul cetitor va 
vedea cât a avut să lupte Vasile Nașcu şi în ca- 

- uza aceasta, pentru ca să poată sfărma toate in- 
trigele țesute în ascuns. | a 

Joachim Mureşan în anul 1872 scrie!) „că în 
această cauză Vasile Naşcu incă avea multe pie- 
deci de a delâtura, de oarece erau mulți candidaţi, 

- însă din consideraţiuni, ca nu cumva: prin unul, 
care a servit sub graniță sau sub sistema dinainte 
de 1860 adecă sub Nemţi, să continue cu folosirea 
limbei germane în district, el dih iniţiativa şi în 

" conţelegere cu condeputatul şi jurisconsultul său, 
recomăândă pe căpitanul de astăzi (1872)) ca pe 
unul, care fusese advâcat înainte de revoluţiune 
și ca jurium inspector al bunurilor baronului lo- 
sika posedea şi avere. şi. avea şi persoană arătă- 
toare, nu ştia nemţeşte nici o boabă şi ungureşte 
nu avea cui serie, ca aşa să fie silit a serie ro-: 
mânește. e - , _ 

: Mai era - la -aceasta şi scopul de ada Nem- 
"ţilor o lecţiune, arătând că! grâniţerii întru - atâta 
erau de asupriţi în drepturile. lor sub sistemul 
trecut, încât în contrazicerea cea mai” flagrantă 
eu trecutul lor din -1848, işi descopere dorința de 
a căpăta. de “căpitan districtual -pe cel mai mare 

1) Vezi „Gazeta Transilvaniei din 1907 Nr. 243 pag. 
1—2 în „O privire peste câţiva ani ai districtului Năsăud 
în 1872*, | . . 

- ?) Alesandru Bohăţel, - : - „
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rebel român din Ardeal, despre care se zice, că 
a azistat la decretarea detronărei Maiestăţii Sale | 
Francise Iosif în Dobriţin şi a fost că comisar al 

“lui Kossuth prin districtul militar al Năsăudului - 
până la preotul Lica în Sângeorză, | 

Guvernatorul Emerik Afid din Cluj a propus 
“trei candidaţi: Nemez, Butean şi. Bologa. - 

Vasile Naşcu în epistola cătră Vasile Petri : 
din 6 April 1861 amintită mai sus scrie: 

" „Propunerea pentru căpitanul suprem e gata, 
o am cetit, e în seusul rugării noastre motivată, 
adecă se spune, că dintre candidaţii propuşi de: 
guvernatoarele: Nemeş, Butean nu sunt deprinşi 
în manipuluţiunea administrativă politică, Bologa 
o neunit şi fiindcă o deputaţiune aşternu prin o 
depeşe telegrafică dorința poporului a respectivu-. 

- lui district, care se acludă în care poltese pe ad- 
vocatul Alesandru Bohăţel de Soosmeză având în- 
crederea într'ânsul, se recomandă de a se denumi 
provizor de căpitan suprem.. Această propunere 
mâne se duce la ministru preşidinte şi în câteva 
zile va cşi denumirea, atunci îndată voi înştiinţa 
prin un telegram. Scrieţi-mi, ce să mai fac, să 
aştept capătul şi cu ce: să mai subzistez?* - 

„- „Pregătiți-vă cu statuarea districtului — 
cerneţi bine la bărbaţii, cari voiese a se vâri în 
posturi în district — alegeţi rencgaţii, de cari 
avem şi noi pe acolo — de exemplu un. Sălvan, 
Samson ete: elc“!) _ 

Pe când scria Naşcu cele de sus (6 April. 
1861) tocmai atunci mergea dela Năsăud la Viena 
un pachet în 4 April şi cu următoarea scrisoare 
a lui Vasile Petri: i 

„» Naşule?! Urmează : 1, Mulţămită la Maiestale. 

  

"- 1) Increstul epistolei serie că prin Viena timpul e „foarte rece şi ploios, alb pe dealuri“. Lucrurile parlamen- tare curg sgomotoase şi a fost de faţă în ambe de trei ori.
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2. Propunere la: Maiestate “pentru căpitan. 3. Mul- 
tâmilă la Schmerling. 4.: Protest ete. la Staats- | 
ministerium. Coasă cest din urmă cu aţă neagră- . 
galbină. După tot lucrul ne-am luat râu pe samă, 

„că n'am propus pe Bariț!) Oare .nu s-a afla omul: 
„ăst meritat vătămat, că Pam ignorat? . .-. : 

, altău Petri m.p.. 2 
„Apropo! De pe comitiva cătră tine „Herr 

Deputierter“ n'avem copie,: păstrează-o dară ca. 
- document, Adă-ne-o. acasă. Ea e urzită ca săo 

poți arăta ori cui, pentru acea e şi nemțeşte 
scrisă. Am propus pe aceşti candidaţi: şi lui: Mik63) 
adecă pe Bologa, Bohăţel şi Măcelar. Asta ca să 
ȘUE Sa 
„___ Naşcu. a primit cele trimise în 10 April 
1861 şi pe scrisoarea de sus e notat: „Respuns 
13/1—4. 1861“. N i o 

În urma acesteia Nașcu 'pentru înaintarea. 
mulțămitei năsăudenilor cătră Maiestatea Sa, a - 
doua zi după primirea aceleia (12 April 1861) a 
făcut o adresă cătră Maiestatea Sa, conform căreia 

- „Poporaţiunea din fostul district al regimentului al 
I-lea român de “graniță 17 prin delegatul său 
plenipotenţiat Vasile Nașcu 1. mulțămeşte cu toată 
reverința pentru înfiinţarea conceasă “prea grațios 
a tinutului „lor ca un. district propriu în: marele 
“principat al Transilvaniei. 2. se roagă pentru prea 
înalta rezoluţiune lâ petiția maiestatică d. d. Dec. - 
1860 pentru care delegatul de atunci acum de 5 

„luni aşteaptă aici în Vicna&3). o. 

1) George Bariț, renumitul scriitor ziarist politie și 
istoriograf român, e 

2) Aici la câteva șire hârtia e ruptă, - 
3) Emeric Miko guvernatoriul Transilvaniei în Cluj. 
1) După rubrul adresei aflător între: scrisorile lui Va- 

sile Nașcu, | - . i
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„In aceeași zi (12-Aprilie 11861) a dus pro- 
testul la ministrul de stat, apoi cu adresa de mul- 
țămită cătră Majestatea Sa s'a dus lă Schmerling, 

„şi dupăce acesta a fost morbos, a mers-la prezi- 
dentul Senatului imperial Lichfenfels şi pe la jum. 
| 'oară într'ameazi a avut audienţă la ministrul- 
prezident archiducele Rainer. . | | 

V. Naşcu, despre acestea a raportat la Nă- 
săud .în' epistola următoare adresată cătră toţi, dar 
trimisă sub adresa prezidentului fondurilor Grigore. 
Moisil, vicar foraneu episcopesc: 

Viena, 13/1 Aprilie 1861 în ziuu Mariei egiplencei.1) 

“ Domnilor ! | 

Cu aceasta scrisoare întăresc a fi primit în 
urmarea telegramei din 9/4 pachetele 'd. d. 4/4 
aici în 10/4 cu toate adresele şi banii. 

„A doua zi şi dusei scrisoarea adresată cătră 
ministeriul statului — la, locul său şi arătai şi ce 
mi-ați: seris mie, — Joi o şi aflasem la respec= 
tivul referinte, consilierul ministerial Bayer — unde 
se află purizată şi subserisă de: Plener, propunerea 
prea uimilită, care-in faţa mea o frunzări -și îmi. - 
promise: a mai rectifica?) cu toate că ar fi cu 

„mult mai bine pentru noi de cum era principiul 
ministrului. de finanțe; şi că atunci de loc le re- 
trimite subsetriindu-se de şeful iar la 'ministeul de 

“finanţe. Ieri cra să am audienţă la Schmerling, 
cu adresa — insă fiind bolnav nu a venit în biroul 
său — şi așa trebue să merg Luni. Secretarul de 
aici m'a îndreptat la preşedintele senatului impe- 
rial: principele Lichteniels — “în cauza aceasta, 

1) Primul dat 11/30 Aprilie sters. - î 
2) Propunerea lui Plencr, stabilită definitiv poartă 

datul.de 17 Aprilie 1861. Pe ceea o voiu .reproduce mai 
târziu, N : - .
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căruia i-am desfăşurat- o toată din fir în păr, mi-ă 
promis la rugarea-mi, că venindu:i propunerea -se.- 
va. convinge din acte şi ce va fi modru din parte-i 
va sprijini spre folosul grâniţerilor, Azi la î/2 1 

“ amează-zi avui audienţa-la ministru-preşedinte In. 
Sa Archiducele Rainer, na ascultat cu .pacienţă 
neașteptată, spuindu-i de rezervuţiunea 'referentului 

„Conrad, iată că tocmai sosiră actele. toate dela 
ministerinl finanţelor (un munte de. pachete), po-. 
runci adjutantelui său (un colonel de gendarmerie), 
să 'desfacă şi în zilele acestea să i-le aştearnă spre. - 
reviziune, spuseră că voia Majestății Sale. este a 
îndestula pe foştii grăniţeri români, de.care ar fi 
şi întrebat de lucrul acesta şi ar “fi poruncit mi- 
nistrului de finanţe. Plener,. a duce treaba, aceasta, 
aşa spre capăt, ca să. fie îndestuliţi grăniţerii. 

" La această i-am spus, că de au rămas cum 
a croit „Conrad, atunci nu ne putem »îndestula; 
fiindcă rezervează multe pentru fi lise, — cu nedrept 
și să. se mijlocească prin înpăciuire între slat: şi. 
comune—, grăniţerii așteaptă dela graţia: Imperato- . 
rului pe: care l-au slujit cu dreptate a li-se hotări 
oblu — şi nu a mai cerca cu cornisiuni atât de 
multe, care mai .la urmă n&-vor aduce la proces; 
că e cu greu în starea: noastră cea ticăloasă al 
purta în contra fiscului. 

Spusu-i-am cum ne îmbiară unii şi. cu ce, 
„Spre a ne câștiga toate ce poftim acum, mai pe 
urmă - i-am scos scrisoarea 'adresată: cătră mine ca 

deputat, a cetit-o toată, şi în urmă întrebându-mă 
de mai multe pentru. şeoale: şi fonduri, i-am răs- 

 puns de S'a lămurit, şi aşa îmi spuse, după câteva 
„zile să merg iar, că fiind lucru foarte complicat 
este .de lipsă. timp de. mai multe zile. spre a le 
putea revida toate. După aceasta -cercai la 'mini- 
steriul: de culte şi învățământ. pe conziliarul..P, 

- Kucker,.-spre. a „putea erua ce-i cu::cauza episco- 

=
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piei? Omul era în ședință, şi aşa trebue să merg | 
mâne. : Aceasta ne-ar fi de lipsă a şti, fiindeă 
acum se mai încâlciră treaba aceasta, de când au 
fost aci la înmormântarea remășitelor pământene 
a episcopului Lemenyi canonicul Selagianul (Szi- 
lâgyi), :căruia a bună samă i-au scris cineva din 
Gherla, - orientându-se în cauza aceasta, îmi spuse 
şi mie la o întâmplare, că mai bine ar fi pentru |, 
preoțimeu: din 800 parohii, care din dieceza Gherlei 
au devenit acum la Ungaria, câ acolo pot spera a 

"- Îi dotați din -tondul religionar, însă in Năsăud nu 
ete. cte.. ete., cu i-am răspuns rafta, ducă-se epis- 

” copia, noi ardelenii trecem cu toţi la biserica gr.- 
orientală. 7 Lc 

--. „Oricât mi-a argumentat; nu m'am abătut dela: 
"Spusa mea.. . - a 

„.... Dela Locoţiinţa Transilvaniei încă a sosit 
părerea cerută pentru strămutarea : episcopiei, la 
cancelaria aulică a Transilvaniei, insă cum ? mai 
bine să cam rămăe, unde se află acum, spre-a 
încunjura. Spesele.. Voiu şti mai bine dela Kucker. 

Audienţa la Imperatorul îmi voiu cere când 
voiu şti, că sunt actele în cabinet, de cumva nu. 
va sosi mai întâiu propunerea lui Mik6, -peniru 
căpitanul nostru, care până acuma nu a sosit la 

"cancelaria aulică, - -.: 
| Renumitul Puşcariu şi concepistul din mini- 
steriul de dreptate Ioane Maior, doctor de drepturi, 
încă candidează pe aici de căpitan la Năsăud. Am 
vorbit în zilele” trecute cu căpitanul Făgărașului 
Bran Lemeni, imi spuse că pe Luchii nu-l voeşte 
Mik6, pentrucă nu ar fi jurist; la care 'Geaziune 
i-a descoperit a propune pe consiliarul. Moga, re- 
numitul crespondent a lui Korunk... Cât voi în- 
țelege că .e propus, voiu telegrafa, spre a putea 
protesta de cu vreme și de acolo, aci um spus 
și voiu mai. spune pe tot locul și și Împeratorului, .
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A mers de aici porunca, ca să rămână prefectura Bistriţei cu preturile din teritorul regimentului pe „ loc, până se va: denumi căpitanul şi se vor putea organiza. 

Pe cât îmi spune Ilustritatea Sa dl. Bran, Miko „ia în consideraţiune şi confesiunea, -adecă ca căpitanul să fie gr.-catolic, care Măcelariu şi 
Bologa nu sunt, fără de aceea, acestia nu vor primi - acel: post, fiindcă cel de întâiu sperează a deveni numit de jude regesc primar, nu știu la ce cetate săsească, celalalt, că nu voiește a se depărta dela Sibiiu, de unde e soţia sa, apoi Bohăţiel, oare * lăsa-şi-va venitul din bunurile loșicanilor ; -între- batu-l-aţi ? Barițiu încă nu cred să voească, Mă tem, că va fi în urmă unul pe care nu-l propunem noi din parte-ne, Puşcariu încă e neunit, şi în caz, că fiind acolo episcopia, se presupune de unii bărbaţi mari -de ai noştri, câ s'ar putea isca dis- „cordie, şi aşa mai multe de acestea. Iini vine a 

zice: „Avem tău — şi să nu avem 'broaşte“ | Maliţia e foarte 'marg, căci când nu -pot respinge 
„cu alte motive, atunci se -ivese cu egala îndrep- - tățire a confesiunilor. . Aşi pune: un instrument, “nu vor reflecta la confesiune?! - 

La sfintele Paşti cuget a fi acasă] De voiu "telegrafa a fi în propunere Moga, 'voiu să scriu —. 
„der Letzterwăhnte“ ca să ştiţi, atunci ar trebui | „de loc, drept la: Kemenşi și şi la .Majestate, “prin “telegraf protestată, până nu se va îndrepta la un forum cu calumnia vărsată în contra lui Baritiu ete. 

Cât de curând va mai urma, până atunci sunt al Domniilor-Voastre stimător 

V. Naşeu m. p. 

Dr. Şimon: Vasile Naşcu. . 21
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67. Propunerea ministrului Plener, referitoare 
la cestiunea de proprietate în ținuturile regi 
mentelor române de graniţă din Transilvania. * 

-.., Am Văzut în alt loc, că V. Naşcu, de-odată 
cu “adresa de mulțămită cătră Majestatea Sa pen-. 
trucă a permis înființarea . districtului -Năsăudului, . 
a împreunat şi o rugare pentruca să se dee rezo- 
luţiune la petiția majestatică din 10 Dec. 1860. - 
„Din epistola sa din 13/1 Aprilie 1861, am 

văzut cum a umblat în 11 Aprilie la consilierul din 
„ministeriul.:de stat Bayer, unde a aflat și propu- 

„ „nerea_ministrulni de finanţe Plener, referitoare la . 
chestiunile principale cuprinse în petiția majestatică. 
A mai umblat apoi- pe la preşedintele senatului 
imperial, principele Lichtenfels şi în fine la mini- 
:strul prezident archiducele Raiher,. care I-a ascultat 
„cu 0.paciență neașteptată de Naşcu.: Archiducele 
„Rainer îi comunică, că voința Majestății Sale este 
„de a_îndestuli pe foștii grănițeri. români şi.a şi 
poruncit ministrului= de finanțe Plener, ca așa să 
ducă treaba aceasta: în capăt, încât grănițerii să 
fie îndestuliți, o 

Plener, a isprăvit propunerea în -17.Aprilie 
„1861, carea, după un extras decopiat-de V, Naşcu, 
„e următoarea: i 

Nr. 18120 A 
359. . D= 

„Alajestate! - - o 

  

“În petiția anexată prea respectuos delegaţii - 
comunelor fostului al [l-lea regiment român de 
graniță prezintă următoarea rugare: - - 

„+1. Să se stabilească prea grațios drepturile 
lor de posesiune. 2. Sa se cedeze comunelor -spre 
administrare inmediată fondul de montur a fostului 
al Il-lea regiment român de graniţă, pe care (fond)
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comunele din tinutul acestuia (regiment) l-au menit . 
pentru educarea tinerimei grăniţerești în ' şcoale 
superioare, precum şi fondul şeoalelor comunale. 
3. Drepturile de posesiuni şi chestiunile teritoriale 
ale fostului I.regiment român de graniță să se N 
petracteze separat. 4. Institutul de educaţie mili- 
tară distrus de foc în anii de revoluţie 1848/9 să 
se clădească pentru scopurile şcolare pe spesele fon- 

„. dului grăniţărese de provente. | i 
„__ Ministeriul de stat în nota din 98 Nov. 1860, 
ajunsă la ministeriul de finanţe, comunică, “că 
prinţul Friedrich Lichtenstein, guvernorul 'Tran- 
silvaniei indică şi întonează, că nu numai rezolvarea 
cauzei principale, adecă a raporturilor de pose- 
siune şi a cedărei la comune a așa numitelor 
„fonduri școlare locale a fostului al II. regiment 
„român de graniţă, la cari ministerul de stat a de- 
cherat, că aderează, dar și predarea neamânată Și 

" necondiționată a fondurilor de montur ale ambelor 
regimente grăniţere de români ar'fi un favorabil 
mijloc de satisfacere pentru populaţia foastă de 
graniţă a celor două regimente grăniţere de 
români. , - . - E 

„ Peste tot nici că se poate admite, că regimul 
având în vedere decisul prea înalt, 'edat în favoarea 
comunelor foaste grănițere în 22 Ian. 1851, — n'ar 
ceda la acestea comune fondurile actuale de montur, 
ce li-se 'compet ca proprietate, chiar şi dacă ele ar 
fi compuse din venitele munţilor revindicaţi. 

„Fondul de imontur al I-lui regiment roni. de 
graniţă, care a constat în' cea mai mare parte 'din 
„astfel de venite, ar trebui să se desfacă aproape 
de tot. Ministrul de stat a adais, că din punct de 
vedere politic, consideră ca urgent necesar de a 
se transpune la respectivele comune spre admini- 
slrare imediată nu numai fondurile școlare, dar şi 
cele de montur și încă de-odată, și aceasta încă 

21*
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înainte de edarea. reseriptului prea înalt,- relativ la 
raporturile de posesiune şi la, pretensiunile asupra 

„munţilor revindieaţi. . . - ” : 
“ Comunele regimentului II de graniţă românesc 

au constituit în opidul Năsăud pentru îngrijirea ' 
cauzelor lor şcolare o așa numită comisiune admi- 
nistrativă a fondului şcolar, care a fost aprobată 
de fostul guvern. civil şi militar transilvan, 

„ Fondul de montur al fostului al II. regiment : 
român de graniţă, abstrăgând dela sumele neîn: 
semnate, ce au incurs în el ca arânda după doi . 
munţi revindicaţi!) s'a format din venite, ce apar- - 
țineau populaţiei grâăniţerești şi din -partea acesteia 
au fost dedicate acestui fond. Cvolele de capital, 
ce derivă din acele arânzi, sunt însă la tot cazul 
aşa de neînsemnate, încât, considerând despăgu- 
birea, ce probabil se va da proprietarilor originali - - 

"ai munţilor revindicaţi, pentru detragerea venitului 
timp aproape 100 ani, ea nu poate avea rol deciziv, - 

Deci Majestatea Voastră, puteţi prea grațios 
„a permite, ca de-odată cu obligaţiile de stat tran- 
scrise; amintite mai sus ale fondurilor locale de 
şcoale ale comunelor din fostul al II-lea regiment, 
român. de graniţă să se predeie autorităţii politice 
şi fondul de monlur al acestui regiment, dopă 
Starea din 31 Martie 1851, dimpreună. eu intere- 
sele incurse după capital, cu capitalele existente 
de atunci, respective cu interesele; obligaţiunilor 
de stat câștigate de curând,.de care autoritate apoi 
ar fi a se înainta după stabilirea dispoziţiilor nece- 
sare de. sigurunţă şi control, la amintita comisiune 
administratoare a fondului şcolar ori la altă co- 
misiune, ce sar alege din parlea amintitelor 
comune. | ! 

1) Aceia au fost munţii Dosul Stânişourei şi Crăciu- 
nelul, astăzi numai cel dintâi, care e propietatea fondului 
de stipendii, . SR „Autorul,
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Adaugând prea respectuos, că transcrierea obligaţiilor de stat asupra fondurilor şcolare. a respectivelor comune și asupra fondului de montur, al fostului al II-lea regiment român de graniţă, se 

va ordononţa la cassa universală de datorii. cu în- “ drumarea, ca aceste obligaţii -de stat transcrise până la alte dispoziţii sa le păstreze între depo- „zite, îmi permit prea respectuos a alătura proiectul “prea înaltului decis. - Nu 
Viena, 17 Aprilie 1861. _-Plener, 

68, Conferenţa reprezentanţilor comunelor diă 
districtul Năsăudului ținută la Năsăud în 

„18 Aprilie 1861, . - - 
Majestatea Sa în hotărirea din 24 Martie 1861 a dispus, ca reorganizarea districtului să fie înde- - plinită până în 15 Aprilie 1861, din 'care zi are „să înceteze activitatea organelor administrative de . 

până atunci şi. districtul Năsăudului să-şi înceapă 
„noua sa„activitate. Ca să se poată face aceasta, - trebuie ca să fie cineva în fruntea districtului, un 
căpitan -ori,' după cum îi zicem astăzi, comite | suprem. Sa 

După cum am văzut, dela. Năsăud s'a făcut 
propunerea, ca în fruntea capitanatului să fie 
numit unul dintre candidaţii /acob Bologa, Alec- 
sandru Bohiţel şi” Elie. Măcelar, iar pentru cazul - „dacă ar fi să se facă altă candidaţie au trimis lui 
Vasile Naşcu şi un protest. Am văzut din scri- 
soarea lui Vasile Nacu, din 13 Aprilie 1861, că la 

. postul de căpitan suprem au mai candidat Puşcariu | 
şi Dr. loan Maior, concipist în ministeriul de ju- 
stiție. In Năsăud mai era în combinaţie şi Leontin 
Lucchi. Guvernatorul Emeric Miko avea alţi can- 
didaţi în buzunar, Vasile “Naşcu stăruia pentru 
Alexandru Bohăţel şi aşa cauza denumirei s'a tot 
amânat. o
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„De altă parte şeful prefecturei din Bistriţă 
Thiman lucra, ca pentru teritoriul fostului regi- 
ment .de graniţă să se înființeze organizarea unei 
prefecturi c. reg. şi s'a şi fost demandat, ca pe 
lângă lăsarea preturilor c.. reg. de până aici să se 
organizeze provizor o prefectură c. r. pentru acest - 
district prin prefectul c. r.. Thiman, şi aşa cu mo- 
dalitatea aceasta era să se amâie organizarea con- 
stituțională promisă, 5 : 

„V.. Naşcu însă în Viena a zădărnicit intenţiu- 
nile prefectului Thiman, şi după cum scrie în epistola 
anterioară (din 13/1 Aprilie 1862) „a mers de aici 
poruncă ca să rămână prefectura Bistriţei cu pre- 
turile din _teritoriuil regimentului pe loc, până se 
va denumi căpitanul şi se vor putea organiza“. 

Stând astfel lucrurile, membrii comitetului fon- 
durilor din Năsăud au aflat cu cale, ca să se con- 
voace o. conferință a tuturor representanţilor co- 
munelor foaste grănițere, ca să se sfătuiască asupra 
paşilor, - ce ar fi de întreprins în o situaţiune atât 
de neclară. 

Prezidentul comitetului Grigore Moisil, vicar, 
a convocat conferința pe 18 Aprilie 1861 în .Nă- 
săud, unde s'au şi adunat 220 reprezentanţi din 
cele 44 comune foaste grănițereşti şi despre cele 
hotărite sub prezidiul vicarului Grigore Moisil s'a 
făcul următorul act: . 

Protocolul 

” conferenţei din 18 Aprilie 1861 tinute în Năsăud 
prin subsemnaţii preoţi, inteligenţi, juzi, notari şi 
aleşi ca reprezentanţi ai tuturor comunelor din te- i 
ritoriul fostului regiment al II-lea de frontieră. 

Dupăce de o parte dela eşirea preaînaltului re- 
script al Majestății Sale e. reg. Apostolice din 24 
Martie 1861, prin care prea grațios sa hotărit, 
că teritorul fostului nostru regiment „de frontiere
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să formeze .ur district autânom de sine stătător, 
până acuma au trecut mai bine de 3 săptămâni, 
în care timp înzădar am aşteptat denumirea căpi-; 
tanului pentru noul nosiru district, iar de altă parte: 
fiindcă terminul de 15 Aprilie -tot prin acel prea 
înalt rescript hotăiit, în. care âr fi avut a înceta 
activitatea ce. r. diregătorii în teritorul fostului no- 

„stru regiment de frontieră .nu numai că: ar avea 
„să mai stee în activitatea lor: de până 'acuia pe: 

- timp nenumit şi poate “că foarte, îndelungat, ba 
încă peste” aceasta va să se înființeze Și organiza- 
rea unei c. r. prefecturi pentru. teritoriul. nostru, 

"aşa dar membrii comitetului de fonduri al fostului 
“nostru regiment, precum şi alţi bărbați de încre-. 
dere din ucest teritoriu, pătrunşi de aceea sfântă 
datorinţă, care în timpul prezent. strâns le impune 
asigurarea unui viitor. fericit constituţional pe cale 
legală, şi îngrijiţi. cu privire la. sus atinşele, îm- 
prejurări neaşteptate, . ce le . privese, de cele .mui 
neînşelătoare semne- apte de a ne împedeca, “sau 
cel mai puţin a ne amâna întrarea între barierele - 
constituţionale, au hotărit.şi conchiemat o adunare 
generală din subsemnaţii reprezentanţi şi inteligenţi . 
din. comunele . fostului regiment de frontieră, „al 
„cărei scop de căpetenie pe lângă alte obiecte de -. 

- pertractare,. să fie consultarea și defigerea acelor 
paşi, cari trebuie a se întreprinde spre a mijloci 
cât mai curând denumirea căpitanului, ca și acest 
district să fie în stare a putea incepe organizarea 

“sa autonomă, ca şi celelalte comitate, distriete şi. 
scâune din marele principat al Transilvaniei.. .. 

După-ce dar în ziua de astăzi s'au adunat 
subscrişii representanți ai comunelor sus memorate, 
s'au -constituat conferința sub presidiul R&veren- 
dissimului. Domn: Vicariu foraneu gr. cat. Gregoriui 
Moisil şi s'au. ales 4 secretari în persoanele: Dom= 

„nilor: Florian Porcius, Florian. Marian, Macsimilian
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Lica şi Basiliu Petri, după care apoi Domnul pre-. 
şedinte prin o cuvântare a arătat starea anomală 
a districtului acestui în present, pentru-că' nu s'a 
denumit căpitanul suprem spre restaurarea ofici- 
olatului districtual asemenea cu cele comitatense 
după trecutul termin de 15 April a. c., și au do- 
vedit lipsă ne 'nconjurabilă de a întreprinde paşii 
cei mai energici spre apropierea de terminul con- 
stituțional, şi apoi au început desbaterile despre 

"obiectele următoare: E 
| 1. Ce paşi ar fi a se întreprinde, ca să se 
mijlocească cât mai îngrabă denumirea; căpitanului 
de district? n , ” 

Venind adunarea la cunoştinţă despre in- 
tenţiunile Domnului prefect c, r. din Bistriţă in 
privința roînființărei unei reorganizațiuni în contra. 
principiului constituţional a decherat întreagă adu- 
narea cu vot unanim, cumcă dânsa acea orga- 
nișaţiune o priveşte de anticonstituțională, fiind- 
că acel act ar tăiă în contra diplomei din 20 Oet. 
1860 și autograful inpărătese din 24 Martie 1861, 
prin care teritoriul cuprinzător de comunele fos- 
tului regiment român de frontieră. are de a-se 
organiza întocmai după forma districtului Făgă- 
râșului, şi din asta cauză adunanța nu poate 
cuptinde cu' mintea cum în contra sus numitelor 
scriscri împărăteşti ar putea fi cu modru, ca abă- 
tându-se dela terenul constituţional să curgă pe alte căi ubnorme. a | 
„Spre încunjurarea piedecelor ce stau înainte, 

şi cu deosebire spre a se pulea organiza acest 
district în formă constituţională, a decis adunanţa, 
ca să se' aşlearnă o suplică motivată la "nalta 
cancelarie aulică în Viena; iar alta la Escelenţia 
Domnul Guvernatoriu al Transilvaniei, contele 
Emeric Mik6 de Hidvâg, admanuindu-se ăstui din urmă prin o deputaţiune constătătoare din urmă-
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torii membri aleşi prin adunanţă adecă: Reveren: 
dissimul. Domn Preposit. Macedon Pop, Reveren- . 
dissimul Domn vicariu. Gregoriu Moisil, R. D. : 
protopop, gr. 'răs. Toader Busdug, Onoratul Domn 
preot 'Basiliu Butean,. Domnul actuariu “Florian . 
Porcius, actuariu Florean Marian, Massimilian Lica; 
preot Clemente Lupşiai,. Moisă Pop, -Simjon FIă- 

„__ mând, învățător Basiliu Petri, jude Basiliu Tomuţa' 
şi Paramon Gasdac. - 

„2, Ce ar fi de făcut dacă paşii, cari se vor. 
întreprinde nu vor atea resultalul dorit. 

“Cu privire la paşii ce au a-se face prin de- 
putațiunea aleasă şi în persoană şi şi prin suplică, 
carea tot odată-l va asigura pe Escelenţia Sa Gu- 
vernatorele: şi de încrederea noastră cordială 
pentru “persoana sa şi pentru întreprinderile sale! 
în privința patriei sperează adunanţa, cumeă cu 

- reflexiune la starea de acum anomală propunerea 
pentru” căpitanul districtual se va realiza şi efectua 

„întrun. mod corăspunzător aşteptărei noastre, însă 
totuşi de cumva aceasta speranţă: nu ar avea 
efectul dorit, atunci adunanţa îşi reservă dreptul 
său de-a întreprinde paşii necesari, neabătându-se 
dela calea constituţională. ” DR 

: 8. Spre îmconjurarea adunărilor prea dese 
din comunele districtului s'ar afla de necesar a 
înființa un comitet pentru ducerea şi -desbaterea 
lucrurilor şi afacerilor în privinta treburilor atin- 
găloare de interesele întregului district pe. timpul 
până la denumirea căpitanului. | | 

Iifiinţarea unoi comitet spre ..acest scop 
“sub împrejurările de față sa aflat: de lipsă 
şi s'au denumit ca membri, Presedinte: Gre- 

„goriu Moisil vicariu foraneu, membrii ordinari: : 
Domnul Toader Anton căpitan, D. Ioan Pârceilă 
căpitan, Domnul Pantilimon  Domide căpitan, 

7
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Domnii: Petru - Tanco,. Nicolau “Lăzărie,  Di- onisiu Perie tenenţi,; Florian Porcius, “ Demitrie: 
Vaida actuari; Basiliu Mureșian, Basiliu Naşeul, 
Basiliu Petri, Cosma Anca învăţători; Andrei Mo-. rariu, Ştefan Pop, Toader Buzdug, Nicolau Cotruș, 

“loan Mureşan, “ Maxin Haliţă, Isidor Rudușcâu, Samoil Husti, Roman Pop, Ludovie Clococian, Leo Pop, Georgiu Lica, Maximilian Lica, 'Florian Mărian, Stefan Neamţ, Vasile Vârtie, Andrei Mi- hălaş, Basiliu Buzdug, loan Lazar, Spiridou .Fetti, 
Leontin “'Luchi,  Hiob Botta, Gregoriu Hangea, "Alesandru Șotropa, Basiliu Boșota, Toma Hontila, Clement Lupşai, Simion Tanco, Demitrie “Câtul, - Dimitrie Moldovan, Gavril Moldovan, . Gregoriu Verzariu, Leon Crăciun,. Petru Mutu, Ipate Mol-: 
dovan, loan Pavelia,- Iacob Moisil, Gavril Fetti;: 
Stefan Vântul. De i Ia 

Acest comitet s'a însărcinat și a luat asupra-şi. îndatorirea de a face toţi paşii necesari atin-- * gători' de obiectul sus: memorat, în care privinţă adunanța întreagă prin aceasta înputerniceşte co- mitetul, ca să poată lucra în numele districtului 
întreg; SI E 

4. “Ce ar mai fi de a se face în cauza: fon-: “durilor şi a proprielății -ca deciderea şi transpu-: nerca obiectelor, după petițiunea din 10 Dec. 186 în posesiunea moaslră să se efectuiască fără 'a-. mânare? 
| 

S'a făcut concluziune ca să se trămită o suplică din nou la Maiestatea Sa e.r. Apostolic 
şi la Inălţia Sa Arehiducele Rainer ca presidinte al Ministeriului de stat. 

5. Din mai multe părți sau făcut împultări, cuimcă adunarea naţională din Sibiu din 13 Ian. „1801 nu ar fi fost legală, pentrueă membrii dânsei. - nu ar fi fost aleşi -și împuterniciți de popor, pre- cum și cumcă Episcopii români nu au fost auţo- . rizați a întreprinde paşi în cauzele naționale.
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Adunanţa de faţă recunoaşte conferința din: 
Sibiu ţinută. în 18/1—861 prin inteliginţa română: 
a fi legală -şi cumeă membrii conferinței au re-. - 
prezentat naliunea română şi cu deosebire se. re: 
cunosc "membrii din partea regimentului fost de 

- graniţă, care au luat parte la acea conferinţă din 
Sibiu ca reprezentanţi legali ai acestei popora- 
țiuni, ţinând de ale sale voințe toate acelea, cari 
s'au decis în acea adunare naţionala. 

Asemenea se recunose şi toţi paşii întreprinşi 
în cauzele naţionale ca legali şi prezişii episcopi 

“ca împuterniciţi ai naţiunei române, pentru care 
adunanţa. de faţă îşi respică episcopilor. cea mai. 
adâncă mulțămită, rugându-i, ca şi de acuma în-. 

- ainte toties quoties, când vor afla de lipsă să în- 
iveprindă celea trebuincioase, 

„„6. Se dă sama din partea comitehului pentru 
administrațiunea fondurilor școlare despre între- 
prinderile atingătoare de fonduri şi 'alte obiecţiuni. 
prin.celirea actelor vespeclive, | 

Se ia din partea adunanței spre ştiinţă, se 
allă îndestulată şi se votează. o mulțămită co- 
mitetului. - - N 
2. Sa propus din mai multe părți, ca de aci 

„ înainte în acest District în senzul ordinațiunilor 
mai înalte să- se folosească în toate afaterile, -actele, 
scrisorile, corespondențele ete. în trebi politice; jud 

" dițiale “etc.. eschiziv numai limba română. - 
„In senzul ordinaţiunilor mai "nalte privitoare: . 

la folosirea, limbei, și cu reprivire, că poporațiunea * 
acestui District e pură română, decide adunanţa 
unanim, ca de aci înainte în acest 'Distriet în 
toate afacerile sus menţionate să se întrebuințeze; 
eschiziv numai limba română. Sa 
„Nefiind alte obiecte de pertactat s'a volat și 

- adus urări pentru Maiestatea Sac, r:; apostolică,
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pentru Excelenţiele: sale domnii prezidenţi ai can- celariei aulice şi a guvernului Transilvaniei, pentru „episcopii români, națiunea română şi surorile na- țiuni, precum şi pentru Districtul Năsăudului și pentru toâtă adunarea de față, după care's'a în- chiat conferința şi s'au subscris acest „protocol. 
Năsăud, 18 April 1861. o 
Grigoriu Moisil m. p. vicar “şi : proprietar; George Lica m. p. proprietar,  Basiliu Petri m. p. proprietar, Macsim: Lica m. p. proprietar, Petru - Tanku m. -p. proprietar, Florian: Poreius m. proprietar. (Urmează subscrierile alor 215 repre- zentanti' din 44 comune foaste grănițereşti și si- gilele comunelor.) 

Pe atunci Vasile Naşcu în Viena era tare in- dispus suferind de dureri reumatice, 
In 20 April 1861 scrie atât vicarului Gri- gore Moisil cât și locotenentului Petru Tanco. 
Acestui din urmă scrie următoarele: 

Viena 20/4 1881. 
Îlult stimate Domnule şi dorite amice! 

„Eu am pătimit de dureri reumatice prin urechi şi dinţi, aşa cât nici acum nu Sunt scăpat,. poate să .cărunţăsc și să-mi perd toate oasele din gură aci în Vavilonul nemţesc, unde avui norocire .a mai auzi muzici de pisice!- în trei seri până după miezul nopţii nu s'au liniştit Vienezii, poliţia - şi miliția a intervenit — multe mii de oameni era pe piaţă şi strade, de (nu) te puteai mişca.“ 
„Blăstămată e publicitatea, Vienezilor nu le 

  

| 1) Comunică modalitatea procurărei de cărţi şi in-. strumente pentru medicul Enzenberg din Monor,
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pasă de poliţie şi miliţie, cât i-au dojenit dela cori- 
siliul comunal, s'au mulcomit — constituţionalism! - 

„Decumva se află în Năsăud muerea mea, . 
mă rog spune-i că mă aflu sănătos, să se poarte 
cu economia cât va putea, că eu văd acum destul 
de bine, ce daună avem cu'zăbava mea pe aici 
de atâta vreme — am fost — în legea. ţiganului 
— dător şi cu aceasta,e. - 
„Fă bine a spune Domnului Vicar, că epis- 

„tola ce vine cu aceasta scrisoare să nu o deie la 
fiece om de cetit! fiind cam liber scrisa!“ - - 

„Sătul sunt de audienţe ca țiganul de scântei, 
mă cunosc toţi servitorii şi ușerii de pe la dica- 

, „Steriuri.“ iai 
» „Acum pricinueşte zăbava Kemeny !* 
„Pe Mercuri trebuie să am audienţă la Im- 

peratoriul şi cuget a scăpa apoi. curund din -Va- „vilonul nemţese.”  .. 
Mă TOg Spune la toţi eunoscuţii: multe com- 
plimente dela ăi a 

_ AL Dumnietale doritor amic 
V. Naşcu m. pl) . 

69. Deputaţia esmisă -la guvernatorul 
Emeric Mik6 în Cluj. . 

După cum am văzut din protocolul 'con- ” 
ferinței din-18 April 1861, reprezentânții comunelor 
foaste grănităreşti au ales o deputațiune din. 13 
inşi, care în frunte cu prepozitul Macedon Pop să.. 
ducă o suplică la guvernatorul „Transilvaniei : în 
„Cluj, contele Emeric Mik6 de Hidveg în cauza că- 

  

1) Ca poscript adauge „aci a înirunzit, însă ieri-au 
nins, azi noapte au îngheţat“, apoi urmează titulele alor 5 
cărți medicale tipărite în. anii 1787, 1799, 1808 şi 1818 cari 
să le cumpere. medicul Enzenberg din Monor. 

po
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pitanului şi a deslegărei favorabile a cestiunei 
dreptului de proprietate. Ia 

Acea deputaţiune la vr'o 3 zile după confe- 
rință a şi plecat la Cluj dar nu toți membrii, ci | 
„numai 6 inşi la olaltă cu conducătorul ei prepo- 
zitul Macedon Pop, care despre aceasta în auto- 
biografia sa!) scrie următoarele: 

Deputaţiunea . . . . a stat din vicariul Nă- 
săudului, Gregoriu Moisil; protopopul din Borgo, | 
Teudor Buzdug; sub-prefecţii : Macsim Lica, Flore 
Marian, Flore Porcius, cu cari după cc am «mers 
la -Cluj în Martie?) 1861 şi am aflat primire, am 
ținut ca conducător cătră numitul guvernator în 

" limba română următoarea vorbire: „Escelenţie! | 
Poporul. din desfiinţatul al doilea. regiment do gra- 
niţă şi acum din graţia Maiestăţii Sale a prea în- 
duratului nostru nionareh înființatul căpitănat al 
districtului Năsăud, îşi arată prin noi reverinţa şi 
cultul cuvenit cătră Escelenţia Ta, rugându-te a-l 
primi cu cunoscută bunătate. Escelenţă! Acest 
căpitănat are o însemnătate istorică. El a servit 
mai un secul cu arme şi-a făcut mai multe espe- 
diţiuni în contra inimicilor Tronului şi a patriei 
şi prin urmare cugetă a avea ale sale merite, pe 
cari bazându-se contează la o fericită deslegare a 
cestiunei despre dreptul de proprietate, care 
tocmai -acum se află sub pertractare la Inaltele 
Locuri, şi fiindcă Escelenţia Ta, ca guvernatore, 
ai o :mare inriurinţă la deslegarea tuturor cesti-: 
unilor privitoare-la amată noastră patrie, Te ru- 
găm a te întrepune, ca această cestiune cât mai 
de grabă să se deslege întrun mod lavoritor,* 

„La aceasta Escelenţia Sa, — escuzându-se - 

  

1) Vezi activitatea vicarilor foranei pag. 88—89. 
2) E greșit, căci după toate datele s'au dus in luna 

lui April, după conferinţa din 18 April 1861, - . :
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că deși pricepe limba noastră, nu o “poate şi 
vorbi, — a. binevoit a ne răspunde în limba -ger-" 
mană, :adecă se mulţămește pentru aceasta onoare 

“„Şi cauza noastră o va sprijini, şi. învitându-ne la 
masă, ne-am escuzat că nu putem lua parte fiind 
postul mare, după acea. recomandându-ne ne- am 
reîntors la ale noastre.“ 

Despre. cele isprăvite în. Cluj vicariul. Gri- 
gore Moisil a încunoştiințat pe V. Naşcu la Vi-.. 
ena prin o telegramă trimisă din Cluj în 23 April 
1861, comunicându-i că dorinţa poporaţiunei foaste 
grăniţere este, ca în fruntea căpitanatului să fie 
numit ca căpitan suprem Alexandra -Bohăţel. 

"Într'acea se înmulţise şi numărul candidaţilor 
la postul de căpitan suprem. Până aici au foșt cei 
trei -propuşi dela Năsăud: Iacob Bologa, Alexan- 
dru Bohăţel, Elie Măcelar și alți trei, cari reflectau: 

““Puşcar, Dr. loan Maior- și Luchi. Pe lângă acestia. 
se. mai iviră încă trei: loan--Nemeș, Butean și 
Boier, cari dinpreună cu Bologa erau în buzunar 

“la guvernatorul Emeric -Mik6 în Cluj, a cărui pro- 
punere “era dătătoare de ton şi pe acea-o așteptau 
la Viena. Propunerea guvernatorului avea să treacă 
prin cancelaria reg. de curte transilvana, -al cărei . 
prezident provizor era, după:cum am văzut ba- | 
'ronul Francisc de Kemâny, în-mâna căruia ajun- 
sese acum -și cauzele : fundamentale -ale : foştilor 
grăniţeri cuprinse - în petițiunea maiestatică din 10 
“Dec. 1860, în cauzele acelea însă până prin 25 
April 1861 nu 'se apucase -de studiul tor, cari 

“70. Vasile” Naşcu î în audienţă la Maiestatea Sa” 
„în 26 April 1861 cu adresa de, mulțămită. 

“Am „arătat mai..sus: că Vasile Naşcu încă 
prin : 12 April 1861:a făcut:o' „comitivă la adresa 

p-
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de mulțămită cătră Maiestatea Sa Francisc osii 
|. primită dela Năsăud şi  subscrisă în -numele 
întregei poporaţiuni. Audiență a căpătat pe 26 

„April-1861,. când V. Naşcu i-a predat adresa de 
“mulțămită, în care poporaţiunea din fostul district 
de graniţă mulțămeşte cu toată reverința pentru 
înființarea districtului şi asigură pe Maiestatea Sa 
de. credința și alipirea sa cătră Prea Inaltul Tron. 
Cu ocaziunea prezentărei adresei de mulțămită V. 
Naşcu a ţinut şi 0 vorbire, în care a accentuat 
că dorinţa poporaţiunei. foaste grănițere e ca să 
aibă în fruntea căpitanatului un bărbat apt şi ca 
atari socoteşte a fi Iacob Bologa, advocatul 4le- 
vandru Bohăţel şi consilieriul lie Aăcelar. Mai 

„departe a vorbit următoarele: * - .- 
“- „Poporaţiunea căpitanatului amintit nu e în- 

datinată să separeze interesele sale de interesele 
prea înaltului tron, ea crede firm, că numai luarea 
în considerare a amândurora poate promora binele 
statului. Tocmai în aceşti bărbaţi sperează dânsa 
a fi aflat pe apărătorii acestui cuget. Ea se în-: 
crede în înţelepeiunea Maiestăţii sale şi se roagă . 
poporaţiunea grănițeră de o deslegare : favorabilă 
a cestiunei de posesiune și -nu crede de â se: mai 
amâna ori de a se îndruma pe calea dreptului, 
ci doreşte, că cea ce are, să capete, să o pri- 
mească din mânele Maiestăţii Sale, tatălui nostru 

„celui drept. De 5 luni așteaptă rezoluţiune de- 
linitivă la petiţiunea pe care a dat-o în audiența 
din 13 Dec. 1860. Aceasta cestiune pentru dânșii 
e o întrebare de viaţă. Binele şi durerea popora- 
țiunei depinde dela reuşita acelei petiții. O des- 

„legare nefavoritoare o duce la marginea nimicirei. | 
Pământul nostru e steril, câștigul e mizer, 'servi- 
cele militare îndelungate ne au sărăcit total. Aşă- 
dară umanitatea demândă o deslegare favoritoare, 
la acea se asociază încă dreptul şi meritul, Sa-
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răciă de a începe un proces îndelungat ne sileşte 
să cerem în graţie dela Maiestatea Ta cea ce noi 
de altmintrea am avut drept de a „pretinde; a- 
fară de acea noi credem, că copii cu părintele 
n'au să se legiuiască. lubirea noastră cătră Ma- 
iestatea Ta nici odată nu ne-a înșelat şi acum 
încă sperăm toate.1)* : 

Maiestatea Sa îi răspunse, că-i pare bine de 
aceasta asigurare, -e convins de credința Românilor” 
şi mai ales a grăniţerilor. şi spereâză că precum 
a fost în trecut aşa vor fi și în viitor. 

V. Nașcu a zis, că Maiestatea Sa se poate 
răzima pe ei, dar 'şi foștii grănițeri cer să li se 
facă dreptate rezolvându-se favoritor cauza lor; 
desperează însă că de 5 luni de zile nu se pot 
bucura: de o rezoluțiune. Maiestatea Sa zise, că 
mai de multe ori a întrebat pe archiducele Rainer- * 
şi acesta i-a spus,' că acea cauză e cătră capăt. 
Atunci V. Nașcu îi spuse, că actele zac la pre- 
zidentul cancelariei de curte transilvane Francisc 
de Kemeny, dela care nu se poate “spera mult 
bine fiind-că s'a dovedit, că e contrar grăniţerilor. 
Maiestatea Sa l-a asigurat pe Naşcu, că despre 
aceasta va purta deosebită grijă şi ca să poată 
împăca pe grăniţeri Insuşi cât de curând va ceti 
actele. A 

Cu aceasta s'a finit audiența şi V. Naşcu: 
mângăiat de o astfel de promisiune rară s'a dus 
„de aici pe la Rainer, care l-a îndreptat la Kemâny 
„cu 0 urgență dela Buschman conziliarul prezi- 
dentului. . , 
„>. Tocmai în acea zi (26 April) a fost sosit la 
cancelaria de curte trans. din Viena dela guver- 
natorul contele Emeric Mik6 numele candidaţilor 

„___1) Aceasta vorbire e scrisă pe o hârtie moale şi foarte 
elastică, Se vede că a purtat-o mult Ja: sine, atâta e de în- 
doită şi maculată de vestmânt, . 

Dr. Şimon: Vasile Naşcu. ” . 22 
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la căpitănatul districtului Năsăud. A 2-a zi (27 
April 1861) V. Naşcu în urma telegramei ce a 
trimis-o vicariul Grigore Moisil din Cluj în 93 

- April pe la 11 oare s'a dus dimpreună cu Stefan 
Pop, doctorand în medicină, la prezidentul Fran- 
cisc Kemâny şi dupăce în cauza dreptului de pro- 
„prietate a căpătat răspuns, că peste puţine zile se - 
vor trimite actele la ministrul prezident, V. Naşcu 

- l-a rugat ca să sprijinească pe candidatul de că- 
-pitan suprem Alexandru Bohăţel. Kemeny i-a pro- 
mis, că dânsul e pentru acest candidat, despre 
aceasta poate, încunostiința şi pe cei din Năsăud, 
“dar că având să treacă cauza prin şedinţa, care 
se va ţinea la 12 oare, să grăbească a informa şi 
pe ceialalţi conzilieri ai cancelăriei. 
În acea şedinţă s'a hotărit în unanimitate a 

se propune Maiestăţii sale, ca să denumească de. 
căpitan suprem pe Alexandru Bohăţel. 

71. Intrevenirea lui V. Nașcu la archiducele 
Rainer pentru a se lua cauza petițiunei maies- 

tatice din mânile lui Francisc Kemeny. 

«Din epistola a lui V. Naşcu din 27 April 1861 
se vede,.că baronul Fr. Kemeny a zis cătră Naşcu, 
că înainte de a subscrie, voieşte să cunoască ca- 

„uza cuprinsă în petițiunea maiestatică din 10 Dec. 
1860, fiind însă foarte complicată și un volum de 
tot mare, toate nu le va ceti, ci voiește să vadă 
deosebitele păreri date dela toate ministeriile şi 
aşa peste puține zile le va retrimite ministrului ” 
prezident, care foarte stărueşte a-le duce Maiestăţii 
Sale spre rezolvare. 

“După trecerea alor 3 zile dela această în- 
tâlnire Naşcu în 80 April 1861 s'a informat şi a 
aflat, că. actele amintite încă nu sunt transpuse şi 
asemenea nici propunerea pentru. denumirea că-
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pitanului suprem încă nu era eşită dela cancelariă 
aulică. Aflând. acestea V. Naşcu s'a dus la archi- 
ducele Rainer şi între altele îi spuse accentuând 

"că grăniţerii aşteaptă, ca însuși Maiestatea Sa să 
decidă cauza și nu cancelariul Kemeny, care e 
cunoscut de contrar al Românilor. Tot pe atunci 

- Şi în cauza strămutărei episcopiei s'au trimis actele 
la guvernatorul. Mik6 la Cluj, ca să întrebe co- 
muna Năsăud şi celelalte comune, că cu ce vor 
contribui pentru reședința  capitlului episcopesc. 
Despre toate acestea scrise: Vasile Nașcu lui Vasile 
Petri în Năsăud următoarea epistolă: 

Viena, 1-a. Maiu 1861, ' 
Frate! . 

Eu până astăzi tot aşteptam vre-un răspuns 
dela voi, însă văd, că înzadar! Poate speraţi, că 
„nu mă va afla epistola aici, însă nu-i așa. Precum 
am scris mai pe urmă, Kemânyi ține propunerea 
cu deciderea cauzei noastre la sine, pe cum m'am. 
mai încredinţat eri, cercând mai întâi în cance- 
laria preşedintelui ministerial Rosechmann, venit-au | 
acele acte îndărăpt și fireşte că Kemâny nu se 
grăbeşte, m'am mai cerut la archiducele Rainer, 
unde și avui iară norocire de a vorbi rugându-l 
spre a înpintena pe Kemâny, se înţelege, mi-a 
promis, pe sâmbăta viitoare iară voiu mai bontăni: 
la nşile lor, dintru întâi la Kemeny, apoi iară la 
Rainer, după aceea nu ştiu ce să mai fac, de 
cât să dau un ursoriu în cabinetul împărătesc. 

Rainer m'a mângăiat cu aceea, că Kemâny 
nu poate să smintească ceva spre dauna noastră, 
că cauza se va desbate din nou în conferințele 
“ministeriale şi atunci dinsul are numai un votum; 
după ce-i bătui urechile cu cuvinte cam multe în 

„Sensul cunoscut, adecă să : binevoiasca a lua în 
consideraţiune, că înțelegând grăniţerii. noştri, că 

d - 22*
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Împăratu în loc de a ne decide singur în cauza 
noastră, o dădu cancelariului Transilvaniei, care . 
ca ungur şi cunoscut contrar al românilor, ce vor 
cugeta dânșii despre regimul de acum, ori că au 
slăbit foarte, ori că nevrând a ne face dreptate, 
ne dă cauza în mâna ungurilor contrarilor. noştri, 
şi atunci vrând nevrând noi vom căuta a bu- 
ciuma şi noi. întrun corn cu dânșii ete. ele. şi. 
aşa credința noastră şi a străbunilor noştri trebue 
să, se strămute. Vedeţi, așa mă mută din zi în zi! *- 
acum banii mi se tot înputinează şi oara pornirei 
nu-mi e cunoscută! Dela cancelaria aulică a Tran- 
silvaniei "s'au trimis ieri. actele toate în cauza 
strămutărei episcopiei dela Gherla la Năsăud lui E 
Mik6 cu demândare prin ,0 comisiune a se face - 
întrebare la comuna Năsăud și apertinenţiile, cum 
şi cu ce se obligă spre reşedinţa capitulului etc. 
ete! Drept aceea sunt de cu vreme a se pregăti 
comunele, respective anltistiile, ca să nu fie eon- 
traziceri, fiind-că la acesta lucru lesne vor înfluința 
T. lounaşcu și comunismusu (Grig-ta!) . 

Până în Dumineca Tomei voiu mai avea cu 
ce subzista pe aici, apoi ori având rezoluţiune, 
ori ba voi fi silit cu câţi potori voi avea, a lua 
calea.  Părăzile parlamentului şi a deschiderii ca- 
merei “au fost azi minunat lucru, că un român 
bucovinean depuseră jurământul în limba sa! Of! 
ce amețeli de ideile oamenilor, rezultatul are să 
fie în partea regimului! Châtul Ioane studintele 
dela Pecen .Liaverda m'au cercat eri aci — vine 
peste o luni .acasă absolvat. Propunerea pentru 
denumirea căpitanului suprem nu e încă dati dela 
cancelaria aulică în cabinei, drept aceea pe Paști: 
nu poate să iasă în gazete. Fi bun şi-mi serie în- 
dată după primirea acestei epistole. D. Babeș, cu- 
noscutul şi renumitul bărbat diplomat al românilor, 
s'a dus asară la Pesta, fiind împărţit acolo în servici
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judiţial la restanţele curţii supreme de casaţiune. 
La tabla regească să se propună şi un Koronka: 
ştie-l han tatar cine-i acela. Alegeri directe: au să 

„se întreprindă în Transilvania spre a trimite la 
senatul. imperial -de aici. Spune la onaşa ta, că 
sunt sănătos, salutând' pe fina şi Camillo apoi toţi 

„ai tăi — şi multe complimente la toţi cunoscuţii 
„te sărută, al tău frate Vasiliu în. p. 

| La această scrisoare Vasile . Petri ca răspuns 
îi scrie următoarea scrisoare: 

Nast, 7/5 1861. 
„Naşule! 

Ai drept, eu nu ț-am - scris, pentru-ă cu- 
getai; că epistola mea nu te va niai afla în Viena. 
Giurstările 'au vrut altmintrelea, asa dar iți mai. 

” seriu, Ca să-mi fâc epistola mea clară, voiu îm- 
. părți- o în puncte. 

:1. Nu veni din Viena fără rezultat, şi încă . 
bun, ca să nu-ţi poată arunca oamenii răi (Gri- 
„goriţă etc. etc.) că tu ai mâncat banii grăniţerilor 
în Viena în zădar. Spune așu chiar imperatoriului, 
fi „keck“, nu te teme, cere audienţe dese, căci şi 
de ţi S'ar intâmpla ceva din partea regimului, gră- 
niţerii vreau să-ţi asigure pensiune din fonduri. 
Aşa dară: fâră. sfială înnainte! 

2. La Miko au fost: Macedon, Butean, Vi: 
cariul, Buzdug, Flămând, Moisă Pop,. Poreius, ac-. 
tuariul Lica, Mărian, eu, 2 juzi şi notariul din 
Teleiu. . 

3. Kăzlâny din 23 April te atacă, că ai şti 
de nește planuri anticonstituţionale, cari se: ţes 
sus chiar cu voia ta. Și „magnatul“ nostru îmi 
spuseră de ele, şi că tu vreai să se anexeze ți- 
nutul nostru cu Bucovina. Apără-te! 

4. Naşa e în Feldru: sănătoasă. Asişderea: 
suntem cu toţii sănătoşi. . A
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5. Timan să aibă subseripţii dela grăniţeri: 
că-l vreau. Nu ştii de ele? De ai putea afla, cine 
s'au subscris! Grăniţerii în adunare s'au declarat 
în contra lui, toţi au zis, că ei-nu au subscris și 
că nu ştiu 'să fie subscris cineva. 

6. Ce dracul, de nu se mai denumeşte că- 
pitanul? Ori doar vreau să ne strice căpitanatul? 
Lucră, lucră, lucră. Nu pregeta nimic. Intreabă: 
pe oameni de ai noştri şi te ţine de sfatul lor. 

„1. Pentru deciderea cauzei proprietăţii fa-. 
„vorab. . ... . .1) ge pe Kemâny. Spune-i (şil 

asi) gură, că auzind grâănțiţerii) că le-au ajutat un 
U(ngur). la aceasta, ar face mul ..... . în 
privinţa frăţie(tăţii) cu ungurii, şi că când (s'3) 

- vor înfrțăii grăni(țerii) cu ei, apoi toate.nat(. .. . e 
“cu noi. Numai nu (pro)mite nimic pozitiv. 

* Doară, doară îl vom câştiga pentru noi. — 
„Apoi la împăratul iară fă câte şti, ca să iasă bine. 

Câte scrisori capeţi de aici, toate-s de mine 
făcute, alţii nu vreau să facă nimic. Vicariul ştii. 
cum e, al tău | ae - 

- Vasile m. p. - 

Vasile Naşcu a şi stăruit pentru rezolvarea 
petițiunei maiestatice din 10 Dec. 1860 în cauza 
de proprietate aşa că din 1—19 Mai 1861 a stat 
mai în continuu pe capul baronului Francisc Ke- 
meny, ca să gate cu studiarea și propunerea. 

In 12 Mai 1861 încunoştiințază V. Naşcu pe 
vicariul Grigore Moisil: „cauza misiunei mele am 
scosu-o cu greu mare şi dela baronul Kemeny şi 
în săptămâna viitoare va fi în sessia statului, apoi 
încă să meargă în cabinet.“ | 

1) Hârtia fiind ruptă nu se pyate şti ce a fost scris, - 
celea ce le-am putut completa sunt puse intre paranteze, 
după cum se vede în șirurile următoare, ”
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Cu. aceasta s'ar părea, că se apropie timpul, 
în care V. Nașcu. va scăpa de uşile ministrilor şi . 
de. disputele cele multe şi obositoare, fiind acum 
de altă “parte sigură şi denumirea lui Alexandru 
Bohăţel ca căpitan suprem şi. aşa după o luptă 

" de.5 luni de zile se va putea reîntoarce mângăiat 
că şi-a împlinit misiunea. 

Dar aceasta nu s'a întâmplat.“ — Cauza se 
află din - capitolul următor. 

72. Intrigi pentru € de a împedeca numirea ui 

Alexandru Bohăţel 'de căpitan suprem. 

Pe când V.: Naşcu se sbătea cu cauza ge- | 
nerală de proprietate, fiind liniştit de cauza nu- -. 

__mirei căpitanului suprem, care — „după cum s'a 
văzut din epistolele sale de până aici — se părea 
sigură, pe atunci inimicii districtului Năsăudului 
lucrau într'ascuns, ca să împedece nuimirea lui 
Alexandru: Bohăţel şi să exopereze, ca Bufean să 
fie numit de fiitor căpitan suprem. 

"In unele foi maghiare se colportase vestea, 
că | în “adunarea, ce s'a tinut în Năsăud în 18. 
April 1861 sar "i ales Butean ca căpitan suprem. 

Din protocolul acelei adunări, reprodus mai 
sus nu se vede, că să fi fost vorba de persoana, 
pe care ar dori-o să fie în fruntea - căpitănatului, 
ci: aceea s'a lăsat la buna chibzuială a comitetului 
ales atunci ca să umble în toate cauzele. Va fi 

" fost vorba în mod privat fără de a se fi luat act. 
Au luat însă -act foile maghiare despre unele .stri- 
gături, cari poate că" sau şi întâmplat amintind. 
persoana. lui Butean, despre ce a fost înţeles şi . - 
V. Naşcu din niște. epistole private. 

, Destul, că atât cele ce le scriiau.în gazete, 
cât şi câte sau denunțat guvernatorului Miko, se: 

7
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luau de bani buni, iar informaţiunile telegrafice 
primite de V. Nașcu şi arătate archiducelui Rainer 
şi baronului Kemâny, pe baza cărora s'a făcut 
propunere la Maiestatea Sa, ca să fie numit Ale- 
xandru Bohăţel ca căpitan suprem, au fost trase la 
îndoială şi considerate ca telegrame false, prin cari 
ar fi fost seduşi de V. Naşcu toți aceia, cari i-au 
luat în considerare vorbele şi telegramele. 

„Toate acestea atâta au mers de departe încât 
prezidentul cancelariei aulice Transilvane baronul 
Fr. Kemeny în 11 Maiu 1861 s'a dus în persoană 
la Maiestatea Sa justificând, că cancelaria aulică 
bona fide_pe baza telegramei din. Cluj, trimisă de 
Vicar în 23 April lui V. Naşcu, a propus pe Ale- 
xandru Bohăţel. Deci face atent pe Maiestatea Sa 
despre aceasta, rugându-l 'ca să numească ori pe 
Bohăţel, despre care se îndoiește a fi după do- 
rința poporaţiunei grănităreşti, fiind-că nu poate 
da crezământ telegramei, ori pe Butean pe care 
l-ar fi ales locuitorii în adunarea lor din 18 April 
1861. Astfel situația lui V. Naşcu deveni foarte 
critică. : | 

Cât ce a aflat Nașcu despre aceasta s'a dus 
la archiducele Rainer, iar acesta la Maiestatea Sa, 
clarificând starea lucrului. In 8 Maiu primise V. 
Nașcu o telegramă, dela vicariul Grigore Moisil 
în care i s'a promis că va căpăta și epistolă. In 
12 Maiu după-ce făcuse demersurile amintite, 
despre toate încunostiințează pe vicariul G. Moisil 

„cu următoarea epistolă: * i 

| Viena, 12/5 1861. 
Reverendissime! | 

„Batăr că nu am primit până azi epistola pro- 
misă prin depeşa telegrafică d. d. 8/5, ca sa vă 
pot răspunde totodată, mă grăbesc a vă face cu- - 
noscut, cum că cauza misiunei mele am scos-0
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cu greu mare şi dela baronul Kemâny și în săptă- 
mâna, . viitoare . va fi în sessia statului, apoi încă 
să meargă în cabinet, poate să nu fi umblat eu 
cu demonstraţiuni mergea îndată dela ministeriul 

„de finanţe în cabinet. . , 
In privința denumirei căpitanului am mai cu 

adins a vă descoperi, cumcă intrigile și: machina- | 
tiunile ungurilor nu au capăt, şi întru atâta au 
mers, cât bar. Kemeny a. fost eri în audienţă la 
Imperatoriul . cu o scrisoare prezidială în senzul 
cam acesta: că din partea cancelăriei s'a fost 
propus de căpitan suprem Bohătel, după-ce adecă 

“pe baza unei depeşe telegrafice” cu âtul din Cluj, 
batăr nefiind acesta propus din partea guvernato- 
rului Mik6, presupunând că aceasta ar fi voinţa 
şi pofta locuitorilor acelui district, însă ivindu-se 
pe osebite căi şi mai ales în foile publice (Korunk, 

„Pesti Napl6, Kozl6ny) cum că adunarea comunelor 
- în-18/4-a ales unanim pe Butean de viitor căpitan 
suprem, şi prin urmare aceasta poftă a așternut-o 
o deputaţiune la guvern: Mik6 — dânsul, — 
(Kemeny) face atent pe Maiestatea Sa, ca după 
bunăvoința sa să 'se îndure a denumi de căpitan. 
ori pe Bohăţel, despre care se cam îndoiește a fi. 
ales, neputând da crezământ de ajuns depeşei te-' 

- 

legrafice, ori pe Butean, pe care l-ar fi ales lo-.. 
cuitorii în adunarea lor în 18/4. 

Înţelegând eu . aceasta astăzi numai decât 
"-"avui audienţă la archiducele ministrul. preşedinte 

Rainer, în care îl făcui atent despre intrigile ce 
se țes spre a-şi putea ajunge scopul contrarii 'tro- 

“nului şi Românilor, descriind pe  Bohăţel şi pe 
Butean cu colorile ce merită ambii, — şi că re- 
uşind dânșii şi aceasta, atunci noi nu vom fi în 
stare-a lueră într'acolo, ea să ne putem plini pro- 
„misiunile aşternute in adresa cătră Maiestatea Sa 
— ma chiar nici obligaţi la senatul imperial —
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" provocându-se și: Ardealul a trimite, şi atunci cu 
bună seamă urmând ca tot-deauns toți Românii 
din Transilvania, apoi ce impresiune va face a- 
ceasta “și în multimea de oficeri şi alţi bărbaţi 
inteligenţi, cari au petiţionat la Maiestatea Sa! 
La aceasta și mai multe, care nu se pot incre- 
dinţa hârtiei — îmi răspunse: că îşi aduce bine 

“aminte. că în aceea petiţiune erau propuşi Măcelar, 
Bologa. și Bohăţel (scriu așa, după cum se es- 
primă In. Sa archiducele) şi îmi promiseră, că 
îndată va cerea cum stă treaba şi la rugarea mea 
va raporta, Maiestăţii Sale spre a se putea împlini 
pofta poporului nostru; apoi fără de a-l mai ruga 
imi spuse, că cauza codrilor va veni în zilele 
acestea în conferința statului. Şi cât eşii eu prin 
odăile saloanelor acele mari, pe de altă parte 
coboriră şi apucară cătră cabinetul impărătesc. 

Acum ce mai pot face mai încolo, ce ştiu 
eu cum au curs desbaterile: D-Voastre, eu m'am 
tinut şi-mă ţin de petiţiune şi:de depeşa telegra- 
fică. Eu am cetit despre altă parte și epistolele 
private dela Balomiri, unde spune că ar fi strigat 
oamenii pentru Butean. Cu toate: acestea cunos- 
când eu jurstările foarte bine, rămân consecuent 
scrisorilor ce mi-aţi trimis. Cine poate şti, nu se 
pot face ceva întrebări la Dămian! Sa se lățască 
şi să strige în gura mare publicul că voiește 
numai pe Bohătel!' Foile descriseră demonstra- 
iunile făcute la Doboca prin D. Bohaâţel, aceasta 
au deschis ochii unora din contrarii noștri. Cât 
voiu' primi epistola vă voiu răspunde mai pe larg, 
ce mai poftiţi dela mine. In urmă rămân cu toata 

„reverinta, al Reverendissimei D-Voastre sincer 
AR | V. Naşeu, m. p. 

"A 2-a zi după scrierea epistolei de sus în 
„13 Maiu i-a sosit lui V. Naşcu scrisoarea promisă
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de vicar dimpreună cu o adresă. cătră baronul 
Francisc Kemny, subscrisă de membrii:comitetului 
executiv aleşi în adunarea . din 18 April! 1861, în 
care îi spun, că poporaţiunea. din districtul: Nă- 
săudului doreşte ca Alexandru Bohăţel să fie nu-:. 
mit de căpitan suprem. . - i 

Pe baza acesteia V. Naşcu în' 14 Maiu de: 
“Nou S'a des la archiducele Rainer, apoi la baronul: 
Fr. Kemeny, cărora le-a arătat și documentat că: 

„telegrama trimisă de vicariul Gr. Moisil din Cluj, 
„în 23 April 1861, când a fost o deputațiune la 
- guvernatorul Emeric Mik6, e adevărată şi dorința: 
poporaţiunei din fostul regiment al II-lea: de gra-: . 
niță dela Năsăud - este ca Alexandru Bohăţel să. 
fie numit de căpitan suprem. - - 

Cum a umblat Nașcu în această cauză şi ce 
a esperiat se cuprinde. în următoarea epistolă scrisă. - 
cătră vicariul Grigore Moisil în Năsăud: - ': ă 

. _ . Viena, 14/5 1861.. : 
" Reverendissime! | E 
Primind eri sară pachetul adresat mie cu 

„toate ce mi-aţi trimis, -mai întâi vă mulţămesc “de. 
“parale, de care aveam lipsă, apoi vă: înştiințez ce: - 
am întreprins azi.:cu adresa cătră baronul Kemâny,, 
consultându-mă cu llustritatea Sa D. Pop..V. şi | 
Moldovan, îmi pusei aşa zicând larva pe faţă şi. 
mă dusei iarăşi la archiducele ministru preşedinte 
— Rainer — “ii arătai adresa şi mai ales locul: 
unde sta numele Bohăţiel şi subscrierile originale. 

„spre a-l convinge că, telegramul d. d. Cluj e bazat 
pe adevăr şi prezidialul. lui Kemeny întrigă din: 

- partea partidei contrare -mai. ales - în urmarea- 
oraţiunei lui. Bohăţel, ținută la restaurarea comi-: 
tatului Doboca, — drept aceea în urmă mă rugai. 
să -se îndure a lua rugarea noasțră în dreapta 
consideraţiune,. ca să nu cădem şi.noi victimă iin-
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trigilor plătite scump din partea contrarilor, care 
reuşind ne-ar ride, care ar fi de cele mai triste | 
urmări şi mâhnire a tuturor Dlor ofiicieri și altor 
bărbaţi de inteliginţă, cari au subscris în numele 
locuitorilor suplicele. Răspunsul îmi fu, că Dumi- 

necă a vorbit despre aceasta cu Maiestatea Sa şi 
aşteaptă în scurt -timp denumirea căpitanului 
suprem, numai să admanuez adresa lui Kemeny 
spre a-l convinge şi-pe acesta: despre starea lu- 
crului. | 

Deacolo m'am dus spre a admanua aceea 
scrisoare! baronului Kemâny, care se afla în sessie . 

„cu consilierii şi secretarii, acolo în lața acestora 
o primiră consiliarul guvernial Eder — răspunsu 
lu, că aşteaptă in toate zilele denumirea să vină . 

“din cabinet. Eu le spusei, că această scrisoare e 
dovadă că opiniunea din „Pesti Napl6“ și alte foi. 
sunt false şi telegramul d. d.. Cluj e pe adevăr 
bazat, mă rog prin urmare a-şi întoarce îndoiala 
ivită atât în telegramul acela, cât și în persoana 
mea; îmi promiseră a lua cauza în sessie. 

Insă cum am înţeles au luat-o ca cauză pe 
cale .prezidială, fiind-că n'au făcut nici o vorbă 
în sessia:de astăzi despre aceasta. Bărboşii noştri 
numai: cât cunoscură aceea scrisoare, însă Kemeny 
nu li-o cetiră nici arătară astăzi, presupun că aici 
sunt cabale şi intrigi 'blăstămate, tesute de trei 
părţi: l-ma dela maghiari, a 2-a dela târgoveni 
și a 3-a dela Demian, cari să-şi fi câştigat sub- 
scrieri că îl voiese mai cu samă ela unii borgo- 
veni, — unii târgoveni şi câti-va someşeni ar fi 
de partida lui Butean. Ce să mai cugete omul, 
până când vor mai dura astfel de împărăchieri. 
Presupunem că Dămian în tot chipul a fi cauza cea 

„cardinală, cunoscându-se prea bine cu toţi con- 
silierii dela ministru preşedinte şi cu generalul 
adjutant Kreneville. - Contele Bethlen Sândor -et
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companii sunt de partida lui: Butean! Aşa am în- 
- teles că ar fi! Eu din parte-mi cunoscând carac- . 
“terul pretendintelui, am făcut pașii cari îmi stă 
în putere, mai mult nu pot face; Domnia-Voastre 
încă v'aţi pus atâta stradanie, acum după vorbele 

„Dlui Bariț, atârnă dela domnitor şi casa împără-! 
„tească, care cunoaște starea lucrului. Şi de nu 

iese până Dumineca viitoare denumirea, apoi cu 
bună samă s'au întreprins cercări secrete. . 

„+ Ceea-laltă cauză cardinală a proprietăţilor 
„va [i mâne în conferinţa “Statului; despre care - 
lucru m'am încredințat la consiliarul de stat Flieser; 
acesta mi-a spus fără a-l mai ruga chiar şi mi-. 
nistrul președinte şi amicul Conrad fiind: eri şi la . 

„acesta, acum. odată de' trei săptămâni în coare, 
- decând au stat actele la Kemâny. — Conrad credea 

că aş fi dus din Viena. Acum in săptămâna a- 
ceasta cu toţii zic, că se aşterne lucrul Maiestăţii 
Sale, de abia aştept să-l văd acolo — de mă vor 

„lăsa, vreu a străbate iară şi a vorbi atunci cu 
Impăratul! . . . . Acum dară stau aici până 
va eşi deciderea din cabinet. . . . . . Cat 
voiu înțelege despre denumirea căpitanului voiu 
da de știre pe drot. Inchei remănând cu respect 
adânc, al roverendissimului Domnii-Tale mulţămitor 

V. Naşcu- m. p. 

Cele comunicate de V. Nașcu, după-ce au 
ajuns în Năsăud iute s'au lăţit în tot districtul, 
cauzând” cea “mai - mare neodihnă, după-cum lui 
Naşcu îi scrise Florian Porcius. - 

73. Ultima întrevenire alui V. Naşcu în cauza 
numirei căpitanului suprem. Numirea lui 

Alexandru Bohăţel. - - 
In 14 Maiu 1861 a predat V. Naşcu adresă 

făcută de comitetul executiv din. Năsăud, cătră bar.
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Kemeny. Tot dela Năsăud la o săptămână după 
aceea în 20 Maiu 1861 s'au expedat la Viena două ” 

„telegrame tot în aceea cauză, una cătră archiducele 
Rainer, în care îl roagă să urgeze numirea căpi- 
tanului suprem în persoana lui Alexandru Bohăţel 

'şi astfel desmințesc faimele false colportate prin 
„foi, despre cari s'a amintit în capitolul precedent, 
— o altă telegramă a fost adresată la V. Nașcu, 
amintindu-i, că au trimis una la archiducele Rainer, 
A doua-zi Marţi (în 21 Maiu), Naşcu consultân- 
du-se cu bărbații români din Viena, s'a dus la 
baronul Kemeny, dela care a stors ultima pro- 

misiune, că va stărui ca până Sâmbătă în 25 Maiu 
să fie numit Alexandru Bohăţel. 

După“ cum se va vedea din raportul lui V. 
Naşcu mai din jos, V. Naşcu a rugat pe baronul 
Kemeny, ca pe baza adresei, ce i-a înmanuat-o 

"încă în la Maiu să stăruiască pe lângă numirea 
lui Al. Bohăţel, fiindcă ştirile, pe cari le-au 'col- 
portat gazetele ungurești sunt toate - minciuni şi 
întrigi, întocmai ca şi ştirile; că el ar lucra acolo 

- în Viena pentru anexarea districtului Năsăudului 
cu Bucovina. a 

- Baronul Kemeny, după cum am amintit mai 
sus, — a promis „că va griji a se plini pofta cât 
va. fi modru“, apoi a trecut la o chestiune, despre 
care V. Naşcu nu știa nimic. Anume în 3/15 Maiu 
1861 pe „Câmpul Libertăţii“ dela Blaj, s'a ţinut 

o feştanie, care fapt s'a timbrat de demonstraţiune 
contra Ungurilor. şi baronul Kemeny chiar în ziua 

precedentă a primit informaţiuni monstruoase, iar 

în ziua aceasta (21 Maiu) căpătase şi o telegramă 
dela guvernatorul din Cluj, contele Emeric Mik6 

şi acuma întâlnindu-se cu Naşcu şi crezând, .că 

acesta poate e orientat încă despre scopul acelti 

adunări demonstrătoare, a pus lui-Naşcu mai multe 
întrebări şi aşa s'a încins între amândoi un dialog
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interesant. Cu archiducele Rainer n'a putut cori- 
veni: Naşcu în această zi, fiindcă era dus să pri- 
mească pe Majestatea Sa Împărăteasa. S'a întâlnit 
însă a doua-zi în 22 Maiu 1861. (Mercuri) şi re-. . 
zultatul a fost, că în aceasta zi Majestatea Sa Im- 
păratul, în tocmai. precum a conces înființarea 
districtului Năsăudului după dorința poporaţiunei 
grănițere, a numit şi pe căpitanul suprem: „Eu 
denumesc pe advocatul de fară Alex. Bohăţelu, de 
căpitan suprem provizor al districtului Năsăud“. 

| V. Naşcu, numai Joi în 283 Maiu a ştiut de- 
spre denumirea căpitanului suprem. Aceasta i-a 
spus-o şi în 24 Maiu dimineaţa Reschmann, refe- 
rentul archiducelui Rainer. De. sine se înțelege, că 

- Naşcu, această ştire numai decât a dat-o niai de- 
parte pe 'drot la Cluj, lui Alexandr:::Bohăţel,. la 
„Gazeta Transilvaniei“ în Braşov şi_la Bistriţa, 
ultima staţiune telegrafică pentru Năcâud. Ioachim 

„ Mureşan, cât ce a auzit despre: numirea lui Ale- . 
sandru' Bohăţel de. căpitan- suprem, i-a gratulat 
telegrafic din Pesta la Cluj în limba latină ur- 
mătoarele : „Toţi "Românii locuitori aici îţi gratu- 
lează prin mine devotat ție la capitanatul din Nă- 
săud“,l) . 

“Tot în' 94 Maiu 1861 a -scris V. Naşcu 0 
epistolă cătră vicariul Grigore Moisil la Năsăud, 
comunicându-i dialogul avut cu baronul Kemeny. | 
Acest dialog, deși foarte interesant pentru carac- 

:terizarea lui Naşcu, din considerație că prezenta 
monografie a luat o estensiune prea mare, nu-l 
putem publica. 

„„De-odată cu aceea epistolă a trimis v. Naşei 

1 Illustrissimo Alexandro Bohetielu 
Clusium, Transilvaniae. 

Omnes hic habitantes romani gratulantur ad Capi- 
tanatum- Nasodini suscipiendum, per me tibi devotum, 

- , : „ loachimmum Muresianu. ,
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0 altă epistolă locotenentului Petru 'Tanco, în care 
la fine adauge: - 

„Va porni poşta, trebue sa sfârşeşc cu zisa 
psalmistului : „Gătaţi calea Domnului (nou), drepte 
faceţi căile lui“. Ştiu că aţi ridicat ieri vre-un 
pocal şi pentru ceice „pentru cuvioase cauze nu 
se' află aci“, o | | 

„Aci au ciocnit toţi Românii -cu tineri cu 
bătrâni multe pocale pentru energiu Domnilor dela 
Năsăud şi fericirea lor, care va-ti ca'un column 
tare pentru toţi Românii. O ce vivaturi au întonat 
pentru domnul Bohăţel.. Nu ştiu pule-voi fi acasă 

_pe când. se va constilua distrietul nostru, bucuros, 
aşi fi! Muierii, de va fi prin Năsăud, mă rog 
spune-i câ sunt sănătos — şi poftesc asemenea. 
Salutare... la toţi câţi întreabă de mine. Pe 
d-ta sărutându-te rămân al d-tale sincer amic 

. V. Naşcu m. p. 
Viena, 24/5 ziua târgului la Năsăud“. 

Dintr'o scrisoare a lui V. Naşcu, mai dăm 
următoarele. pasage marcante: - 

Mercuri spusei pe scurt lui Rainer, care se 
vede a avea cunoștință despre toate, — imi pro- 
miseră a stărui la Majestatea Su, spre a se de- 
numi supra-căpitanul după pofta grănițerilor şi 
cauza pădurilor fondurilor încă cât de în scurt 
timp. Azi dimineaţă fusei la consilieriu Resch- 
mann (refer. lui Rainer), îmi spuse indată de de- 
numirea D. Bohâţel, şi ceialaltă cauză va ieşi cât 
de curând, fiind în mâni foarte bune (a bună samă 
într'ale sale mâni), cât se poate tot se face, încă 
putină paciență. Voiam a mai da în scris un ur- 
soriu, mă consultarăm cu alţi bărbaţi de ai noştri, 
cari cugetă, că mai mult a strica, de cât a ajuta 
la aceea, şi aşa caută să aștept atâta timp de 
sunt prea sătul. Denumirile la tabla regească încă 
nu au eşit.
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- Împeratorele zice în biletul său aşa:. „Ich 
ernenne den Landesadvokaten Alex. Bohăţel, 'zum 
prov. Oberkapitân des Nassoder Distrikts. 

| Trebue ştiut, că pe cât Ungurilor, atâta şi 
Saşilor e districtul nostru un ghimp'mare în ochi * 

şi au de scop în dieta -mai.de aproape a-l îm- :. 
bucăţăli /! 

Decretul D. Bohăţel poate pe Joia venitoare 
se va expeda de aici la Mik6. O flamură naţianală: 
cuget a vă trebui acolo cu inseripţiunea următoare: -. : 
„Virtus Romana: Rediviva“, apoi — 15/3 1848 —.. . 
apoi cealaltă „Fiir standhaftes Ausdauera in dem 
beschworenen Treue im Jahre 1848“, — se înțe- 
lege și româneşte, colori naţionale. 

“Guvernatorul Erieric Mik6 din Cluj, | a fost ti 
telegrafic înștiințat despre denumirea . căpitanului : 

„ suprem în persoana lui Alexandru Bohăţel şi tot- 
odată pe cale prezidială i sau dat anumite in- 
strucțiuni. Decretul căpitanului suprem s'a purizat. * 

- în 27 Maiu 1861, şi a doua-zi prin guvernul din 
„Cluj s'a trimis la Năsăud. , : 

In Viena pe atunci se țineau conferințe mi- 
nisteriale în cauzele Transilvaniei. Din Transilvania * 
sosiau la Viena rapoarte, - că Românii alungă pe 
„amploiaţii unguri şi nu se supun nici dirigătoriilor. 
noue săsăşti, din care cauză Ungurii, din dicaste- - 

. riile din. Viena, cari .au sprijinit numirea lui Alex. : 
Bohăţel, numai nu-și mâncau mânile de năcaz. Ur-. 
marea fu, că concurând Dr. loan-Maior, care era 

" concipist ministerial și translator al foilor impe- 
riale, ca să fie numit în un post de agent al curţii, 
ungurii au pus să concureze și alți doi de ai lor. 

- Inţelegând despre aceasta Românii din Viena şi . 
văzând, că V. Naşcu ştie străbate prin toate uşile . 
dicasteriilor sfătuiră pe Naşcu, ca să protesteze. 
Chiar și contra ideii de a pune în acel post un 

„ungur. V. Naşcu, s'a şi dus în persoană la Schmer- 

Dr. Şimon: Vasile Naşeu. - o - 23:
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ling Şi rezultatul final a fost, că nu s'a denumit 
nici: unul. ” 

„In 26 şi 27 Maiu 186|, a fost V. Naşcu în 
parlamentul âustriac, unde un deputat. bucovinean 

- Hiuţ, învățător sătesc îmbrăcat cu suman, a vorbit 
româneşte şi nemţii l-au ascultat, apoi archiman- 
dritul din Cernăuţ a tradus vorbirea şi în limba 

„memţească.-. Aceasta | a însufleţit foarte pe Naşcu. 

4 Cauza! generală a dreptului de proprietate 

i se încurcă. - | 

Am văzut mai sus cu câtă greutate a &xope: 
rat V. Nașcu dela referentul Conrad, până ce cea 
mai mare.parte a cauzei generale grănițăreşti a 
referat-o şi s'a dat la baronul Kemeny, apoi iarăși 
cu greu mare a' scos-o și dela acesta. Am văzut 
şi propunerea ministrului de finanţe Plener, din 
17 April 1861, şi după cum scrie prin 12 şi 14 
Maiu- 1861, peste o săptămână avea să ajungă în 
conferința statului,  adecă în 15 Maiu, după cum 
Sa încredinţat la consilierul. de stat Flieser, la 
ministrul preşedinte și la Conrad, cari toți au zis, 
că în aceea săptămână se va aşterne şi la Maj. Sa. 
„In baza acestora V. Nașcu a fost scris la Năsăud, 
că mai stă prin Viena până va eşi decisiunea din 
cabinet, fiindcă cu cauza districtului şi numirea 
"căpitanului suprem a isprăvit. 

-In 24 Maiu a fost V. Naşcu la consilierul - 
“Reschman, referentul lui Rainer. Acesta încă îi - 
spuse, că. cauza - dreptului de proprietate va eşi 
„cât de curând, fiind în mâni foarte bune şi cât se 
poate, tot se face, numai puţină pacienţă. In 27 Maiu 
“scrie: „leri şi azi nu am fost prin minisferiuri 
spre a putea şti ce c cu deciderea cauzei noastre, 
mâne mă voiu duce și apoi vă voiu scrie“. Um- 
blând V. Naşcu, după aceea observă, că cauza 
se încurcă, căutând mai departe află că e încur-



cată şi în fine, că e 'aproape perdută — după mai 
o jumătate de an de luptă. PI a 

"In 31 Maiu până ce V. Naşcu se informă în 
toate dicasteriile despre starea lucrului' scrie vi- | | 
cariului Grigore Moisil următoarele: 

-  Reverendissime Domnule! 
„Cât sosii chiar acum de pe -la dicasteriuri 
apucai pană în mână spre a vă încunoştinţa cum 
“mai stă cu deciderea cauzei noastre, pentru care 
aştept eu aci. Pe cum vam scris în epistola mea 
din urmă, că au fost conferințe ministeriale în 
„săptămâna trecută, în cari s'a pertractat şi cauza 
regimentelor române, după cum 'am înţeles din 
izvoare sigure, _: : ia 

Nu ştiu cum să vă scriu, ca să na vă în- 
tristaţi! Lucrurile respective propunerile ministe- 
'riului de finanţe așa le-au încurcat, cât acum iar 
stau unde erau când am sosij noi în Decemvrie! 

Viena 31/5 1861. - 

-Zie aşa, fiindcă partida cea tare cerbicoasă a. 
Saşilor și a Ungurilor a lucrat pe sub-mână întru 
acolo,. cât opiniunea referentului Conrad, care 
“pentru regimentul nostru nu era așa nefavora- 
bilă, acum să fie prin mai multe pretensiuni parte 
“dela unele comune!) parte dela universitatea să- 
sască şi parte dela unii conți din ţară?) așa de 
încâleită, întunecată și încurcată, cât Imperatorele 
nu S'ar afla în stare a decide cauza în favoarea - 
grăniterilor, . fiindu-i acum cu greu a-şi trage cu- 
„vântul dat la desfiinţarea regimentelor, - La valea - 
-Rodnei stau morţiş Saşii pe aceea, că-acum cu 

„ deciderea 'cauzei noastre să se continueze firul ori 
nodul acel gordian, care era la: 1762 nedesnodai! 
Adecă fost-au locuitorii liberi ori ba? care lucru 

1) Bistriţa.: ! - 
2) Kemânyeştii și Lăzăreştii pretindeau unii dintre 

„munţii revindicaţi. Haita, Marișelul ete., după cum se.va 
„ „arăta mai jos. Autorul, . | . 

28



— 355 — 

â.stat pe timpul durării. coufiniei militare pus la o 
parte, şi acuma îl încep din nou scoțând docu- 
“mente vechi, cu cari argumentează, că o comisiune 
mixtă a hotărit în 1764, că au fost neliberi! şi 
prin urmare statul a desdaunat pe bistrițeni cu” 
12.000 (l. pentru valea Rodnei și 20 comune ro- 
mânești numai spre scopul înfiinţării miliiei, ce- 
dându-le Impârătesei Maria Teresia. Ma cee mai 
mult, trag la îndoială şi aceea, că sate româneşti 
nici că ar fi- putut poşedea munţii, fiind acele 
nelibere!: Munţii. revindicaţi ar fi să se alodieze și 
așa 'să 'se tragă banii cari sau adunat de pe 
munţii aceia, cu cari să desdauneze pe pretenda- 
torii acelor munţi, ca foști mai înainte proprie- 
tarii acestora, pentru soapatala folosire” din tim- 
purile trecute. 

“Puteţi cunoaşte, că tremur scriind aceste 
şire, durându-mă în suflet şi neputându-mă astâm- | 
păra.  Voind astăzi încă a vorbi cu Rainer, însă 
neputând întra până la 1 oră, am lăsat până mâne, 
cugetând spre a nu mă întârzia cu scrierea ace- 
“stei ştiri triste. Voiu cerea mâne a avea audienţă 

şi îi voiu înşira toate, spuiudu-i că serviciul nostru 
una sută de ani cu toate ale noastre se vedea fi 
„uitat chiar şi de monarchul. .Un ursoriu am gala, 
la care aclud scrisoarea Domniilor voastre din 
6 Maiu „Herr Deputirter“ ! rugându-mă de rezolu- 

„ţiune. Rezultatul vi l-oi comunica, 

Consultându-mă astăzi cu bărbaţii noştri in- 
-. “teligenţi, ce ar fi de făcut acum, ceoneluzul fu: 

'O deputaţiune stătătoare din trei patru ofiţieri 
„pensionaţi dela ambe regimentele, care cât: de 
“curând să vie în sus spre a spune verde Impe- 
'ratorului, că deoare-ce s'a îndurat:a ne promite 
spre folosinţă chiar și munţii revindicați, fondurile 
fireşte sunt ale.noastre, însă constând atâţia Sași 
şi Unguri prin osibitele ministerii, cari trag înve- 
derat mai mult în favoarea națiunilor lor. spre a-şi
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"acoperi .nedreptăţile posteriorilor făcute şi căşunate- 
Românilor, decât a mulţămi Majestatea Sa pe 
grăniţeri, şi cari în loe a da indreptar spre a se 
putea. decide cauza spre îndestulirea grăniţerilor şi ” 

- împlinirea voinţei Imperatorului, aşa încurcă şi . 
intunecă cauza, cât necum încă în 10, dar nici în 

"50 ani, nu se va putea face aceasta, a-l ruga să: 
se îndure spre a. se compune 0 comisiune: arbi-- 

-trară, stătătoare din persoane: de ale ministrului “ 
de finante, a statului .și a cancelariei aulice, între 
cari sii fie şi Români, apoi câte un advocat. re- 

- numit „şi aşa să se "poată informa de „compromis 
(Schiedsrichter) a pune capat cauzei atât de “im- 
portante şi trăgătoare. 

“Bine ar fi să vă înțelegeți. cu fraţii Olteni, 
a “cărora cauză stă mai rău decât a noastră, după 
cum înţelesei allodialisându-le. toţi munţii şi toate - 
pădurile; pretensiune de desdăunare. a bistritenilor, 
am. să: capăt -încă un protocol. pentru munţii. 
Așteptând curând răspuns mă recomând. al- Reve- 

" rendisimei d- lor voastre: sincer . 
Y. Naşeu + m. p 

În această stare critică a cauzei averilor ; gră- 
nițereşti | Vasile” Nașcu, fără de a aştepta până . 

„când S'ar face ceva paşi dela Năsăud în .urma - 
celor propuse în epistola de sus, că adecă să se 
esmită o deputațiune nouă şi să se ceară o ju- 

-. decătorie de arbitriu - şi totodată să se pună în. 
. . conţelegere: cu foştii grăniţeri din regimentul I: de 

graniță (Oltenii), făcu o rugare cătră archiducele 
„Rainer, ministru prezident, pe care i-o inmanuă 
în 4 lunie: 1861, care în traducere română e : 
următoarea: - Ă 

Alteță ces. reg.! 

In audiența din 13 Dec. 1860 deputaţii din 
districtul fostului regiment al II-lea român de grâ- 
_niţă cu petiția din 10 Dee. s'au rugat la Maies- 

4
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„tatea Sa ces. reg. apostolică pentru regularea în 
calea graţiei a referințelor de avere a fondului - 
şi de posesiune din acel district. Cu această 
ocaziune. Maiestatea Sa ces. reg. ap. prea grațios . 

- şi-a esprimat cuvinte de compătimire pentru amâ- - 
narea acestei cauze de 10 ani şi prea grațios a 
adaus, că rezolvarea finală va urma în câteva: 
zile, De atunci au trecut şase luni și prea umilit 

«. Subserisul deputat, care pe baza acestei prea în- 
alte “hotărâri petrece aici cu nu neînsemnate 
spese ale comunelor, încă până 'acuma nu s'a 
putut bucura de-o prea înaltă rezoluţiune. Popo-. 
raţiunea, deşi aşteaptă cu nerăbdare după dicizi- 
unea ; finală, totuşi îl îndatoreşte pe umilit sub- 
scrisul, după: cum arată aceasta scrisoare cu 

„toată stima aici acludată, ca să nu mă duc, până 
“când aceasta cauză! nu va fi decisă prin prea 

înalta sancţiune. . . 
Poporaţiunea : grăniţerească a recomandat 

petiţiunea sa, în prea înalta. graţie, dânsa aşteaptă 
și în urma acesteia de -nou face prin aceasta 
rugare în calea. graţiei împărătești. Alteța Voastră 
ces. reg. să. binevoiască a dispune, ca petiţiunea 
“maiestatică înmanuată în audi6nța din 13 Dec. 
1860 în fine odată totuşi să se rezolvească în 
calea graţiei. ! 

Cu toată reverința prea fidel şi supus de- 
pulat al ținutului fostului regiment al II-lea român 

ini. de graniță IT. Basil Naşcu, proprietar, 
| Viena, 4 luni 1861. 

La aceasta petiție de urgență, pe care a 
înaintat-o în audienţă în ziua aceia, archiducele . 
Rainer l-a mângăiat pe V. Nașcu cu adausul ca 
să fie cu paciență 14 zile. La 11 zile când a 
scris vicariului Gr. Moisil epistola despre starea 
critică a cauzei şi la 7 zile după aceasta audienţă . 
(din 4 lunie) la Rainer, scrie V. Nașcu vicariului 
“Grigore Moisil următoarele:



- Viena, ui Iunie. 1661. , 

“ Reverendissime Domnule! ! 

Cu toate că cu două poşte nu tusei aşa de 
norocit .a primi vre-o. epistolă . dela Năsăud, eu 

"adresai întracolo două, una cătră colega Pâtri în - 
“8/6 şi alta azi cătră amicul Porcius, prin cari am 

împărtăşit câte ceva nou. din capitala Vavilonului 
nemțesc. La acestea mă grăbese u comunica şi 
şi unele idei ori proiecte, descoperite mie azi :din 
parted” lllustr Domnilor noștri dela - cancelaria 
aulică, la care de nu-i prea târziu, m'am învoit 
şi eu, Aceasta ar fi: 

| a) îndată la adunarea generală dintaiia 0) 
“adresă de mulţămită cătră Maiestatea Sa pentru 

: graţia dovedită 'cu autonomia districtului şi: de- 
-. numirea căpitanului suprem după dorinţa noastră; 

0) o suplică, în care să se rouge pentru! deciderea . - 
" cauzei acești importante în privinţa - averilor dis- 

trictului, înşirând, că: deputaţiunea din Dec. 1860 . 
aşteaptă rezoluţiunea după graţiosul cuvânt 'Im- - 
părătesc, în care suplică- se mai .pot.lua și alte 
puncte, ce aţi cugeta -spre a avea a vă ruga, cum 
ar fi concesiunea de: congres și apoi dieta pro- 
vincială, precum şi menţionarea pentru autonomia | 
țărei ; fiind-că. cum este prea cunoscut, comitatele 
din adunările lor. generale uu trimis adrese la 
Maiestate pentru: uniune cu. Ungaria și- dieta la 
Pesta. In legăminte .cu aşteptarea aceasta înde- 
lungată a deputaţiunei după rezoluţiune cugeta 
Illust. sale, că ar fi bine când s'ar arăta lipsa 
unui agent de curte, care să fie român, -căruia 
să-i poată încrede Românii cauze de aceste ca 

-ale noastre.- De nu s'ar face menţiune de con- - 
gres ori dietă, însă de autonomia Transilvaniei să 

-nu se: uite. In tot chipul adresa-de mulțămită “şi 
- rugarea. pentru deciderea cauzei, de agent pentru 
„Români, şi chiar și aceea, ca Maiestatea să se: 
îndure prea grațios a ne: da medalia de aur. şi



—. 360 — 

steagul cel rupt, cari sunt proprietatea dreaptă, 
"numai a Românilor Năsăudeni. Ei au câștigat 

medalia, lor li s'a și dat steagul, ei în nenumărate 
lupte - ei l-au âpărat şi la. urmă ci l-au știut 
salva! Aci cugetăm, că în jurstările de acuma şi 
„cu aceasta ocaziune mai nu se vă refuza ccrerea. 

Reiîntrunirea comunelor militare la un loc e 
motiv ponderos, ca să ne dee aceasta decorare, 
la oare care dezbinare firește că n'ar fi fost atâta 
drept de a cere, dară acuma să se încerce, spre 
a se preda cu. pompă la cei-ce au meritat-o. 

Aduce-va Illustrul nostru Domn căpitan su- 
prem venind doară cum i s'au scris de aci, tri- - 
„mite-le-ţi pe calea oficioasă ori deadreptul, ori in-. 
sărcina-mă-veţi pe mine şi Doct. Stefan. Pop, . 
trimeţându-ne tot-odată şi o împuternicire subserisă : - 
de adunarea generală, acestea veţi şti acolo ce - 
să faceţi, consultându-vă cu toţii. Atâta știu, că: 
câte proteste dela Români au venit în calea off, 

„ zace la cancelaria aulică, — nice unul nu s'a 
aşternut Maiestăţii Sale, - 

! - Trecând şi acele 14 zile, în care mi-au fost 
“promise Inalţia sa archiducele şi ministru pre- 
'şedinte că se va decide cauza, iar am să bat la 
uşă-i.. Sunt îngrozit .acuma de bălaurii acești 
mari. M. sa Domnul secretar D. Moldovan vi se 
închină cu sănătate şi iar te întreabă prirnit-ai o 
epistolă dela D-lui din 95/5? Asemenea vă sa- 
lută Illustr. sa . Domnul consiliar Vasile Pop, ru- 

„gându-te -a saluta pe vărul Ilustrităţei Sale, pe - 
Ilust.. Domn căpitan suprem de Bohăţel, căruia i 
se închină cu. sănătate şi nepotul său de aci 
Alecsandru Nemeș eancelist aulic, Măria Sa: D. 
secretar . Dimitrie - Moldovan şi eu nemernicul, 
apoi Doctorandul de medicină D. Stefan Pop. 
Ceva noutăţi din Vavilonul nemţese, „cuprinde 

„epistola de azi — adresată D-lui Porcius la Nâ-: 
Săud, care o puteţi deschide decumva e D-lui 
în Rodna. - |
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In fine „prea tare ne-aţi îndatora, scriindu-ne 
- despte ziua, adunărei generale și rezultatul acesteia, 
care cu sete îl așteptăm cu toţii. Domnul Pioraş, 
fiind. sănătos, te .salută gratulând Ilustr. sale 
D-lui -căpitan suprem. Mik6 încă-nu e sosit aci. 
“Cu malte complimente la toţi în toate părţi, am' 
onoare” a mă însemna Al Roverendissim D-lor 
„Voastre stimător i 

- Vasile Nacu, ; m. Be 

-. Pe sama archiducelui Rainer o adresă de 
mulţămită subserisă de adunarea generală — încă 
mar strica, că merilă, eu am învățat. a-l cu- 

:  noaşte, inimă de om cu omenie, se' cunoaşte că 
au cereat universităţile publice şi că nu-i cu 
căpăţină: goală, de acea e pus în forma de curator 

- Imperatorului, cred. că chiar din partea. casei 
a domnitoare. - | - 

75. Incercarea lui V. Naşcu de a exopera nu= 
_mirea de judecători români la tabla regească 
ca for de. apelaţiune în cauzele grănițerești. 

După cum a aflat V. -Naşcu de încâlcită, 
cauza fondului de montur şi a dreptului de pro- 

- prietate cu .pretensiunile ridicate nu numai din 
partea administrațiunei fișcale de stat, cât şi din 

„„„partea partidelor private: comuna Bistriţa, contele. 
. Lazar, Kemeny şi alţii, V. Naşcu nu avea multă 

nădejde că în timpul de 14 zile, cât i-a promis. 
Rainer, se va rezolva cauza în mod favoritor. De 
acea în legătură cu petițiunea de urgenţă din 4 
lunie' 1861, dată archiducelui Rainer ca ministru 
president, V. Naşcu mai pregăti 0 cerere adresată 
tot cătră arch. Rainer, în care era proiectat să - 
ceară ca pentru cazul, dacă în urma pretensiunilor 
străine, ridicate” asupra averilor grănițereşti, unele“ 
cestiuni.de drept ar rămânea rezervate, ca să se 

„ hotărască .pe cale judecătorească, atunci la acele.
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judecătorii să nu fie bărbaţi de -naţiorialitate stră- 
ină, ci români, căci —_ zice Naşcu — numaâi 
atunci ne putem lăsa pe judecătorii, dacă acele 
vor fi reprezentate. cu bărbaţi cari se ţin de na- 
fionalitatea noastră. E _ 

„ Fiindcă tocmai propunerea pentru reorgani- 
zarea Tablei -reg. din Transilvania, care avea. să 
aibă cea mai multă influinţă în cestiunile de drept 
ale poporaţiunei foaste grăniţere, era înaintată la 
Maiestatea Sa spre aprobare, aşa Maiestatea Şa: 
să binevoiască, ca la denumirea personalului ju- - 
decătoresc să: ice în considerare şi bărbaţi de 
națiunea - română şi anume roagă pe -archiducele 
Rainer să exopere dela Maiestatea Sa, ca 1) Du- 
păce toate” prezidiile dela oficiurile, transilvane 
s'au: ocupat cu maghiari şi saşi, acum cel puţin 
prezidentul tablei regești să fie român şi adecă: 
consiliarul Basili. Pop, care e propus în locul al 
2-lea. 2) Dintre cei trei protonotari ai tablei re- 
„geşti să fie cel puţin unul şi anume să.se de- 
numească lacob Bologa, care e propus în locul - 
al 3-lea. 3) Dupăce tabla regească are să fungeze 
ca vjudecătorie de apelaţiune pentru comitate şi 
scaunele săcuieşti — cu escepțiune de scaunele 
săseşti, posturile de  asesori judecătoreşti dela 
acelea să se ocupe în proporțiune de Maghiari şi 
Români, la cari din partea Românilor recomandă 

„pe Măcelar, Orbonaş, Popovici, Stoica ca asesori 
“în cauze urbariale, Gaitan, Roman, Butean, -Dr.. 
Raț, Vaida Ladislau s. a. și în fine declară că - 
noi Români de loc nu consimțim cu candidarea- 

-renegaţilor Alois Pop, Pintye etc. Ă 
Cu o tablă regească astfel compusă cugeta 

V. Nâşcu, că în caz dacă ar.ajunge cauzele gră- 
nițereşti pe cale de proces, s'ar mai putea spera 
ceva dreptate. - a 

In 11 lunie V. Nașcu s'a şi dus la archi- 
ducele Rainer, ca să-i: prezinte şi aceasta cerere
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referitoare la restaurarea tablei regeşti din Mureş- 
Oşorhei, dar “acolo în. biroul lui Rainer a înțeles 
că Maiestatea Sa încă în ziua precedentă (10 

lunie) a sancţionat “actul de organizare a-tablei 
regeşti. Informându-se mai de aproape V. -Naşcu 

- despre personalul nuimit la tabla regească află, că 
numirile s'au făcut întocmai. după cum -s'a propus 
din partea guvernului şi a cancelariei aulice, fiindcă 
nu s'a întrepus nime ca să se schimbe acele 
propuneri. Astfel de preşedinte s'a denumit Carol 
bar. de Apor, protonotari_ trei unguri şi între: 11 
asesori s'au denumit şi 3 români. Însuşi Maies-. 
tății Sale i-au fost bătător la ochi propunerile 
făcute şi a întrebat că.nu ar fi de lipsă şi un 
Român de protonotar? „Despre acestea, precum şi 
despre. pașii . făcuţi în cauzele grăniţereşti până 
aici V. Nașcu informează pe vicariul. Grigore 
Moisil JA Năsăud cu următoarea, epistolă: . | 

- Viena 12/6 1861... 

Re erendissime domnule vicariu 

V'am fost seris alaltăeri, că am gata în le- 
gătură cu ursoriul din 4/9 altă. suplică, care voind 

- ieri a o admanua: archiducelui Rainer, iată că şi 
înţelesei în biroul său — că „denumirea respec- 
tive reorganizaţiunea tablei regeşti s'au sancţionat 
de Imperatorele incă ieri“, — aşa allai “a [i de 
prisos a'o da- în luntra — 0 copie vă împăr- 

" tășese: aci la finitul epistolei acesteia, din care 
veți putea înţelege, ce dificultăţi în privinţa pre- 
tensiunilor stau. în câlea deciderii. Kemenyeştii și 
Lazareştii pretind, precum am înţeles, unii dintre 
munţii revindicaţi: Haita, Mireşelu etc. atc., co- 
munei -Bistriţa nu i se pare desdăunarea promisă 
în anul 1762, fiscușul pădurii, ce se afla în con- 
scripțiunea ori 'Transpozitioris = instrumentul ca 
alodiaturi răscumpărate de erar dela Bethleneşti 
şi Lazareşti (la târgoveni), grădinile cu „obiecte ŞI - 
şi cele vacante. 

7
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O copie a ursoriului meu dâtto 4/6 încă ur- 
mează aci. Implinindu-se 14 zile, iar mă voiu 
duce la archiducele ruigându-mă de rez6luțiune, 
după -care aştept mai mult de 6 luni.. Reorgani- 
zarea tablei regești. Preşedinte: Apor, protonotari: 
Emerich. Gâlfalvi, Stefan Kovâts,. Alexius Dosa, . 
Assesores: (dintre cei vechi) Carl Maurer, Nicolau 
Teleki, Johann Gal v. Hilib, "Gregor v. Baranyai; 

„de nou: Alois Pop (ea români) lucob Bologa; 
Gregor Sebeştjen, . Stefan Fiilei, Stefan Kovais, 
Mihael Orbanaș,. Ladislaus Kabos, Supernumereri 
asessores: Anton Stoica rom,, lohn. Bodola, Ladislau 
Vaida român, Johan Sandor, din. cei vechi Gregor . 
Poldyări, Joset Szalânezi.!) La toate s'au observat 
după propunerea! guvernului și a cancelariei, văd 
că în contră n'au făcut cineva ceva batăr. Atâta 

„cât întreabă Imperatorele, au nu ar fi de lipsă şi 
- un Român de protonotar? şi aud că în zilele ase- 

stea sc va face propunere. Vedem şi aici câţi 
Români Stau denumit! Comisiunea permanentă ro- 
mână nu ştiu de a făcut cova pași în privința 
aceasta, | - . 
"Acuma ar fi foarte de lipsă, ca de acolo diu 

provință să se facă paşi energici de cătră capii 
bisericilor, a districtelor şi comisiunei permanente 
române prin suplici la Imperatorele, că deoarece 
la aceasta reorganizare aşa "de neînsemnat s'au 
băgat de samă, că națiunea română să fie mai 
bine reprezentată cu bărbaţi din' sinul său; să se 
îndure acuma, când provoacă pe eancelaria aulică - 

sea să mai propună spre denumire de a i-a proto- 
notar_român şi totodată încă şi de un asesore 
ordinâ şi apoi câţiva supernumerari,“ iar dintre 
români, (fiindcă aşa sună mandatul împărătesc, 
cum am înţeles azi mai bine). E 

Se poate că va serie careva de aici Ex6len- 

  

1) Acestea denumiri s'au publicat și în „Gazeta Tran- silvaniei“ din 14 Iunie 1861 Nr, 48, E .
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ției Sale Mitropolitului şi Episcopului: Săguna. — 
- însă nu strică, dacă îti scrie. și dela Năsăud des- 

pre aceasta, Excelenţiilor Sale, apoi chiar șă'trimi- 
_teţi şi din I-a adunare. generală întru acest senz 

o' rugare la Imperatorele. ÎN 
„Epistola -Ilustrisimului d-lui Căpitan suprem, 

aveți bunătate a i-o admanua cu respect din par- 
te:mi şi din întâmplare când nu ar fi acolo a i-o 
trimite pe postă la. Cluj. 

Aici toţi Românii așteaptă știri | îmbucură- 
toare dela: Năsăud, însă nu puturăm primi de când 

"mi-a scris fratele Potri din $/e ceva.. Jurnalele - 
regimului scriu astăzi cu bucurie despre cuvânta- 
rea energiosului ablegat la dieta din Pesta: Vin- 
cenţ Babeş, care au cauzat mare sgomot între Seiţi”). 
- Alte noutăţi nu sunt de însemnat. Primiţi 
închinăciune dela Ilustr. Domn. consil. Pop, secre-. 
tarul D. Moldovan, concepist Puşcariu, cancelist. 
Nemeş, apoi multe. complimente dela Doctoran-. 

„dul Ștefan Pop şi în urmă dela mine, care mă 
însemnez cu toată reverința, rugându-mă a spune 
salutare la colegi-mi şi toţi bincvoiturii a Reveren- 
dissimei Domniilor Voastre umilit V. Naşcu m. p. 

P. S$. Chiâr acum primirăm știri dela Sibiiu 
că D. Barițiu, Macelar şi Hanea ar fi pornit de 
acolo' spre Viena, convenind cu cânşii vă voin scrie. 

76, Organizarea districtului Năsăud sub căpi- 
- tanul suprem Alexandru Bohăţel. 

- La” începutul lui Iurie 1861 dela Năsăud au - 
fost învitaţi pe cale ziaristică toți amploiaţii născuţi 
în regiment şi cari se aflau aproape. în Ardeal ori 
peste” Carpaţi, ca să meargă în persoană, ori să-şi 

„facă paşii ceruți de .o eventuală -împărtăşire la 
organizarea districtului lor.) Căpitanul suprem 

- 2) Acea cuvântare a ţinut-o în 11 Iunie 1861 in'con- 
-tra proiectului de unire a Ardealului cu Ungaria. Vezi vor: 
birea publicatii în Gazeta Transilvanei din. 1861 Nr. 46. 

1) Vezi „Gazeta Transilvaniei“" din 1861 Nr. 42, :
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Alexandru. Bohăţel, în un circular tipărit cu dato 
Cluj, 6 lunie 1861, trimis în toate comunele din . 
district, apoi la inteligenţi din diverse părţi a anunţat, 
că pentru a i se face instalațiunea prin comisarii 
guverniali comitele Gabriel de Bethlen, consiliar 
şi Alexandru Păl, secretar guvern. Şi spre a se 
putea organiza- districtul a statorit a se ținea con- 
gregațiunea districtuală pe 18 lunie st. n. 1861 în 
Năsăud.2) i 

In 15 -lunie 1861 după ameazi pleacă căpi- 
tanul suprem Alexandru Bohăţel din Cluj, însoţit 
de-un număr însemnat de inteligenţi atât din Cluj 

„cât şi de pe la Sibiiu, Blaj, Alba-lulia, Abrud şi 
din alte- părţi. O i 

Aceasta călătorie a fost în înțelesul strâns al 
cuvântului o călătorie triumfală, a cărei splendoare 
a ridicat-o întreg ţinutul dela Cluj până la Năsăud.3) 

Congregația marcală . s'a ținut în 18 şi 19 
lunie 1861 sub prezidiul lui Gabriel” Bethlen, co- 
misar şi consiliar guvernial, care a deschis adu- 
narea în -limba română prin o cuvâhtare plină de 
zel constituționâl, apoi denumi pe Joan Florian de 
notariul congregaţiunei, care ceti decretul guvernial, 
prin care universitatea districtului se încunoştințează 
despre denumirea lui Alexandru Bohăţel de căpitan 
“Suprem. . : a 

Acesta depune jurământul în limba română, 
apoi comisarul Gabriel Bethlen îi țină ad perso-- 
nam 0 cuvântare de felicitare în limba maghiară, 
apoi lasă ca aceea cuvântare să se cetească adu- 
nării şi în limba română. Căpitanul suprem mul- 
țămi în numele său comisarilor guverniali prin o cuvântare în limba română, apoi notariui Ioan 
Florian le mulțămi în numele districtului „însă cu - 
toate că el este mic de statură — zice corespon- 

  

2) Vezi „Gazeta Transilvaniei“ din 1861 Nr. 44. 
3) Aceia călătorie e pe larg descrisă în „Gazeta Tran- Silvaniei“ din 1861 Nr, 48, 50,51, 52, .
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dentul Gazetei - — dar cât este tot era “gură, „cât 
apucă pe toţi mirarea“ — în vorbe rari şi: cu ton 
apăsat arată mai: întâiu luptele. poporului. purtate 
de Vasile Naşcu până când sa denumit bărbatul 
orit. 

După vorbirea aceasta comisarii se depărtară 
şi. prezidiul îl ocupă căpitanul suprem. S'a ales un 
comitet provizor de 242 membrii din toate comu- 
nele în proporțiunea numărului locuitorilor, dar 
aşa ca acest comitet, afară de trebile organizațiu- “ 
nei şi primirea actelor, „în “alte afaceri. secundare 
să nu se lase. . 

„Aşa s'a inceput prima organizare : a. distric- 
tului. 
„Pe când în districtul Năsăudului au decurs 
festivitățile amintite mai sus, Vasile Naşcu sta în Vi- 

-ena între cele mai mari nedumeriri: „despre soar- 
tea celoralalte cauze grăniţereşti cuprinse . în peti- 
ţia maestatică din 10 Dec.. 1860, și îşi aştepta 
eliberarea din sclăvia Vavilonului nemţesc, : după 
cum scrie în o epistolă din 16 lunie 1861 cătră 

„ Petru Tanco, căruia îi - împărtășește că anumite 
obiecte le va duce singur la Năsăud „când îmi 
va ajuta Atotputintele să vin la patria cea dorită ; 
însă ziua şi luna nu e: Ştiută când va să pornesc, 
fiindcă deciziunea poate e încă. departe. Voiu auzi 
mâne_ ce a mai zice archiducele Rainer, fiind-că 
de 14 zile nu i-am molestat. ' 

Atâta am înţeles, că deciderei în cauza mun- 
ţilor. revindicaţi are să premeargă o. reambulaţiune 
în vara aceasta pe fața locului., Trebue dară avut. 
grijă, că: denumindu-se lă aceea comisiune toţi 
membrii maghiari ori saşi să nu-se primească, ci 
protestând. să se pretinză, ca. să fie jumătate 
membrii români“. Mai departe. îi “comunică, 

2 2. „Domnii noştri cugetă a fi foarte de lipsă o 
deputaţiune, aleasă în adunarea generală spre a: 
"veni încoace şi încă cu lllustritatea 'sa Domnul
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! căpitan suprem.  Decumva nu-i trecut ar fi bine 
- să alegeţi între membrii onorari ai comitetului și 

pe Domnul căpitan Schotti, Andrei 'şi Antoniu Mo: 
cioni, Eudocsiu, George și Alecu Hurmuzaki, Vin- 
cenț "Babeş, Alois Vlad și "alții cari. aţi cunoaşte 

„de pe câmpul literaturei şi a publicităţii ca români 
: zeloşi și sprijinitori ai nostri, “ | 

77. Vasile Naşcu la consilierul de stat baro- 
“nul Geringer şi iarăşi la Conrad. 

“In jumătatea a 2-a a lunei lui lunie 1861. cau- 
zele grănițărești erau împărţite în mai multe locuri. 

O parte era în consiliul statului, unde era 
însărcinat consilierul de stat baronul Geringer cu 
revidarea lucrurilor referentului Conrad, o parte 
în ministeriul- de finanţe. Cauza munţilor . revin- 
dicaţi stătea la cancelaria aulică a Transilvaniei, 
ceealaltă a fondurilor şi a pădurilor era parte la 
archiducele Rainer, parte în alte ministerii. Vasile | 
Nașcu trebuia să colinde dela un dicasteriu la al- 
tul. Până în 22 lunie -a umblat la baronul Ge- 
ringer şi la referentul Conrad. ” 

Tot în acest timp se. aștepta la Viena şi o 
deputațiune de fruntaşi români dela Sibiiu şi din 
alte părţi pentru a exopera ținerea unui congres 
național românesc. „Naşcu îi aștepta la drumul 
de fer, căci cum scrie dânsul: : 

„Vreau a-i însoți şi purta, fiind-că ştiu pe 
tot locul: unde e de bătut la uşă!“ 

Despre cele pertractate cu baronul Geringer, 
„referentul Conrad, precum și despre alte licruri 
de interes public a rapoitat la Năsăud lui Petri 
următoarele : - - 

Viena, 22/10 VI Sâmbăta Rusalilor 1861. 

Dorile frate !. 

Am aflat mai ieri, că în consiliul statului 
este însărcinat cu revidarea. lucrurilor referentului
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" “Conrad: baronul Geringer, consiler 'de stat, l-am „rugat. şi pe acesta făcându-l atent la serviciul gră- niţerilor, la suferinţele cele multe „pentru tron şi „Împăratul, apoi la starea de sărăcie, în care au - ajuns la anii 48 şi 49, în urmă 'cu desființarea ;Şi stoarcerea, . contribuţiunei. şi atâtea dări pentru catastru ete., etc. Ea 
___... Drept aceea să se îndure.-a lua toate aceste la cumpănă dreaptă spre a ni-se decide acuma cauza .după cuviinţă, merite -şi dreptate, care aş- teaptă -grăniţerii - dela Impăratul, presupunând âă - nu ne vă încurca în procese cu fişcu ori cu crariu - militar sau. alte corporațiuni şi comunităţi... 
„Răspuns: Incât m'am putut: încredința din „acte, cuget că -deciderea nu_va fi nefavorabilă: pentru grăniţeri, mai ales pentru regimentul al II-lea, tot lucrul nu s'a putut duce la „capăt în desba-: „terile avute . acum de mult timp, însă în câteva zile se va fini. aa a 

Mai cercat-am după aceea şi la ministeriul de, finanțe, unde înțelesei, că a lăsat Conrad a. i-se duce vre-o câteva pachete: și anume: l-am aflat ciurbălind nu știu ce, cam.cu -gura altuia mi-a Spus şi el, că acuma îndată a fi-capătul. Eu : - m'am Scăpat a zice: Poate nici anul nu se va îm- - plini! nu, nu: acuma cu toate so va alege în. vre-o câteva zile, tot așa ai zis! Nu știu ce acte şi do- . cumente vechi a mai cercat Conrad la cancelaria aulică și la ministeriul de resbel — nu se.mai satură de câte are, “trebuind a-le duce: doi servi- tori. pe un câruj până 'la ministrul preşedinte. Ieri "nu a fost în conferinţă - cauza noastră, că căutând pe Geringer în cancelaria sa, mi-se spuse: că lo- cueşte în Baden și numui la conferinţe vine. Mai schimbă cu abună-samă spre bine şi nu spre rău,. „de aceea a mai dus multe îndărăpt Conrad, şi tot „cerea doenmente, căuta-l-ar pe lângă apă. Azi voiu. 
Dr, Şimon: Vasile Naşcu. e : „24 -:
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vedea fi-va în consiliul statului conferinţă, “ca să: 
ştiu, 'când se va aşterne tot Imperatorului. De 
„finit creştinese cu pace“ nu am speranţă curând, 
fiind-că se freacă în desbaterile conferenţiale. Se 

vede, că Impăratul are voie adevărat spre a no 
îndestuli, însă contrarii vechi şi neadormiţi se opin- 
tese cu tot deadinsul spre a-şi. continua -nedrep- 
tatea de secoli de ani.) 

78. V. Naşcu în audienţă la archiducele Rainer 
în 23 Iunie 1861. 

In epistola “din 16 lunie 1861 cătră Petru 
Tanco aminteşte Naşcu, că de 14 zile nu a mai 

.molestat pe archiducele Rainer şi aşa va merge. 
în 17 lunie, dar na putut căpăta audiență până 
în 23 Iunie. Despre aceea audienţă . raportează 
Naşcu la Năsăud într'o epistolă mai lungă, adre- 
sată cătră vicariul Grigore Moisil. Aceasta epis- 
tolă în. estras, e următoarea: , e 

Viena, 11/23 lunie 1901. 

Rewe endissiiie Domnule 1 

Neputând până azi dobândi audienţă la In. 
Sa Archid. Rainer, de aceca nu v'am scris mai 
iute, ci sosind chiar acuma la 2 oare d.a. acasă, 
mă grâbese a vă împărtăşi efectul ce-l. adusem, 

Mai întâi i-am mulţămit în numele distric- 
tului nostru pentru denumirea căpitanului suprem 

- după dorinţa poporului, înlăturând toate intrigile unor 

1) Aici vorbește despre depulațiunea dela Sibiu, apoi 
comunică că ziarele maghiare _„Korunk* şi „Kozlăny* nu 
încap de districtul nostru. Nu se rușincază a scrie, că ar 
fi fost cu dreptul a. se anexa districtul Bistrița, comitatului 
Doboca, Cojocna şi Turda, dela care au fost desbinat cu in- 
ființarea confiniei militare. In fine vorbeşte despre docu- 
mentcle referitoare la incorporarea Văii Rodna cu Bistriţa,
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anumiţi contrari, (la care zimbind a râde zise: wegen - 
Boheţel), îl rugai a aduce această mulţămită și 

„ Maiestăţii Sale Imperatorului, căruia atâta, cât şi 
la toată casa domnitoare avem noi Românii și mai 
ales grăniţerii foarte multe de a mulţămi, — în- 

“ şirându-i despre ridicarea institutului prin Iosif [I., 
ajutorirea în foametea din 1813—1817, - iertarea 
contribuției în 1804 şi acum autonomia districtului şi 

- denumirea şi punerea în fruntea acestuia a unui. bărbat, sub a cârui conducere avem cea mai bună 
speranță de. o înflorire în grabă; în interesul înal- 
tului regim atâta, cât şi a noastră, asigurând din - 
nou despre credința, loialitatea crezită” dela stră- 
bunii nostri a le ţinea neelătite şi. a le păstra şi. 
străplânta posteriorilor nostri. 

| Două acte graţioase, acum proaspete îmi” 
însullă încrederea și speranța, că în regim și osebit 
grația Majestății Sale şi a casei domnitoare se va. 

„îndura, atâta de trasă. şi împinsă decidere a cauzei 
noastre de .o mare importanţă, fiindcă privește la 
Subsistinţa noastră, — cât de îngrabă spre bucuria: 
grăniţerilor, care cauză pe 'cât înțelesei şi pe cât 
văd zace incurcată mai tare ca înainte de un an, „— în loc de a se descurea, (arătându-i pachetele 
noastre zăcătoare pe olaltă pe poliţa unei fereşti), „cu inima dureroasă m'a silit a-mi descoperi această 
amânare a unei. cauze așa de importante, care, 
în'loc de a se decide prin un act de graţie îm- 

„bărătească, se pare a se indrepta la calea legii, - care lucru ar. fi destul de trist pentru sermanii 
grăniţeri, cari se razimă” în graţia Imperatorelui, 

“căruia i-au servit şi şi-au sacrificat toate mai un: 
„ Secul, şi nu puteau crede, ca să-i“ dee de pradă . „conirarilor lor, cari ne-au tras în zecimea trecută 

şi fondurile și interesele acestora restante dela 48 încoace în sumă de 20.000 (|. şi dacă se ivese 
acum pretinzători a' unor munţi ori păduri, ju- 

24.
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dece-se cu regimul; noi nu-avem cu-ei câva, şi 
ce drept ar fi acela a, ne trage fondurile spre a-i 
desdăuna, ususfructul de pe timpul trecut. Aşa nu 

„e de sperat, că va fi'deciderea în favoarea noa- 
stră, pentru aceea mă rugai a-mi spune odată, 
ori de pot aștepta rezoluțiunea, care ne-o promi- 

“seră Majestatea Sa, ori doar îşi trage acum cu- 
"vântul împărătesc, şi până când voiu “% purtat cu 
vorba numai? 

Puindu-mi. mânile pe umeri răspunse:  „Ma- 
jestatea Sa şi regimul: sunt însufleţiţi spre a. de- 
„ide cauza aceasta foarte complicată de cu. bună: 
samă favorabil pentru grăniteri, însă domnii re- 
ferinţi din diferitele ministerii, cari cu lucrul acesta 
Sunt. foarte” ocupați şi acum şi cu parlamentul, 
lacrul însă nu e pus la o parte, ci se află câtva 
la cancelaria aulică şi cel mai însemnat e aici, 
şi inainte de două săptămâni nu se poate decide, 
până nu se vor putea informa din volumul acesta 
toți domnii reterenţi ai tuluror ministeriilor, că 
altmintrilea nu se poate decide. 

Starea lucrului nu e aşa de tristă, pe câLo 
judeci d-ta. Lucrul referintelui Conrad nu sa 
schimbat, însă înainte de a mai veni în conferinţa 
ministerială, e netrecut de lipsă, să se informeze 
cu toţii din acte, care nu se poate mai iute ca în 
două săptămâni şi apoi se va decide. De bună- 
voința In. Impărat şi. a noastră te-ai putut con- 
vinge, dându-vă autonomia: districtului şi căpitanul 

- după dorinţă, prin urmare şi în această cauză nu 

te despera, că a bună samă se va decide spro: 
binele grăniţerilor, însă -vei trebui să mai aştepţi; 
despre mulţămită voiu incunoştința pe-Maj. Sa“. 

La aceasta ocaziune i-am admanuat un ursor 
pentru deciderea cauzei acuma după G luni, uclu- 
dând totodată un exemplar din supliea din 10/12 
1860 şi serisoarea întitulată câtră mine: llerr



-"Deputirtere din 6/5 1861, au. cetit: ursoriu şi au 
„apoi au eşit din cabinet cu un adjutant colonel. . 

5 
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dat referentului' său consiliar de curte Roschmann, 

Rămânând eu cu Rosehmann, am “prins a -vorbi “mai liber încă: adecă în 10 ani'vezi bine, că stau. : strâns atâta bală de acte, însă acuma îar de 6 luni să nu se poată decide o cauză lămurită din ” destul, e ceva peste așteptare şi neauzit, ma chia:. DE „0 batjocură, care poate se va publica, prin jurnale! . . Dacă nu voiește: cineța a. ne îndestala, binevo: „iască a, ne. da rezoluţiune la suplică' acuma după 
6 luni, — rea ori bună, şi nu ne poarte cu vorbe, _- că.pe prunci; binevoiește a vedea, ce-mi scriu „mandanţii mei în: acluzu sub -//; şi. vă veţi în- „crede, că nu.-e lucru de glumă 'a ne purta atâta cu vorbe. De își vă trage vorba Majestatea Sa, 
bine; retrâgă-o, dechieraţi-ne de iobagi, dupăce 
l-am -servit 100 ani cu credință, 'ca să-şi - poată "deschide ochii şi fraţii bănăţeni şi Croaţi,. spre a se convinge, cum ni-se răsplăteşte nouă! 

„Mai -multe nu-ţi pot. spune, — zise acesta, 

informa cu: toţii, nu se poate decide,. ninie nu "voiește a se decide spre dauna! grăniţerilor, de | „ aceea poţi A încredințat! , Se 
Lucrul 'e foarte complicat şi încurcat. şi ne- putându-se revida în continu, trebue fireşte. timp „mai îndelungat. Până acum nuc decis lucrul nici --bine, nici rău! mai multe nu pot a-ţi spune. . 
Eu îl rugai să binevoiaseă din parte-i a ne: „ Sprijini cauza, ca cât de curând să se decidă, că, pe cum se vede din acluz ://., eu sunt îndatorat - a aştepta rezoluţiunea aci în Viena, şi că cele 44: comune au avut spese însemnate cu călătoria de- 

„decât ţi-au spus In. Sa Archiducele. Cauza mun- - ților revindicaţi stă la cancelaria aulică a Transil-. „ vaniei, “cealaltă a fondurilor și a pădurilor “parte. e aci, parte în alte ministeriuri şi până nu ne vom -“
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putaţiunei “şi zăbovirea de 6 luni pe aci, drept! 
accea judece, "când m'aş reîntoarce fără rezolu- 

„iune, ce impresiune rea ar cauza în popor. 
Imi spuse, că cât lucru se adună aci, nu-i 

- modru mai îngrabă, fiindcă dânsul chiar în urma 
„lucrului. de zi şi noapte a căzut câteva zile bolnav; 
ce i-a fi cu putință printre altele le va strecura 
şi volumele acelea: Asta-i starea cauzei, am iernat - 

"eu, şi acum'să şi verez pe aci?. Fiind sănătos, 
dacă îmi împuneţi, aştept, însă pe două săptămâni 
voiu avea cu: ce subzista, dar apoi chiar de .ar fi 

“capătul nu voiu avea -spesele călătoriei. ., 
Cuartirul cu alt consoţ plătim 19 fl. la lună, 

viptul ordinar, numai să nu mă bolnăvese. mă 
ţino la 2 (|. pe zi, apoi spălatul, mănuşi şi alte 
spese pela câţi portari şi servitori prin diferitele 
decasteriuri! Dacă ungi bine, mergi, când nu am. 
de ordănit cu umblări, decopiez . mereu la docu- 
mente foarte bune pentru noi, când am fi siliţi 
a-ne apuca de proces formal cu fişcu ori Bistri- 
țenii ne vor prinde foarte bine, fiind acestea multe 

latineşti, la toţi binefăcătorii, dătătorii şi decopi- 
etorii trebue spălare bunişoară. ” 

O cauză pentru recursul ostașilor Rocnei se 
află la Domnul consiliar V.- Pop, a munţilor re- 
vindicaţi la Domnul secretar D. Moldovan şi con- 
cepistul aulie Puşcariu, pe cari i-am informat şi” 
mă provocară a le da desluşiri despre starea lu- 
crului. Atâta mă mai bucură, că au picat în mâ- 
nile acestor bravi. Ambii vă salută, -D. Moldovan 
vă întreabă, primit-aţi o epistolă dela Dsa? 

Kemâny se vede a fi. făcut un fiascu bun - 
cu cabinetul puindu-i pe : contrapropunerea în 
favoarea lui Butean, dând telegramul meu de, 
fals-indorso: Ich ernnene den Alexander: Bohăţel 
zum prov. Oberkap. des Nass. Distrikts. Intru acele 
se rugară spre a se denumi Butean și nu Bohâţel



aa 1) 
Protocolul adunărei: din 18/4 s'a retrimis 

guvernului la Cluj deoarece s'a denumit căpitanul; 
l-au cetit Ungurii şi Saşii de aci cu ochii înarmaţi 
şi şi i-au frecat foarte?). E ” | 

Pe cât am înțeles s'au recomandat mulţi de - 
vice-căpitan — eu din parte-mi aş fi pentru loa- . 
„chim ! Îţi. descoper şi 'aceasta spre a face pe unii 
Domni de-ai noştri atenti, să nu se prea bulzească 
la oficiuri nouă — având drept de a pretinde. 
acuma ori la finitul anului —- penziune, — ca să 
nu-şi peardă pe aceasta din urmă; fiind-că aşa 
se decide o cauză - venită la întrebare. Lase loe 

“la cei-ce n'au servit 10 ani: și la cari nu e 
îndoială, că și după dietă vor rămânea în ser- . 
viciul acest nou. Aci se lucră la un normativ la 
propunerea. Guvernului provincial — după caro * 

"comiţii sau căpitanii supremi ar avea leafa 2000 
—1500, — . vicecomiţii 800 şi 600, protonotarii - 700— 600, asesorii 300 1. însă cuget că comune. = „lor concernente le stă în voe a-le da mai mult, 
dacă: vor vrea să aibă bărbaţi vrednici. a 

Acest” normativ iară se vede a fi o cursă 
pusă românilor spre a se feri de ea — Să nu ..- 

„primească deregătorii — şi: aşa să între numai 
Unguri şi Sași! cari au alte scopuri infernale! - 

  

| 1) Aici comunică, câ Puşcar aduna materialul spre a cda un apendice la comentariul său din 1854 referitor la "cauzele . grănițerilor noştri, Totodată aminteşte şi o mapă despre teritoriul grăniţărese din 1817, pe care a împrumultat-o " “Nașeu ingineriului Burghardt dela Bistriţă și zice să o re- „€lame în numele lui. e - . 
5) Acesta -e protocolul din 18 April 1861, pe care. „lam publicat întreg mai sus, Acest protocol l-au. fost predat guvernatorului conte Mik6 în Cluj în cauza denumirei că- pitanului suprem și de acolo a sosit la Viena, după ce sa întâmplat denumirea. - - . . -
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„ Tustrităţii Sale Domnului căpitan suprem i 
s'a scris de 'aci îndală după congregația gene- 

„vală,_ să .vie cu o deputaţiune “încoace — de-vă 
veţi învoi unul ori doi 'vor fi de ajuns — aicea 
mă voiu alătura şi eu cu aceia. Insă spese și iară 
spese! Firește că destul de scump ne-am câștigat 

E autonomia şi căpitanul, însă şi mulţămita” e netre- - 
“cut de lipsă. | 

“ Având norocire a conveni, mai multe voiu 
spune cu gura). Domnul căpitan Tomuta şi loco- 
tenentele suprem. G. Pop nu înceată de a mă 
bombarda spre a tace aci cu pașii la locurile în-. 
alte, ca 'să se trimită flamura decorată cu medalia?) 
celor ce se cuvino, adecă . de eternă! suvenire, la 
Năsăud, | | 

De veţi trimite încă pe cineva în coace ori 
veţi face vre-o adresă de mulţămilă cătră Maies- 
tatea Sa, atunci bine ar fi să vă rugaţi cu alta 
şi pentru aceea monetă. Eu nu mă ţin competent 

Şi împuternicit a încerca aceasta singur, nice că 
mi-ar da cineva crezământ, .:. 

De când aţi primit ştirea denumirei căpi- 
tanului nu îmi mai scrie careva, să știu Şi eu 
cum aţi primit aceea ştire, cine şi cari sunt 

„Care să-i alegeţi în diregătoriile districtuale. Eu 
“cu toată poşta am culeulat să primiţi ştiri dela 

, 

mine ; însă eu nu primese acum de mult. Fratele 
Petri ar putea face aceasta. In urmă vă mărtu- 
risesc, că așa am fost de “mâhnit, întristat şi 
amărât de vreo câteva zile, cât cra gata să pie 
la pat, —: însă azi m'am mai liniştit şi mi s'au 
mai îndepărtat norii, ce-mi-stau pe capul meu. 

„Cauza a fost ce vam scris în „epistola din urmă, 

3) Aici după multe altele zice: Naşcu, 'că ar fi bine 
să se aleagă în vre-un post şi Ioachim Mureşan, care pe 
atunci nu avea post. 

1) Vezi despre medalia la pag. 52.
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azi. m'am încredințat mai cu, ales. Numai sănătos 
să fiu şi de mai aveţi și puteţi a-mi mai trimite 
(bani) să pot subzista, eu sunt învoit şi rezolut a 

““fi în aşa lungă așteptare de deciderea cauzei — 
fiind-că nu de grabă. va putea veni cineva dela 
Năsăud în cauze ds acestea pe aci, unde şi dacă . 
Stai mai în toate zilele la. spatele şi - de“ capul : 

„„birocraţilor tot nu-i. doamne ajută, dară dacă. 
„i laşi, 

- De casă şi economie nici să. “mi vie ceva. . 

în. cap! Nu aşi fi crezut a mă amâna aşade. 
“lung timp. De-mi - va fi muierea prin Năsăud mă: 
rog a-i spune. că sunt sănătos! Inchiind şi rugân- 
„du-mă a:spune din parte-mi la toţi Domnii multe 
complimente, 'am onoare -a mă recomanda cu 

. „toată reverința Al Domnielor-Voastre stimător: 

N. Naşeu, 
1 

In comitetul districtual . din Năsăud. Sau fă- 
-- cut alegerile amploiaţilor, Vasile Naşcu a fost ales 

de asesor, Ioachim Mureşan nu “a -.fost” ales, 
fiind-că dânsul a fost dechierat într'o epistola - 
scrisă cătră popa : Lazar, că numai un postcu.. 
plată de 1200 îl. e aplicat a primi. Acestea adu- . 

- cându-se pe tapet în' comitet, căpitanul Bohăţel . .- 
a zis: „apoi nu avem post de dânsul, căci și 
vice-căpitanul nu va avea mai mult de 300 ÎL. 

„. Amploiaţii disponibili “au primit „posturi numai 
sub condiţii şi n'au: jurat!). 

Tot în acel comitet s'a ales o deputaţie, care 
să călătorească la Viena pentru de a 'esprima 
mulțămita -Maiestăţii “Sale pentru înființarea -dis- 
trictului şi denumirea căpitanului suprem. În acea 

- deputaţie a fost ales şi Vasile Nașcu și Ioachim 
Mureşan. Despre aceasta din Năsăud pe. Nașcu 

1) Epistola lui V, Petri cătră Nașcu.
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l-au încunoştiințat telegrafice, ca să facă adresa de mulțămită şi să câştige audiență. Nâșcu îndată ce a primit telegrama, având o epistolă deja scrisă, la acea face următoriul apendice : 

„Sozind acuma din parlamentul germân- slovean — aflai telegramul de azi. Bine, eu astăzi nu pot să umblu prin diferitele ministeriuri, mâne încă aşa; poimâne mai întâi voiu cerca la ministru “preşedinte, apoi la Schmerling şi la cabinet şi dobândind, rezultatul vă voiu telegrafa. .Eu cuget Şi aşa voi face rubrumul. „adresă de mulțămită “pentru dobândirea autonomiei districtuale şi de- numirea. căpitanului după dorința poporului“. = 
, Vom vedea ce-mi vor răspunde, numai să nu mă îndrepte la Kemâny ori la Mik6. In tot Chipul Luni voi face paşii şi rezultatul îndată vi - l-oi comunica“. | pa , | Din aceste şire se vede, că şi o adresă de - mulțămită cătră Maiestatea Sa nu se. putea face fără aderarea guvernului său. 

"Am. arătat mai “sus propunerile contelui. Mik6 și bar, Kemeny, cari erau contrari dorințelor grănițerilor şi de acea se temea V. Nașcu să nu-l îndrepte la aceştia și cu adresa de. mulțămită. 
Vasile Naşcu tot în 30  lunie 1861 a scris despre starea lucrurilor şi locotenentelui primar „George: Pop, care p& atunci era în Italia la Udine. Totodată i-a. comunicat. numele oficianţilor aleşi precum şi că s'a esmis o deputaţiune pentru - a duce mulțămita la Impăratul. La acelea George Pop în 5 lulie 1861 îi scrie lui Naşcu următoarele: 
„dAlult dorite frățioare!“ 
Răsplătească-ţi cel de sus pentru atâta oste-. ncală şi bunătate, ce ai pentru mine, că cu îţi mărturisesc, că nu mai sum în stare a-ţi multămi „după cuviinţă pentru toate câte m'ai obligat.
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„Răspunsul tău - din 30/6 m'a rădicat în 
ceriuri dela o nerăbdare, ce mă cutropea amar. 
Nu ştiam nimie despre Năsăud cu toate că dela: 

"18 încoace. era timp destul să-mi vină 2—8.ră- . 
porturi de: acolo, Tu m'ai îmbătat de fericire cu. 
împărtășirile făcute. Urându-ţi toate din : inimă, - 
Domnule .assesor, îti descopăr, că corpul împie- 
gaţilor mă mulţămeşte, că au -venit câti-va bravi 
“din atară, şi nu s'a înlocat nici un ofiţir, afost 
dorința mea. Că au fost clemenţi cu (Georgia, 
încă 'bine, usturat e de ajuns 'ca să fie.om.-La 
fonduri încă hu văd administratori, acolo pe 
bunul Tanco să nu-l lăsaţi afară. Că a rămas 

- Ioachim, e'fireşte la pretenţiile sale. Trimiterea : 

deputaţiunei “la mulţămită e un act, decât care 
nu se poate mai bun. Cu aceasta ocaziune lesne 

veţi face câţiva paşi înainte în privința cauzei. - 
“condusă de tine. Fraţilor: Fetti, Lica şi vărului 

multe salutări.  Reverendisimului Domn Prepozit 
multe închinăciuni. Să nu lăsați flamura şi medalia 
aci, unde domnesc numai bemaciil). | 

Articolul . din „Ost.und West“ Nr. 102 nu 
l-am trecut cu vederea, eu pândese ea mâla după 
şoarece. prin toate jurnalele, care ating numai ceva 
de noi. Ost und West il ţin cu un bemac. Datele 
istorice din articolul atins sunt foarte bune, mai 
ales pentru străinii, cari atât de puţin ne cunosc. 
Cât de bine e, că tu te foloseşti acolo de toată. 
îndemâna Şi scormonești .unde 'pați. 

Din Mantua îmi serie lacob — negru din 
Rodna —, cărui i-am comunicat unele de ale tale, 

1) Aici ca și în alte rânduri vorbeşte despre steagul 
batalionului I, decorat cu medalia de aur. Vezi la' pag. 52. 

Li
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acestea: „Mulţămeşte tu bravului -Naşeu şi în. numele meu pentru toate ce a făcut spre binele fostului - regiment.“ “Primeşte dară strângându-te „la peptu-mi, sum al tău sincer şi obligat amie. 

Udine, 5/7 186ln. A 
e „George n p. 

„n ...79. Sosirea deputațiunii la Viena. 
Deputaţiuneă esmisă dela Năsăud pentru a se prezenta la Majestatea Sa, a sosit la Viena - „... constătătoare - din prepositul. Macedon Popu,_ac- „. tuarul Lica. şi cavalerul Grigore Botta. Doi. dintre membrii deputațiunei n'au putut, pleca. - „7 În Viena pe atunci era şi teologul absolut Gregoriu Silaşii),. | | e A doua zi dimineaţa Gregoriu Silaşi şi cu cav. Gr. Botta au vizitat pe Vasile Nașcu la cvartir şi i-au comunicat despre sosirea lui Ma- * cedon Pop şi Maxim. Lica. - . | Vasile Naşcu, „Care aştepta răspuns dela Ioachim Mureşan din Pesta la o epistolă din 30 Iunie, îl avizază pe acesta cu următoarea: scrisoare: 

e a "Viena 6/7, 1861. “Stimate Nepoțele! - - - 
„In „epistola mea din urmă Pam fost! scris,. ma chiar şi prea stimatului Domn Babeş nam fost rugat a-ţi Spune aceea, cumcă de nu vei por- ni încoace, pe cum aveai de scop. şi fără de accea iară - ales fiind din, comitetul districtual între de-.. „putaţii districtului, mai“nainte de a sosi ceialalţi membrii ai. deputaţiunei a-i aștepta .acolo şi a ie alătura lor .spre a. călători în coace. Insă ce să-ţi scriu ? Azi dimineaţă cine bate la ușa cortelului 

1) In 1862 fi promovat la gradul de doctor în te- ologie.. In 1872 fu numit profesor ord. pentru limba şi liter. roni. la univ, din Cluj. - 

x
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meu şi Arseniu? Părintele Silaşi şi cu cavalerul 
de Botta, cari” îmi spuseră a fi sosit Reverend. 
Domn Prepozit Macedon; şi actuariu Lica, aşadară . 
numai trei. Fetti şi Ghiţa au rămas din - lipsa 
paralelor. Acum dar am fi numai Şase și nu opt, . 

- Pentru - acea încunoştiințându-te „te rog -să ai - 
bunătate a veni cât de curând în coace, ori să - 
ne scrii veni-vei ori ba? E 

| Mie “îmi pure foarte rău, că nu s'au abătut: 
Dlor pe acolo la Domnii noştrii, însă cestia s'au 
grăbit, având de scop cavalerul de Botta, a-şi, găti 
costum naţional. Lica are, Dr. Raţ şi consilieriul 
Măcelariu încă), e Sa 

„Alta nu-ţi seriu, așteptând curând ori por- 
„„ Soana ori scrisoare, însă mai cu dor cea dintâi. - 

- Acuma este timp şi ocaziune de a ne întâlni: 
bine la olaltă. Până -aturici te. stringe în braţe. | 

“AL Domniitale stimaâtor unchiu' | 
a Ve Naşeu, m. p,. 

La această epistolă Ioachim Mureşan îi: răs- 
punde în 9 lulie 1861 indignat, dar adauge: „Pri- 
meşte-le ca: un fel- de stimă arătată numai Şi 

„numai- persoanei dulcelui meu uncheş Nașcu”.. . 
„Apoi i comunică, că din lipsă de. bani nici 

decum nu poate face călătoria la Viena... 
-_- Deputaţiunea a căpătat audiența pe 11 Iulie 

1861, în aceea pe lângă cei amintiți şi Vasile 
Naşcu a fost şi. Dr. Ştefan Pop care era în Viena. 
Aceasta deputaţiune sub conducerea prepozitului 
Macedon Pop a mulțămit Majestății Sale pentru 

1) In anii de renaștere 1860 şi următori domnii ro- 
"mâni la testivităţi -se îmbrăcau în costum naţional român. 
„Costumul cav, Gr. Botta din Ragla: se poate vedea în ta. - 
bloul inteliginţei din: Ragla, în care “Gr. Bolta după fotogra- 
fie e-luat în costum naţional, pe cap cu cuşmă cum a avut - 
Mihai Viteazul. ” IE
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înființarea districtului Năsăud de. sine stătător, 
Maiestatea Sa a răspuns: . - 

| „Prin înființarea districtului Năsăud, cred a 
fi corăspuns dorinței poporaţiunei,. care ca soldaţi 
-grănițeri a făcut servicii salutare” tronului - Şi im- 

„ periului meu, Eu:cred, că şi în aceste referințe . 
-vor fi supuşi chiar aşa de buni ca şi în cele de 
mai înainte“, - | _ 5 

Cătră capătul lui Iulie a căpătat deputaţiunea 
o altă audiență, în care a urzit deslegarea între- 
bărei despre dreptul de “proprietate şi . predarea - 
fondurilor, cu care ocaziune Macedon Pop iară a 
ținut o - vorbire” cătră Majestatea Sa, în care îl 
roagă să lase să urmeze deciderea peste rugările 
aşternute în cauzele amintite „cu atât mai vârtos, 

- cu cât un membru (V. Vaşcu) al deputaţiunei din 
urmă, care.a fost în Decembre a. tr., bazat pe 
promisiunea făcută, cumcă în câteva: zile se va 
decide afacerea de sub întrebare de atunci, pe- 
trece aici şi, durere, până acum a așteptat înde- 

„Şert o rezolvire favoritoare spre liniştirea popora- 
țiunei, ce' a. fost totdeauna credincioasă.“ Mai 
departe Macedon Pop desminţeşte o arătare falsă, 
că poporaţiunea din districtul Năsăudului ar fi 
hotărit să ocupe cu : puterea pădurile, ar fi făcut 
devastări şi ar fi alungat personalul silvanal. 

"La acestea Maiestatea Sa a răspuns ; - 
„Intrebarea de proprietate în cercul fostului 

al 2. reg.:rom. de graniţă a fost foarte încurcată, 
“pentru aceea a fost de lipsă mult timp pentru 
deslegarea ei. Sper însă, că încă în luna aceasta se. 
va rezolvi spre îndestulirea deplină a poporaţiunei. 

Ce-se ţine de. celalalt obiect, „mă bucur a : 
auzi, că arătarea nu-i adevărată şi eu nu am 
crezut, că poporațiunea. şi-ar fi permis atari 
violenţe“.1) E A 

  

1) Vezi Macedon Pop în „Activitatea viearilor foranei 
etc, pag.92—94. -
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„80. . Starea cauzelor grăriițereşti la începutul , 
a ” lunei August 1861. e 

După _rentoarcerea . membrilor .deputaţiunei 
la Năsăud. Vasile Naşcu în o epistolă din 6 Aug. 
"1861 adresată cătră vicar scrie: a 

" „Suplicile noastre ambe, atât ursoriul pentru 
deciderea cauzei noastre, 'pe cât şi jalba în contra 

“inimieilor pentru nelegiuirile. ce întreprinse în dis- 
trictul nostra — s'au trimis din cabinetul Impe- 
ratoriului la - cancelaria-aulieă, după cum e'ma- 

-.nipulaţiunea de acuma, şi astăzi cred, că s'au 
consultat despre obiectele acelea în sesia cance- 
lariei aulice pe 

Vorbind tot astăzi şi cu referintele presiden- - 
telui ministerial anume Roschmann. despre rezo- * 
luţiunea, care o aştept, îmi spuse, că toate stau 

> şi zac gata în interesul nostru,-numai se așteaptă 
„reîntoareerea ' archiducelui! şi presidintelui minis- 

- „terial - Rainer pe săptămâna viitoare, până când 
să mai fiu cu paciența!!! Vai că multă pacienţă: 
trebue să am eu. o E n 

Imperatorinl ne spuse de-a doua 0ară, că în - 
zilele-cele mai de aproape se va decide şi iată, 

că nu atârna. atâta: dela Maiestatea Sade cât 
dela archiducele Rainer, . care cât va: rentoarce 
Duminecă, Luni îmi cer audienta, că doară. mă 

„_voiu vedea şi eu la capăt.*” 
Mai departe scrie de - o deputaţiune.. dela. : 

„Făgăraș, unde sa impus volniceşte limba. ma- 
ghiară ca limba oficioasă, apoi despre o mișcare 
generală a tuturor românilor pentru un 'congres 
general, la care s'a alăturat și V. Naşcu.. o 

. “Maxim Lica şi Dr. Stefan Pop după sosirea 
lor în Năsăud, în 5-Aug. au raportat vicariului 
despre cele isprăvite în Viena... - a
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Vicariul a 2-a zi în 6 Aug. tocmai - când 
Naşcu a scris epistola amintită mai sus, încă îi 
scrie următoarele: 

Stimate Domnule! 

Eri au fost la m(ine Maxim) 2) Lica şi doc- 
torul Ștefan Pop mi-au spus pe scurt cum stau 
cauzele noastre acolo (... . .) că între “altele - ai. lipsă de bani. Aici trimet încă 100 florini val. 
austr. ca să ai cu co vegela în Vavilon şi să ai 
şi de drum, când iţi va ajuta D-zeu să te întorci “în patrie, (.. .....) toți-te dorim. 

. . , 3 

i G. Aolisil). - 
„Năsăud, 6/8. 1861. | i 

Tot în aceasta zi (6 Aug.) primăria comu-- 
nală din Nepos a plenipotențat pe Vasile Naşcu, 
ca să caute în archivul consiliului belic. de “curte 

| Poflindu-ţi fericita venire sum, a D-tale sincer . 

(K. K. Hofkriegsrath) şi să scoată: mai multe- do-. . | cumente,. de cari aveau lipsă în procesul de gra- niță cu comunele săseşti!). . ” 
 Dela Năsăud i-a mai comunicat V. Petri 

idea cum să fie „Sigilul Districtului român Nă- săudean“*) ca să consulte acea ideie cu alţi ro- 
mâni de acolo şi eventual să o întregiască şi apoi să o pictorească un pictor român şi înainte de a scobi să o trămită la Năsăud casă o vadă. 

  

*) Aceastii epistolă e roasă de şoareci şi locurile din . „ paranteză le-am suplinit eu. In dorso epislolei 'e scris de Nașcu: pro August 1861. 100 1. 
3) Aici" îi comunică despre examenele școlare cu care ocaziune George Pop locot, primar din Udine a trămis peste 40 de cărlicele de premie, pentru școlari, apoi că soţia lui Naşcu se află în Feldru şi sănătoasă. ! 1) Vezi la pag. 9—14, Plenipotenţa se află intre seri- sorile rămase de Ioachim Mureșan. „-
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„Despre uceasta Vâsile Petri scrie așa: „Am cugeta... să fic pe sigil: O stâncă naltă, în vârfu-i un vultur cu cruce 

in gură, vulturul cu capul rădicat caută „insătat* în larga” lume. După stâncă răsare soarele și prinde a-și răvărsa ra. | zele; la poala stâncei un izvor; care semnifică apele mine... “ rale- din District, “la izvor “tocmai a “ajuns Mars, zeul bătă- - iilor; ce să facă acesta încă nu ştim, sau adeciă ce caracter 
“ săi dăm; atâta, ştim că să steie pe picioare. 'Tot cam pe acolo. literile V. R. R. adeca Vârtutea română reinviată. ” Intro peșteră a stâncei se vede deabia. o lupoaie cu 2 . „„” prunci, unul doarme, unul suge. In .giur: Sigilul Districtalui | român Năsăudean 1861. : Ia 

81. V. Naşcu. suprimă un nou atentat făcut 
la drepturile“ grăniţereşti.. : ” 

După cum s'a văzut mai sus în alt loc, dreptul „de regal încă era sub pertractare pe baza petiţiunei . majestatice din- 10 Dec. 1860 şi deslegarea cestiunei - de proprietate- se aştepta în curând dimpreună cu celelalte cestiuni de proprietate, - . -. | 
“Insă direcţiunea financiară din Bistriţă fără | de a lua. în considerare drepturile şi interesele co-" munelor, cam prin 7 Aug. 1861 a publicat licitaţie pentru exarândarea drepturilor regale -și anume a : „dreptului de crâşmărit şi a vamei târgurilor de țară şi de săptămână din districtul Năsăudului, pe 

“timp de.6 ani. Terminul de licitaţie a fost pus pe 
27 Aug. 1861. a - 

Comitetul central din Năsăud a aflat cu cale, | ca şi această cauză să o încredinţeze lui V. Naşcu, 
spre a împedeca licitaţia.: a a 

- Vicariul Grigore "Moisil, prezideritul acelui 
- comitet, în 10 Aug. a telegrafat lui V. Nașcu în 
Viena. Acesta îndată după primirea _telegramei -. 
consultă pe consilieriul Basiliu Pop, apoi şi pe”: 

„la ministeriul de finanțe, că ce şi cum ar. fi de 
- Dr. Şimon: Vasile Naşcu. . : - - 25
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întreprins? Răspunsul a .fost acesta: Comunele 
ori comitetul să aştearnă o plânsoare la oficiolatul 
districtual şi de acolo acea în formă de recurs să 

“se înainteze, totodată să se înţeleagă cu direcţiunea 
financiară, ca să steie pe loc cu licitația până se 

va decide întrebarea de proprietate, care precum a 
” fost promis chiar Maiestatea Sa, va urma cât de 
curând şi totodată să facă şi pașii mai îriainte 
prin guvern la cancelaria aulică, fiindcă orice ar 
face Naşcu acolo în sus, se trămite iarăși în jos 
spre constatare. 

Despre. aceștea Naşcu a 2-a zi (în. IL Au- 
gust 1961). încunoştiință pe vicariul Gr. Moisil 
adaugând: 
- la toate acestea: cu mă gălese azi cu un 

recurs îndreptat câtră ministrul de finanțe pe baza . 
telegramului, care dacă nu mi-l vor respinge cu 

- acea observațiune :. 'că-nu se poate şti, că, cine e 

persoana aceea, care e subscrisă și cu ce drept, 
apoi întru a cui nume se face aceasta. . 

Acel recurs am de scop a-l admanua Exc; 
Sale ministrului de finanţe cavaler de Plener azi 

„ori mâne în audienţă, unde îl voiu ruga și cu 
gura desfăşurându-i starea lucrului din fir în păr, 
ce-mi va promite vă voiu comunica îndată. Faceţi 
însă cu toate de acolo paşii prin oficiolat îndată 

Doimnii "noştri de român mă întreabă pentruce 
nu se întrepune oficiolatul în afacerile pentru 
abuzul acesta cu liciturea regalelor, că stogu nu 
se clădeşte din vârf! . 

Despre al doilea paş făcut tot în acea zi -la 
ministrul. de finanțe scrie următoarele: 

Viena, 11/30 Aug. după amiazi 5/2 oare “1861. 

Reverendissime! | 
“Inainte de amiazi v'am promis a vă comu-, 

nica despre rezultatul în urma pașilor făcuţi la 
ministru de finanţe. | 

=



— 587 — 

lată fac aceasta. Suplica. fu următoarea: 
„Excelenţie !“1) a e Da 
Conform unei telegrame venite umilit sub- „” serisului deputat din partea prezidiului comitetului . central din districtul Năsăudului 'în Transilvania, - _“regalele adecă dreptul de crâşmărit şi vama târ- 

7 

gurilor de ţară şi. de săptămână din. diștrietul . - „amintit mai sus so osarândează din partea direc- țiunei financiare - din Bistriţă în-27 a acestei luni - „pe. timp de 6 ani următori unul după altul. După cum deja a ajuns la -înalta cunoştinţă “a Excelenţiei. Voastre dreptul “regal din - ţinutul: fostului al II-lea regiment rom. de graniţă încă se ține de deslegarea cestiunei „de proprietate, care e aproape de: deciziunea prea inaltă şi, după cum - am înţeles, veferada e făcută aşa, că dreptul regal are să se redeie acelor comune. grăniţereşti, cari înainte. de militarizare se aflau între cele libere -- pe aşa numitul “pământ regesc, seca acelea după espirarea- timpulai de“ arând: cu 1 Nov. a. ce. să : se poată bucura de acest drept într'o formă cu' celealalte comune: săsești din fundul regesc: | 
Exarândarea, ce stă înainte cu publicaţiune "premearsă. numai cu 20 de zile, se pare, că ar fi calculată pentru a favoriza pe jidanii, cari con= - curează, de oarece e de neauzit, că un obiect de: arândă atât de important. să 'se liciteze cu o pu- blicare premearsă numai cu 20 zile. a Insărcinat de cătră comiletul central din dis- trictul. Năsăudului umilit subserisul își ia libertatea de a ruga pe : Exelenţia Voastră, să binevoiţi a. : dispune, ca până la aproape urmânda prea înaltă hotărire a Maiestăţii Sale e. r, referitor la ces- „ iunea de . proprietate şi posesiune în ţinutul fos- tului al II-lea reg. rom. de graniţă, să. se amâie 

1) Suplica e făcută în limba germană. 

Î
.
?
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esarândarea mai departe ori cel puţin “de astădata 
să se Jase numai pe un an. 

Viena, 11/8 1861. - , 

Cu cea mai mare referinţă deputatul dis- 
trictului Năsăud în Transilvania. 

Basil Naşcu m. p. 

 Admiinuându- se aceasta cu telegram cu tot . 
ministrului şi desfăşurându-i starea lucrului, de 

'loc-a scris următoriul indorso: . - 

Domnule Consiliar de secțiune Conrad! 

Te recere a vorbi peste aceasta deamiruntul 
cu deputatul și în caz dacă e propusă predarea 
acestui drept: de crâşmărit la comune, să trămiţi 
o însărcinare telegralică pentru esarândarea Pro-. | 
vizoră la comune. 

11/8.. Plener m. p. 

Neaflând pe Conrad în biroul său şi nici la 
cortel, fiind azi dus la țară — trebue să aștept 
ziua următoare, când am mandat cu consiliariul 
Conrad a întra iară la ministru, ce -va mai urma, 
jar vă voi înştiința, dar pe drot, a 

Comunicând unor bărbaţi jurişti de ai nosteii 
îmi spuseră, că această relaţiune nu ar fi rea, 
comunele lesne pot pune în loc de vadium .re- . 

alităţi prețuite ete. Aştept cu toate ziua de mâne, 
ca să ştiţi pe Mercurea viitoare, inchiu astăzi, în- 
semnându-mă cu stimă destinsă. Al Reverandis. 
Dlor Voastre sincer Re 

- Până una altă sub Rosu! 

“După 2 zile (în 13 Aug: 1861) îi comunică 
tot vicariului la 4 oare d. a. la posta, că: 

„Stă acuma purizat un telegram pe masa 

Vasile Naşeu m. p. 

ministrului spre a-l subscrie venind din conferen-
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ele ministeriale şi de loc aprobându-l şi subseri- - „indu-l se dă pe drot la. Sibiiu cătră Direcţiunea - * financiară de provincie întru acela înțeles : că li- “ citaţiunea  regalilor să se sisteze până la altă ordinaţiune. Mâne primesc și eu pe suplica de. Duminecă —  rezoluțiunea —: pentru licitare!), - cealaltă nu mai iesă,“ | - e „Acea rezoluţiune. a: şi primit-o în 14 Aug.. Şi în 17 Aug. scrie iarăşi vicariului: 

„Aşa dară de sigur vă puteţi linişti că a mers telegrafice mandatul la direcţiuneă financială din Sibiiu, să Se sisteze vinderea prin licitaţiune “a regalilor în teritoriul fostului II-lea Regiment românesc de frontieră, şi pe cum v'um mai scris - Şi mai nainte e bună speranță, că regalile. deşi . nu acum deodată în tot. regimentul, dară la co- .. “munele foaste libere inainte de militarizare le vor 
dobândi, însă cu condițiunea de a lua greutăţile „Spre purtare, acelea spese, cari au zăcut pe fon- dul de provente. - 

„Dacă este cineva cu .dor de întră, bate, îm- . "proaşcă şi dă cu şteapuri, apoi tot se face treabă. Domnii. noştrii mă smolea să nu merg la. „ministru, că a: fi înzădar, Eu insă mi-am luat „omenia în dinți, și văzând urma le-au părut bine de minune la: toţi românii noştri zicându-mi, că „Cu străbat ori şi unde“,?) 
| 1) Acea rezolutiune, pe care a primit-o în 14 Aug, şi in If a comunicat-o cu. vicariul e: următoarea: K. K. Fi- nanz Alinisterium. ” . 

" Basil Nașcu, Deputirter des Nassoder-Distrikts in Sieben- biirgen, bittet um Suspension der Regalien Verpachtung im | „Bezirke des chem, IL. Rom. Grenzregiment. 
„7 :49201/4514, - Bs ist gleichzeitig die Verfiigung. telegra- „ fisch getroffen worden, dass die lzitationsweise Verpachtung - der Regalien im Bezirke des ehom. II. Romanen Grenz-Remţ. :. * __verschoben. werde, 

Vom k. K. Finanz-Ministeium | - "Wien, 18 August 1861, - IEI ” -7 Plener,: 2) Acestea le-a scris tot cătra vicar în 22 Aug. 1861.
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82. V. Naşcu în cauza congresului naţional 

- general. 

Vasile Naşcu în, Viena a luat parte şi la alte” | 
mişcări şi lupte naţionale româneşti. După 'disol- 

„varea dietei din Budapesta în August 1861 Andreiu 
" Mocsonyi de Foen se aşază. în Viena Şi îndeamnă : 

-. pe Români, ca prin bărbaţi 'de încredere să stă- . 
ruiască la guvernul central din Viena pentru con- 
vocarea unui congres naţional general, prin câre = - 
să se formuleze postulatele naţiunei române. Intre - 
acestea - Mocsonyi numără "constituirea tuturor 
„Românilor într'un unic corp politic, o fară. coro- 
“nală cu tip şi caracter român“. a 

„Din scrisorile lui Naşcu aflăm, că Românii 
„Sau şi adunat din toate părţile la Viena. In o 
epistolă din.17 Aug. 1861 scrie:, 

„Aici se mu află Dr. Hodoz, Rat, Cons. 
Bolloga şi asară a: sosit un prota dela Arad și 
moi aşteaptă dela Satul mare, şi astă sară sosește 
Ilustr. Sa senatorul imperial Andreiu Mocioni, cari 
cu toţi vor: mai păşi cu, energie spre a dobândi şi 
stoarce concesiuni de un congres vom. general: 

„_„: Fireşte că cu pe tot locul iau parte la toate 
căile acestea, cugetând a nu-mi lua cineva — 

„> aceasta de pe din patrie — a nume de rău“. 
In 22 Aug. 1861 iarăşi scrie: . 
„leri am mai fost cu D. Bolloga, Rat, Hodoș, | 

“ Mocioni, Hurmuzaki, prota Raț, . advocatul “Popo- 
viciu dela Arad şi-alţi domni români delu Beiuş 
la Sehmerling. în privinţa congresului general, care 
pe cât pot pricepe eu, nu se va ţinea nici parţial 
nici general, socotinda-se de prisos, deoare-ce cu 
rescriptul, care iese în zilele cele mai de aproape 
în privința deschiderii dietei 'Transilvaniei se vor 
împlini poftele şi cererile Românilor adecă âcelea, - 
ce doresc și stăruiese în toate petiţiunile dela 48 
încoace, înmulţindu-se numărul deputaţilor la dietă
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tot după 80.000 unul. Regalişti Români un număr - 
însemnat, oborând cenzul și luând în considera - 
țiune toate dările Românilor nu numai darea pentru . - 
moşia cu suma de 81|. : E o 

“Ungurenilor le-au promis ale ajuta într'alt ” - “chip acum cu răspunsul la adresa din urmă, 
„“ Vom vedea şi aceasta după. cum zice şi 

orbul. „Proimisiuni frumoase avem, destule“!!! 

83. Stăruinţele lui V. Naşcu în Aug. 1861, până 
sa adus rezoluția împărătească din 27 Aug. 

1861, cc 
„- S'a amintit mai sus, că pe când a fost de- 
putațiunea în Viena în audienţă la Majestatea Sa, 
la .finea linei' Iulie s'au 'mai. dat în 28 Iulie 1661 
două cereri şi anume: o rugare de-urgenţă pentru ' 

- deciderea cauzei generale şi o plânsoare în contra 
învinuirilor pentru nelegiuirile „ce S'ar fi comis în 

N 

„district în privința pădurilor. a 
„In 6 Aug. 1861 vorbind Naşcu cu Rosch=. ': 
““mann, referintele presidelui: ministerial Rainer, de- 

spre rezoluţiunea ce se aștepta, acela-i spuse, că : 
toate stau. şi zac gata. în mod favoritor, numai se - 
aşteaptă reîntoarcerea arhiducelui “Şi prezidentului 
minis. Rainer. pe săptămâna viitoare. După aceea 
în 10 Aug: a primit V. Nașcu telegramă în cauza  -: 

- licitărei dreptului regal de crâşmărit, . care licitare, 
după cum s'a arătat mai sus, în urma întrevenirei 
lui V. Naşcu s'a sistat. In: epistola din 18/30 Aug. 
1861, scriind vicariului Gregoriu Moisil despre paşii 
făcuţi în aceea cauză, adauge: EI 

„Cuget că aţi primit eri epistola mea dto 
6 Aug. De atunci atâta am mai aflat în urma su- . 

plicelor noastre dio 28 Iulie, că din partea can- 
celariei aulice transilvane -s?a aşternut şi propune- - 
rea prea unilită în privința munţilor revindicaţi 

.
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și aşa stau toate așteptând reîntoarcerea ministru- E 
„presidentului arhid. Rainer, fără a cărui subseriere  * 
Imperatoriul nostru nu decide nimica“!  . . 

„Incât e pentru a doua jalubă așternută 
Majestății sale, a mers eri “poruncă la Guverniu 

„Spre a cerea lucrul în privinţa alungărei forestie- 
rilor şi: a pustiirilor de păduri. şi apoi rezultatul 
a-l îndrepta încoace spre a-l aşterne Majestății 
Sale, ca să se convingă, cine şi care sunt „Vino- 
vaţii“, . E 

După o săptămână Sâmbătă în 17 August?) 
iarăși scrie Naşcu vicariului la Năsăud: 

„Rezolutiune lot nu a eşit din cabinetul Im- 
„peratoriului, alaltăeri (în 15 Aug.) um mai fost în 
cancelăria presidiară a consiliului de stat şi mi- 
nisterială la consiliariul. Roschmann, iar îmi pro- 
mite, că sosind azi archiducele şi. referându-i în 
privinţa. aceasta, „peste câteva zile va urma Și re- 
zoluţiunea?. - | 

„Ieri am rugat şi pe archiducele! Fu mă 
minumnez de pelița nasulii meu cum sa îngroșat! 
Inălţia Sa încă mi-a promis, că peste puţine zile 
va ajunge capătul. De abia aştept, fiindcă de astă - 

„toamnă câte deputaţiuni române au venit aici şi 
S'au reîntors, dar cu tot aici am rămas. Fâgără- 

-.şenii s'au reintors toţi şi azi au purces şi Prota 
Hania cu D. Codru. 

| „Știind cu siguritate despre purcederea mea, 
vă voiu înştiinţa, spre a vă putea linişti. odată- 
Luni ori Marţi iar am să bat la uşile lui Rosch. 
mann şi Rainer“, 

„In 22 August 1861. (Joi) iarăşi scrie Naşcu: 
„*. Rezoluţiunea-cea de mult dorită tot nu mai 

„iese,. fusei iară la referintele - Presid. consiliului 

  

, 1) Cu aceea ocaziune i-a comunicat vicariului rezolu- 
țiunea ministrului -de finanţe, care a oprit licitarea regalului 
de crâșmărit, - E :
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“ministerial Rosehmann şi-l mai boldirai, îmi spuse, 
că peste genunchi nu se poate rumpe. În Sa ar- „.. ehidueele în înțelegere cu Maiestatea Sa i-au po- 

„runeit, ce să lucre în interesul nostru şi încă nu 
e gata, venind alte trebi mai importante la rând, . 
însă în câteva zile aşteptând va face să 'se. gate, 

Pe mâne am de scop a întra iară la archi- ducele Rainer. . i . : 

In cât pentru păduri e sfatul tuturora Dom- . 
nilor de aici, ca să se facă un fel de desminţire chiar din partea oficiolatului de district direct 
cătră Imperatoriul, arătându-i, că cele cei sau - arătat prin unele organe sunt minciuni goale ete. - ete. Bine ar face fratele Porcius să prindă peana 
a mână şi să 0 cam.apese în privința. aceasta câl de tare, a 

La aceasta i-a răspuns V. Petri în 30 Aug. 
următoarele : i . ME 

„Porcius zice că'hu ştie de păduri. Adevărat, că am văzut la Căpitanat, nişte acte 'dela guvern! 

. - . 

| „în contra unui Knopp ori 'Knopf,.ştie-l dracu, paă- 
durar în :Coşna, care să fi făcut abuzuri mari. De_ altmintrea dela pădurarii noştri merg . tot - mereu pâri grozave la guvern; guvernul le tră- - “ „mite aici. Pe o pâră de acestea a răspuns judele -: „de după târg.Bejin minunat! Aceasta e singură faptă românească dela el, căci până acum a ţinut 
tot cu polecii şi a lucrat în contra - lui Buzdug. 
“Bejan arată aici din urbare, că pădurea, care au N tăiatu-o Ruşii munţi (600 de trunci) e loc de 
moşie a sătenilor .şi.s'a cuprins de pădure, când 
au fost siliţi oamenii a eşi în- tabără; ei dar nu- -.- mai ş'uu scos iar locul lor de moşie — au lăzuit.. 
Face - pe -pădurari măgari, proşti, oameni egoişti şi răulăcioşi ele. ete. cu un cuvânt nu le lasă . 
omenie de un potor, asța, place foarte căpitanului“. 

e
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«In ultima săptămână a Junei August 1861, . 
în care s'a adus hotărîrea așteptată de 9 luni, V. | 
Naşcu Luni în 26 Aug. a mai fost la archiducele 
Rainer care i-a zis râzând: „încă două zile“, 
apoi îi ărătă cum încarcă servitorii toate. actele 
referitoare, 19 pachete pe un căruţ, spre ale duce 
în. Adjutantura împărătească: Nașcu încă a petrecut 
actele până acolo. Despre cele câte a aflat Şi lu- 
crat în aceasta cauză până Sâmbătă în 31 Aug. 
vorbeşte “următoarea epistolă -a lui cătră vicariul 
Gr. Moisil. Ma e 

: Viena, 31/8 1861. 

Deverendissime ! 

„Au trecut — ca nici odată în timp de 9 
luni, de când mă aflu aici în capitală — o săp- 
tămână şi aţi așteptat înştiintare dela mine fără 
a primi ceva. Șliu, că multe w'aţi închipuil, ce să 
fac? nu vam puiut scrie, şi de ce nu? Pentrucă - 

acuma 'de când s'a reîntors Archiducele Rainer 
dela Ostende, în toală- săptămâna l-am rugat a 
aduce deciderea cauzei noastre. — Lunia trecută 
fiind mai în urmă îmi spuse râzând: — încă 

două zile — și eşti la capăt. Atunci văzui de'loe 
până coborâră servitorii. pachetele 19 şi încărcân- 

„_„du-le pe căruţ de a mână le trasără. şi împinse 
„> până în Adjutantura Imperatoriului — îi petrecu- 

răi și eu ca. sora pe Moisi când l-au ţipat în Nil 
cu sicrieşul. M'am uitat unde le-au urcat — aşezat 
şi unde să-le mai pot afla. Trecură două zile şi .. 
Joi mă tunai la contele Creneville, — mă între- - 

"bară și seriindu-mă cu cauza mă provocară a veni 
Vineri dimineaţa şi îmi va şti spune. | 

Așa făcui — ieri îmi spuse, că deciderea 
cauzelor regimentelor rom. din Transilvania sub. 
“datul Laxenburg 26/8' (corecte 27) au eşit din 
“cabinet şi s'au espedat,cu toate acludatele lu 

7
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“trans. aulică. 

-- ministeriul 'de finanţe : şi Şi - copii la cancelaria - 

Mă luai iară pe. urmă : îndărăpt, căutând la >? 
"cancelaria aulică,.că au sosit, însă numai biletul 

de mână cătră- preşedintele e la protocol, — de- : 
„„ciderea însă este până azi în biroul preşedintelui, - 

--Cât am putut afla iei-colea, atâta numai ştiu 
până în oara ce vă scriu, că cum s'au. decis bine - 
ori ba, adecă conducătorii comissiunilor : general 
major penz. Reichhelzer v. Heidte, ' comisarii - 
pentru II Regm. consiliar locoţiint Schwaiger şi 
Suchaneg din Bistriţă, comisarii pentru I. Regmt: 

„ Prefectul Racz şi consiliariu supr. de: fin. v. Hon- 
„nomann. a i e 

“Aşa este. — Azi am umblat doară voiu afla 
mai multe și încă nu era la protocol în ministe-. 

E riul de finanţe. Convenind cu Conrad, — la care 
fireşte iar vor sosi toate, l-am rugat, că câtva 
avea toate de îndemână să mi lase-a mi da o 
Rezoluţiune adecă» o copie de. pe Rozoluţiunea 
împărătească, mi-au promis ca totdeauna, peste. 
câteva zile. —: Așa dară “pe. săptămâna viitoare. 
cu-ajutoriul lui Dzeu poate că voi porni la cale, . 
— ot de m'aşi vedea numai pe nae. In tot chipul 

"-ziua pornirei vă voiu face cunoscută. | 
„ Reseriptul pentru dieta -Trânsilvaniei încă nu 

au sosit, D. Bolloga și Raț stăruiese “cu tot dea- 
„ dinsul. Se află aici şi trei inşi din comitatul Albei - 

- de jos:: Gaitan. Prot. “Mihali şi Crişan în cauza 
limbei ş. a. S'au decis şi cauza pentru amploiaţi: 

„în disponibili, nu:și perd penziuneă, dacă vor. lua 
„oflieii. Aşa pot “jura și ai noştri, . | 

“Vratiei au fost aci, nu l-am aflat. Salutare 
- dela toţi Domnii noşiri şi  unchiu Pioraşi — la 

toţi Domni noştri de acolo până -ne vom vedea. .: 
“Al Dlor voastre sincer 

7 
V. Naşeu,
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84. Intrigi țesute de prefectul din Bistriță 

-- 'Thimann, o 
Pe când Naşcu în Viena: ajunsese până acolo 

de actele s'au transpus în cabinetul înipărătesc 
pentru a se aduce prea înalta hotărire la suplica 
din 10 Dec. 1860, pe atunci Thimann prefectul 
din Bistriţa, care, după cum am arătat în alt loc, 

„a lucrat mult, ca să zădărnicească toate scopurile, 
„pentru cari lupta V. Nașcu,. plănuia ca să pună 
“la cale o deputaţiune din economii foști grănițeri, 
„Cari să meargă la Viena şi să ceară dela Maiestate . 
“împărțirea fondurilor, 

“Spre acest scop a citat la Bistriţă pe un 
“Mureşan, notar în Telci, care la poruncă a şi scris 
o petițiune, ce-avea să fie subscrisă de deputa- - 
țiunea proiectată. Din” asta cauză Vasile Petri. îl - 
condamnă foarte în următoarea epistolă scrisă lui 
Vasile Nașcu: a N a 
a | „Năsăud, 30/8 1861.! 

| „A trecut mult timp de când nu ţi-am scris, 
nu ţi-am scris pentrucă așteplam în tot minutul! 

„eştafeta, care să ne aducă ştirea, că vii odată şi 
tu. Timpul trece, ştafeta nu-i, tu eşti încă în Viena, 
deci iară la peană. . 

: 
1 

„Morozan“. din 'Telci, pe carele satul l-a ţipat din 
notărăşie şi n'a vrut să-l facă nici. bătrân la sat, 
a fost în zilele aceste la Thimann la raport. 

| “„Fhimann i-a arătat epistole dela ministrii, 
în care să stec „poftă mai înaltă“, că ar fi bine 
când ar merge o deputațiune din „prostime“ la 

  

1) Aici i comunică că în 12 Sept. va fi congreguţic, apoi că amploiaţii disponibili, cari au primit serviciu în. district, au căpătat înştiinţare dela direcțiunea financiară, că nu vor primi alt salar, ba salariul primit pe două luni 
au să-l replătească. Această ordinaţiune sună „mit Ausnahme 
der sivhsischen Beamten“. (cu escepțiunea oficianţilor sași),



împăratul, căci acesta n'are încredere în intele- ginţă, inteleginţa ar vrea, numai să mănânce averea grăniţerilor cu popii. * E aa  TYhimann i-a şi dictat o suplică pe 3 coale, care să o ducă „deputaţiunea proastă“. Am cetit-o -.- şi eu; pofteşte în ea ase împărţi fondurile toate la comune. proporţionat, cu alte cuvinte „Să bine- voiască împăratul a denumi pe Thiemann „Uber- . „-gabs-Commisăr“ pe vre'o 3 luni, să “mai mânce - | diete grase din sudoarea grănițerilor. Aşa Moroşan!  -" Las că-l voi spăla cu la congregaţiune.“ a. La acestea V. Naşcu în o epistală, din 7. = Sept. .1861 zice: „Moroşan din Telci 6 de com- pătimit, aşu e caracterul de -când 1 cunosc. . Fireşte _lui Thimann nu i-a succes ca să “meargă la: Viena deputaţiunea proiectată, 

85. Umblările Ini V. Naşcu pentru scoaterea - rezoluţiunei împărăteşti dată în Laxenburg - 27 Aug. 1861. i 
Din 30 Aug. 1861, cânda aflat V. Naşcu mai întâi, că deciziunea a eşit din cabinet, a um- blat o săptămână, ca să o capete, dar m'a putut, numai dupăce au trecut două săptămâni a că- pătat-o numai -în- secret ca 'să o vadă. Până în 7 Sept. s'a putut numai înforma despre conţinutul ei şi atunci răspunzând la. ultima epistolă a lui. Vasile Petri din 30 Aug. îi scrie următoarele:  - 
„Frater. 5 Viena, 1/9 1861 - 

„î. „Chiar astăzi știu, că așteptați a primi dela mine vestea, că am rezoluţiunea la mână și că. doar pornesc de aici după cum am fost scris în 31/8 Reverendissimului D. Vicar, a ÎN Insă: să vezi birocraţia cea blăstămată, mă . purtară de nas toată săptămâna aceasta şi încă -
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hu putui primi cea ce doresc, se escuză, că în 
Depurtement se- află: rezoluțiunea sosită numai de 
5 zile, se-lueră cât se poate spre a se-putea găti 

- deodată atât mundatele . câtră. conducătorii comi- 
- Siunilor, cât şi cătră oficiolatele respective şi nu- 

mai atunci dacă vor eși acelea se va putea a-mi - 
da şi mie Rezolutiune -la supliea din 10/12 1860, 
mai nainte nu se poate nici întrun chip, fiindcă 

„acelea toate de. odată trebuie să se formuleze şi 
"gătească, a e 

Poate. încă nu mi-e plin păharul. - Voi să 
cere mâne şi la ministru... o 

“Mă duce până la. melancholie, văzând atâta 
timp” trecut cu mulţime de spese şi ziua menită 

„spre scăpare ncșliută. La aceasta ce imi mai în-: 
mulţeşte supărarea este şi acea, că spesele de drum, 
imi vor lipsi mai zăbovind vr'o săptămână pe aci, 
ori cine ştie până când. Să ma vezi,:frate, acum - 

„imi e şi ruşine a mai serie după bani. Cu toată 
- păstrarea mea, cortelul, vipt (macru), spălatul şi 
“curăţitnl, nu pot eşi la zi sub 3 A. Luni sunt 6 - 
săptămâni trecute de când s'au reîntors Rev. D. 

„ prepozit Macedon, Cavalerul de Botta şi Maes. 
Lica.* In 19 Aug. primii una sută (|. din care 

„ răluindu-mă pentru cortelul, spălatul și curăţitul, 
mai aveam atâta de trăit (mai bine de vegetat) 
până acum şi pentru călătorie. Acuma iar atăcai 

„pe aceia, care era meniţi pe drum. Mai-opăcin- 
du-mă vre-o "săptămână ori 2, atunci nu am cu 
ee. porni, de nu voi imprumuta ori de nu-mi veţi 
trimite. , Rezoluțiunea împărătească,” ce e drept 
nu.0 putui avea la mână, săo pipăesc ca Toma. 

"Atâta cât am: auzit din gura căruia au cetitu-o 
vă pot deocamdată comunica. | 

Munţii şi cei revindicați rămân şi mai în- 
colo în folosința grăniţerilor sub anumite principii 
şi modalităţi, pretendenţii au a face cu erariu. 

)
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Toate documentele “în privința fondurilor de 

montur şi a.şcoalelor s6 duc de aici la vale spre a se admanua -prin comisiune la proprietari, - 
Venitul munţilor Stânişoara, Crăciunel și pă- „„durea dela  Coșna se va da afară sub principii: iundamentale, dupăce. prin comisiune 1) -se' vor scoate atară toate spesele, ce au avut erariul: pentru - şcoale etc. etc. dela desființare încoace, ” 
Ce se zice. și cum; sună în. privința prepa- randiei încă nu ştiu! Casele adecă cortelele le re-. Zervează erariul afară de - acele, care se folosese: „de prezent în folosul şeoilei, . adecă -cortilele în- vățătorilor şi. unde - se : propune: învăţătura. Aşa. dacă v'iţi aduce aminte cum vam: Scris, -că cra -. -croită din iarna trecută. : Mi-au prins bine unele documente de acasă uduse, însă. şi altele Scoase de când sunt aici în privinţa presiatiunilo» în sama . şcoalei ori institutului?), altmintrea rămâneam cam -de-odâtă poate. și fără clădiri de şcoală. : - „Despre institut încă nu ştiu până acuma. 
Cuget,. că lăsândă-se Rocnenilor, neștiind despre „Borgoveni şi Târgoveni până acuma ce s'au . hotărit pentru regalile. Regalile se poate 'să ne fi pus în cârcă' de nu îneă.cu preparandie cu tot. -- Ce însă nu- ştiu, că:ori cât am cercat.nu pot afla să cetesc Rezoluţiunea cu. Nu ma voi odihni până „nu voi face aceasta. . - at - "Cu pădurile așa au râmas cum era vorba din iarna trecută, la ' Borgoveni şi Târgoveni să „mijlocească coimisiunea?) și să împăciuiască comu- -- 

nele prin comasaţiune . ori “segregaţiune şi nepu-. tându-se face aceasta, opiniunea să se aştearnă Imperatoriului spre hotarire. - a 

  

” 1) Comisiunea regulătoare de posesiuni denumită de - impăratul spre a executa înalta rezoluțiune din 27 Aug. 1861, 2) Aici e vorba de. foasta şcoală normală și de in: “ stitutul de creștere. militar, ars în 1849. i i "- 3) Comisiunea regulătoare de posesiuni amintită mai sus,
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Aşa și orice pretensiune, „cerere 'ori “rugare 
„dela o comună ori alta-să se iee la protocol și ”. 

să se trimită la deal! e 
In districtul nostru' poate în toamna aceasta 

se va fini lucrul comisiunei. La Olteni poate nici 
întrun an. -_ - a ” 
“A rămas Dămian pe jos libergabs-Comissăr. 

Ce e drept sta în corespondinţi cu Kolchberg şi 
alţii, însă îl cunose, cu toţii ce fel este. 
„La această comisiune iar trebuie bărbaţi ver- 

saţi în trebile acestea, şi să nu fie bieţii grăniţeri 
lăsaţi de capul lor a vorbi care de care ceva şi 
mai fără simbure. Numai cei imputerniciți să vor- 
bească, | -. . 

Imi pare rău. că nu pot fi în 12 Septembre 5 
acolo,. fiindu:mi atunci ocaziunea dată a mă scu- 

“tura înaintea onoratei adunări de misiunea încre- 
dinţată. a 

Şirile acestea vor Suplini persoana mea... 
ea eee 2) 

Printre vremi: mi-am decopiat eu mai multe 
documente de acestea spre -a vi-le putea aduce 

„acasă, „ 
Să vedeţi cum şi ce era propus să fie din 

tractul regimentului nostru. Se suie părul în vârful 

  

1) Ziua în care s'a ţinut congregația de toamnă a 
„districtului, . , 

2) Aici Nașcu mai comunică că în 6 Sept. 1861 a 
fost cu Bologa şi Raț la arch. Rainer în cauza dietei și 
acolo Schinerling i-a spus, că Impăratul a aprobat statutele 
Asociaţiunei. transilvane. 

Pentru dietă e gata tot. Proposiţiunile regești ar fi: 
inarticularea: Românilor. de naţiune, alegerile la posturile 
cardinale: guvern şi tabla reg., trimiterea la senatul im- 

„ perial, întrebarea naționalităților, afaceri în privinţa. legilor 
civile și penale şi în fine întrebarea de uniunea Ardealului 
cu Ungaria. :
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capului '(la cine-l are 1), cu ce maliţie ne-au înegrit - la Imperatorul, se înțelege în calea prezidială. 2 

Illust. Sa domnul căpitan va şti după juris- prudința, ce o are, ce va fi de făcut în privința calamităţilor asupra districtului în privința de- vastărei pădurilor şi că deputaţiunea nu a fost împuternicită a face pâşii, . care i-a făcut aci, duceţi cauza numai înaintea congregaţiunei și - apoi din congregaţiune așterneţi oblu la Impăratul subscrisa petiţiune în privința aceasta. : Judele M, Lica are conceptul din jaluba noastră din 93 Iulie a. c. Aceasta și ursoriul f] puteţi ceti în congre- gaţiune. 
' 

De voiu împrumuta, fără rezoluțiune nu por- nese! Când voiu fi cu dânsa în mână vă telegra- fez, până atunci îmi scrie, am de așteptat ceva pentru drum de acolo, ori împrumuta-voiu de aci, Şi aceasta o fă îndată după primirea acesteia, Salutare la toţi“, V. Nașcu m. p. 
Numai dupăce a trecut o săptămână a putut să capete în secret rezoluțiunea împărătească, din care a făcut un estras, pe Care l-a trimis. vicariului Gr. Moisil la Năsăud cu următoarea epistolă: 

. . . . 

  

1) Aici Naşcu face aluziune la sine fiindcă era pleşuv, 2) Aici între “altele comunică, ca. Bologa, Raț şi Hodoș stau gata a se reîntoarce cătră patrie. „Mai rămân Abrudenii, se tot împuţinează națiunea română dela Viena. In toate serile am fost la olaltă“, - . 2) Urmează unele salutări la cunoscuţi, apoi între al- tele un răspuns scurt la următorul episod comunicat de Vasile Petri. - - ” In comuna Telci s'a, fost aşezat un jidov din Mara- mureș, care întru atâta a fericit pe Telceni, încât aceștia intro zi s'au dus cu cară, pe cari au încărcat tot ce a avut şi toată: familia şi gratis l-au dus până în granița cu Maramureşul. L-au scos adecă între hotară, Petri mai scrie, 
Dr. Şimon: Vasile Naşcu, 

26
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Aa  Nicna, 17 Septembre 186]. 

Reverendissimne | a 

In epistola mea din urmă cu datul de 8 Sept.*) 

cătră fratele Petri adresată, vam comunicat ceva 

_neîntreg şi nesigur. / 

Nu după puţină muncă şi sacrificiu îmi veni 

la mână Rezoluţiunea în original, din. care luân- 

du-mi o copie, mă grăbesc a vă trimite un estras 

spre a vă putea de o parte linişti, fiindcă s'au re- 

zolvat odată şi aşa, iar despre alta că totuşi stă- 

ruind de atâta timp pe aci, regimentului nostru S'au 

făcut multe schimbări acum cu această Rezoluţiune, 

comparându-o cii ceea din Decembre an. trecut, 

ce era gata când am sosit noi aci, din care 

avea: dl căp. Părceilă un exemplar. Acum veţi 

pricepe cum stăm cu. fondurile şi veniturile mun- 

tilor, eu elădirile şcoalei etc. ete. 

Cu toate acestea vă rog, ca să nu se pu 

plice, fiindcă eu sub roza cu- mare greu putui 

“primi originalul. Dupăce mi-se va comunica oficios 

din partea ministrului. de finanţe — nu știu însă 

când — fireşte că îmi tot promit, atunci se poate 

mai lăţi vestea. i 

In departamentul 24 (Conrad) nu .lucră la 

“ alta acuma de 14 zile, fără descurcă la acte şi 

documente vechi, parte spre a le repune în ar- 

chivele respective, parte spre a le acluda înstruc- 

țiunei pe sama comisarilor. . 

  

„Căpitanul a ordinat repunerea jidovului în Telciu. Satul. 

hu vrea odată cu capul. A fost și Cimbulia şi Marian acolo, 

insă înzădar, La Marian a eşit tot satul cu muieri şi copii 

şi a protestat unanim. Căpitanul voia să-i împace. Nu știu | 

ce va fi. 
La acestea Vasile Naşcu răspunde scurt: „Bravo 

Telceni“.: . a ” 

. Astăzi e plin Telciul de jidovi, „ Autorul, 

1) Corect e 7 Septembre. *
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În urma plânsorei din parte-mi, mandară 
ministru lui Conrad, cât de curând a fini afacerile 
acestea şi a mă espeda odată! S'au supărat Conrad, 
ce să-i fac, tot a treia-zi îi sunt pe cap. 

Imi răspunde, să-l omor, că nu poate așa . 
îndată, fiindcă caută de-odată se iasă lucrul pentru 
toate părţile dela dânsul la expeait — cum e datina 
birocraţilor. Drept aceea nu ştiu când voiu putea 
porni. Eu stau -pe aceea să-mi dee răspuns la 
toate punciele petiţiunei dto 10 Decembre 1860.- 
Şi îmi promite, numai să aştept, fiindcă 'în Rezo- 

“ luţiunea dto 27 Aug. nu e vorbă de renovarea 
murilor Ierusalimului din Năsăud, pentru scurtarea 
de banii, ce ni erau aplacidaţi pentru desdâunarea 
vestmintelor militare dela anul 1848 şi 49, așa şi 

“pentru. susținerea preparandiei, la care toate îmi 
“spuse a-mi da răspuns îndestulitor, care, pe cât 
judec cu, ne este neîntrecut de lipsă. 

In privinţa munţilor revindicaţi, respective ce 
se atinge de pretensiunile privaţilor şi a corpora- 
țiunilor a denumit Impăratul pe contele Nadasdi, 
fostul ministru de dreptate, care cunoscând rela- 
ţiunile Transilvaniei foarte bine, a se informa din 
acte și dimpreună cu consiliarii cancelariei aulice 
Kabosi şi V. Pop, să-şi facă propunerea cu api-: 
niunile la, Impăratul, cum să se aleagă și cu aceustă 
încurcătură. 

Orlătenilor le-am telegrafat eri, răspunzându-le 
la o întrebare a lor prin căp. Stejar, ca să vie şi 
de acolo o deputaţiune spre a putea informa la 
gătirea instrucţiunei pentru comisari, fiindca eu nu 
le știu trebile lor. - | 

„ Sum cu toatăsiimaal Reverendisimii D-Voastre 
sincer serv - B. Nageu, 

1) Aici serie despre abzicerea lui Kemeny, și despre 
denumirea, unui consiliar în comisiunea regulătoare de po- 
sesiuni „spre scutirea, drepturilor private ale foştilor grănițeri. 

26*
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Pe lângă cele arătate mai sus, cari se pe- 
treceau în Viena, aflu cu cale a aminti, că pe 
atunci guvernul din Cluj, căruia nu i-a succes să 
împedece înființarea districtului şi numirea căpi- 
tanului suprem, a recurs la alte apucături ma- 
chiavelice numai ca să poată pune bețe în roa- 
tele carului districtului .și aceasta a făcut-o la 
primul protocol al congregaţiei marcale din 18 şi 
19 lunie 1861, pe care, cu decretul din 1 Aug. 
1861 Nr. 3479 dat în limba maghiară, o decretează 
de o conferință (6rtekezlet),. catea a fost nelegală 
şi îi trage, la îndoială dreptul de a ţinea congre- 
gațiunea generală. i 

Acel decret s'a pertractat în congregația din 
12 Sept. 1861, și atunci s'a hotărât să se înain- 
teze un protest energic la guvern cerând şi acea, . 
ca toate ordinaţiunile guverniale ' adresate cătră 
universitatea districtului să fie redactate în limba 
română!) | 

Premiţând acestea să ne întoarcem iarăși la 
V. Naşcu în Viena, care tot umbla pe la referen- 
tul Conrad, ca să estradee rezoluțiunea împără- 
tească din 27 Aug. 1861. 

Despre starea lucrului în 19 Sept. 1861, 
scrie V. Naşcu lui. loachim Mureşan, care. pe 
atunci era adjunct judiciar în disponibilitate, ur- 
mătoarele : 

Viena, 19/9 1861. 
Dulce Nepoţelule! 

Cugeţi -că aş fi supărat de ce nu ţ-am scris 
acuma din luna lui Iulie a. c.? Apore Dzeu! Eu: 
nu am cauză a fi supărat chiar pe D-ta, am eu 
pe cine fi supărat pe alţii destui, însă mai ales 

1) Protocolul unei comisiuni esmise în această cauză 
de congreguţie se estinde pe 9 coale de hârtie şi e subscris 
de Macedon Pop, preşedintele comisiunei, Leontin Lucchi, 
Moise Pop, Theodor Vrășmaș, Macsim Lica, Gabriel Man ac- 
tuar, loan Pop Pecurar, Boşota ca actuar al comisiunei,



— 405 — 
pe mine însumi, şi aceasta din urmă pentruce vei 
pricepe-o foarte. lesne. Insă sunt trecute toate. . 
Eu tot speram ca spânul de barbă, măne — poi- 

“mâne  finindu-mi misiunea, reîntorcându-mă să - 
convenim şi povestim vre'o zi și o noapte despre 
multe de toate, dară până în oara de acuma încă 
nu ştiu când voi porni, fiindcă mă ţine legat de - 
gard vechiul amic „Conrad“, negătindu;mi din 
partea ministeriului de finanţe rezoluţiunea, care 
mi-o promite atât Ministru cât şi dânsul după 
senzul Rezoluţiunei împărăteşti punctul 15, din - 
care iţi trimit aci un estras din o copie, care. 
mi-o putui dobândi pe sub mână, spre a te putea 
mai nainte orienta până nu se publică (se înţelege 
fără a face ceva întrebuințare care ar bate la 
ochi). Vezi dar rezultatul ostenelelor noastre. 

De astădati am scăpat. cu Valea Rocnii | 
batăr, de ne recunosc a fi fost „Libertini“, aceasta 
au dorit-o străbunii noştri, părinţii şi mai. ales in- 
teligenţii noștri. De câte ori dela anul: 1558 în 
coace nu a probat -amărâtul de cler din Valea 
Rocnii până la 1764, când s'a înființat institutul 
confiniar — să se limpadă de conâiţiunea „iobagi 
“săseşti“ şi 'nu a putut scăpa de titula acea ur- 
gisită, probat-a preoțimea la anul 1817, apoi 
alţii la 1842 şi nemuritoriul Mărian, vicariul,. s'a 
dus în groapă fără 'de a ajunge scopul dorit. £- 
venimentele anului 1848 și 1849 ne au nimicit 
archivele şi totuşi de ici coalea am fost aşa de 
norocoşi a ne aduna în câtva documinte şi date, 
de puturăm dovedi Ceontului, că am fost liberi.. 

Binevoieşte a. vedea din punctul a 14-a și 
apoi îţi vezi în câtva resplătită osteneala avută 
cu mine alăturea!!! Cuget, că dacă nu această 
generațiune, : batăr cea viitoare: va recunoaşte, 
aflând numele acelora în istorie. Cu aceasta să 
ne mângăiem. |
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Bine, că se esprimă „eigenthiimliche Verhiltnisse“, 
clădirile şi grădinile cu moşiile vacante se vor . putea 
mai lesne scoate. Lucru cardinal a fost „libertatea“. Am 
să-ţi arăt multe documente, ce le-am. putut. dobândi de 

când petrec în robia Vavilonului nemţesc; am scris zi 

şi noapte mai mult timp. Să vezi apoi cum ne reco- 

mandase preşedintele prov. a cancelarii aulice pe noi 
grăniţerii regimentului de a II., spre a ne lăsa anecsaţi 
la Bistriţa şi a nu ne da autonomia districtului, să vezi 

motivele cele infame!! apoi te vei convinge ce luptă 
am avut pe aci. 

De oarece nu a vrut hârlea a desbina cauza noa- 
stră de a Oltenilor, a fost cu greu de a aștepta ceva 

mai mult pentru Borgoveni şi Târgoveni. Insă mai fi-va 

timp, bine că avem autonomia districtului, pe încet se 
mai pot dobândi şi dintre cortele. 

In conseriptiunea pădurilor nu aflu fără vr'o 38 la 
Monor şi Gledin între cele erariale.. La Borgou sunt 

destule comunale. Cu fondurile cum le-au modifieat!! 

Judecă tot şi apoi îmi vei da opiniunea când vom con- 

veni cât de curund. Spre descurearea pretensianilor la 

munţii revindecaţi e denumit dela Impăratul contele 

Nadasdi fost min., căruia i s'au. dat din partea cane, 
aulice consil Kabos şi.Pop. 

În fine eu ca uncheşu-ţi sărbez mâne ziua onomas- 

tică a babei mele, părăsită de mai un an, şi îndată m'aş 

alătura şi la alta festivitate a nepotului nostru, care îşi 

are în 21/9 Sept. de a-şi serba încă ziua onomastică! 
Deci dară ţie-l Atotputintele la mulţi ani întreg, sănă- 

tos, cu pace, drept îndreptând (ea drepturian) cuvântul 

adevărului spre bucuria părinţilor, rudeniilor şi naţiunei 

române, a căruia floare şi struţ este. Să trăieşti dară, 

nepoate, stoarceţi şi pentru mine un pocal de vin, că 

eu voiu face aceasta aici.. De se află acolo consoțul 

meu de locuinţă D). De. Arseniu,. mă rog spune-i salutare 

dela toţi şi toate mai ales dela Bader Gattern şi Baba. 

Dela Nepos primii ştirea, că în 31 Aug. fiind Ne- 
posenii atacați din partea Pinticanilor pe loc de ceartă,
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i-au învins ceia pe eştia, 80—40 în contra la 150 bine- 

armaţi, aşa cât au rămas 1 sas mort, 2 vulneraţi şi mai 

toţi ceialalţi înferaţi spre aducerea aminte!). La Năsăud 

congregațiunea în 12, 13 şi 14, rezultatul necunoscut 

încă. lancu te salută şi mulţi alţii. Până la vedere sum 

cel vechiu. AU Dtale de binevoitor Vasiliu m. p. * 

86. Rezoluţia împărătească din Laxenburg: 

Să 27 August 1861. 

Mai sus?) am reprodus petițiunea foştilor grăniţeri, 

pentru care a stat V. Nașcu în Viena un an de zile. 

Acum să.cetim şi. rezoluţia în traducere română după . 

o copie scrisă de Vasile Nașcu 3). Acea e adresată câ- 

ră ministrul Plener şi sună în modul următor : 

Iubite mobile de Plener! - 
In scopul regulărei definitive a posesiunei şi a drep- 

turilor de folosinţă a populatiunei grânitere, care se află 

în cercurile foastelor două regimente de graniţă, stato- - 

mese următoarele principii fundamentale: - E 

1. “Poate acele pământuri intra- şi extravilane, 

_care la desfiinţarea aşezământului de graniță adecă la 

99 Ianuarie 1851 se aflau în posesiunea fainiliilor gră- 

nițereşti, lie că acele aparțineau la sesiuni militare fun- 

damentale ori întregitoare (de ajutor) şi orişicare să [i 

fost natura lor la înființarea institutului de graniţă, 

rămân proprietatea “populaţiunei foaste grânitere fară 

de a avea. să presteze vre-o desdaunare.!) 

| Aceusta are valoare şi cu privire la astfel de pă-" 

mânturi, cari s'au escindat din munţii revindicati. 

1) Despre acea luptă a scris loan Florian un articol în Ga- 

zela Transilvaniei Nr. 74 şi 75—18601 şi la subscris cu C. L. 

adecă Clement Login, un fruntaș din Nepos. 

“Despre vechia ceartă de hotar vezi pag. 9—i4. 

2) Vezi la pas. 199—220. , . ” - 

_3) Se ailă și tipărită columniariter în limba germană, dar 

în estras. 
Ma ” . 

3) Principiul cuprins în acest punct e luat în $ 2, din legea 

despre regularea raporturilor de posesiune în comunele din fostul 

district al Năsăudului (art. XVIII din '1890). (Vezi în traducere ro- 

mână de Dr. Victor Onişor: „Legile grănițerilor năsăudeni“: 1905, 

la pag. 45. - - :
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2. "Toate lazurile, fie, că acele s'au fâcut înainte de 22 Ianuarie 1851 în pământuri ori păduri comunale 
ori alodiale 2) sau în munţi revindicaţi, sunt a se con- sidera ca trecute fără desdaunare. în proprietatea pose- sorilor. Cu privire la lazurile, ce se ailă. în teren de pădure, în locuri de păşune şi în aşa numitele livezi silvice, regularea posesiunei se rezervă anume conform trebuinţei spre' scutirea pădurilor. . - 

Lazurile, cari sau făcut in mod arbitrar după 22 Ianuarie 1851, se pot recluma pe calea legii în termin . de 3 ani?). | 
3, Acele comune grăniţereşti, cari înainte de în- trarea lor în legământul unuia din cele două regimente 

romăne de graniță nu au fost în starea de iobăgie şi ai căror locuitori se numărau între oamenii liberi (li- bertini), întră iarăși în. folosinţa, acelor drepturi comu- 
nale, cari le-au avut înainte de militarizare. Prin des- ființarea institutului de graniţă nu se întâmplă nici o schimbare în referinţele de posesiune a acestor comune, cum acele (referinţe) au: existat cu putere de drept la 22 Ianaarie 185]. | 

4. Incât priveşte comunele grăniţereşti, cari ina- inte .de militarizare au fost iobage, sunt a. se considera ca lrecute fără desdaunare în proprietatea lor: 
a) toate acele pământuri (păşuni, fânate şi păduri), cari se află însemnate ca pământuri comunale (communes fundi, silvae ete.) în conscripţiunila, cari existau înainte de înfiinţarea institutului militar de graniţă sau cari s'au făcut din această cauză ; 

5) Alodiu e moșie liberă, în contrast cu moşia îngreunată cu oarecare servitute 
: 3) Principiile expuse în acest punct sunt normate în arti. | colul de lege XVIII din 1890 în $ 4 în modul următor: „Lazurile, aflătoare sub cultură statornică, trec tără nici o Indatorire de des- păgubire în proprietatea acelora, ce le-au făcut sau a urmaşilor lor de drept: . 

a) dacă sunt făcute înainte de 22 Ianuarie 1851; 2) dacă sunt făcute între 22 lanuarie 1651 şi 27 August 1861, dar în 3 ani socoliți dela 27 August 1881 cei îndreptăţiți m'au inceput proces pentru recâștigare, sau au perdut acest proces,
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b) locurile de case, locurile de arat şi de fânate, 
cari inainte de înfiinţarea respectivului regiment de 
graniţă se considerau ca pământuri alodiale şi cari în 
timpul, cât-a existat institutul militar de graniţă, au 
fost lăsate comunele spre folosinţă, dacă și întru cât pă- 
mânturile însemnate sub 4) şi 5) erau în posesiunea 
comunelor ia desființarea institutului militar de graniţă. 

Intru cât comunele grăniţereşti în pădurile alodiale 
aveau dreptul de a folosi pădure, mai departe întrucât 
li-s'au lăsat acelora lazurile făcute în pădurile alodiale 
sau alte pământuri alodiale numai ca păşune comunală, 
comunele au să rămână în folosinţa acelor păduri şi 
păşuni până la regularea definitivă. Dacă această re- 
gulare nu s'ar putea face prin învoire liberă, are să se 
execute după principiile cuprinse în p. V al patentoi: 
mele din 21 Iunie 1854. F. L. [. Nr. 451. 

Intru cât populaţiunea grăniţărească pe timpul des- 
fiinţărei legământului de graniţă, era în folosinţă în es- 
tensiune mai mare decât acuma, i se rezervă preten- 

siunile şi — fâră de a mai aștepta regularea definitivă, 
— este de a se îngriji de împlinirea acestor pretensiuni. 

Dreptul de posesiune a comunelor în cazurile de 
sub a) și 'b) nu este de a se considera de desființat sau 
conturbat prin măsurile, ce le-a decretat administra- 
iunea militară numai din punct de vedere a poliţiei de . 

păduri şi de câmp; - 
- c) toate acele clădiri (incluzive locurile de curte 
„şi grădină), cari s'au ridicat din mijloace comunale pe 
locuri comunale ori pe un loc, care a aparţinut odată 
la vre-o sesiune grăniţărească, ori: cari au fost lăsate 
comunei pentru totdeauna din partea administraţiunei 
militare. 

5. Bisericilor şi preoților le rămân toate acele 
pământuri şi drepturi de folosință, pe cari le-au avut.- 
pe timpul desfiinţărei institului de graniţă. 

6. “Toate realităţile, cari nu sunt cuprinse în p. 
I—5 ca trecute în proprietatea foastelor comune gră-
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nițerești sau a bisericilor, rămân în proprietatea erariului 
precum : o | 

a) toate acele sesiuni vacante ori părţi din acele, 
ori au fost destinate ca sesiuni primitive ori, cari în 
22 Ianuarie 1851 se aflau în administraţiunea militară ; 

5) toate acele clădiri (incluzive locurile de curte 
şi grădină aparținătoare la ele), cari încă pe timpul în- 
fiinţărei graniţei au fost transpuse administraţiunei mi- - 
litare ca clădiri erariale, ori s'au edificat de atunci în- 
coace cu spesele fondului de provente ori din alte 
mijloace de stat pe locuri alodiale, comunale ori gră- 
nițereşti vacante, ori s'au cumpărat din acest fond ori 
din alte venite de stat şi n'au fost lăsate pentru tot- 
deauna singuraticilor ori comunelor. ” 

Intrucât însă cu privire la clădirile şi apartinențele” 
lor, edificate din fondul de provente grăniţeresc s'ar ivi 
la comunele foaste grăniţerești imprejurări cu deosebire 
demne de considerare, pentru a li-se lăsa lor astfel de 
clădiri, astfel de împrejurări se vor lua în considerare; 

€) toate acele locuri incluzive pădurile, cari sunt 
cuprinse în conscripţiunile, ce pe timpul îufiinţărei in- 
stitutului militar de graniţă existau ori s'au făcut din 
cauza aceasta, ca pământuri alodiale (fişcale dominale), 
respective ca păduri fişcale dominale, întrucât acelea nu 
se cuprind sub dispoziţiunile din p. l—5, prin schim- 
bările, ce s'au întâmplat în timpul, cât a existat graniţa!). 

1) In 12 Marte 1872 s'a încheiat un contract intre ministru 
u. reg, de finanţe, ca, reprezentantul statului ungar şi între repre= 

__zentanţii împuterniciţi ai celor 4 comune foaste grăniţerești din 
districtul Năsăudului. Prin acest contract erariul r. u. a dat pentru 
totdeauna realităţile “rezervate în acest punct 6. a) 3) c) fondului 
central școlastie şi celui de stipendii din districtul Năsăudului, 
apoi şi comunelor pentru suma de 100.000 f1., dar și-a rezervat 
dreptul de folosinţă la clădirile şi grădinile, de cari ar avea statul 
lipsă” și numai prin pacea procesuală din 10 Ianuarie 1890 a ab- 
stat dela orice drept de folosință. Vezi ambele în art. XVII din 
1890, românește traduse de Dr. Victor Onişor în 1905 sub titlul: 
„Legile grăniţerilor năsăudeni“. , ,
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7. Cu privire la exercitarea dreptului de crâş- 

mărit, întrucât nu are valoare dispoziţiunea punctului 

3, rămâne în valoare pentru singuraticele comune starea 

de „drept, ce a existat pe timpul desfiinţărei institutului 

militar de graniţă. - _ 

8. Morile, cari au existat în comunele grănițereşti. 

fără plătirea vre-unei taxe, rămân şi mai departe scutite 

de. plătirea vre-unei taxe. | 

Dela morile, cari există în comunele, cari înainte 

de înființarea institutului de graniţă erau iobage,. şi cari 

mori aveau să plătească taxă, este de a se plăti această 

taxă la visteria statului, din contră în comunele, cari 

„pe timpul înființării graniţei erau libere, această. laxă 

este a se plăti comunelor. Dacă cu privire la mori 

singuratice există deosebite contracte, au' valoare dis- 

pozițiunile acestor contracte. Drepturile, cari din asttel 

de contracte compet fondului de provente, trec la vis- 

teria statului în comunele, cari pe timpul înfiinţărei 

graniței erau libere, însă la. comune. „ 

Cu privire la morile, ce se fac din nou, au valoare 

prescriptele politice. | 

-9. Cu privire la pescuit rămân în valoare refe- 

rințele ce au existat la desființarea institutului de graniță - 

din Transilvania. pa 

10. Până la crearea unei noue legi de vânat sunt 

valide preseriptele politice, ce se refereşc. la 'dreptul de 

vânat. 
11. Venitele din ținerea de târguri anuale ori de . . 

săptămână, cari până acum întrau în fondul de pro- 

vente, tree:la comunele respective. 

Cu privire la încuviinţare de noue târguri anuale 

şi de săptămână au valoare prescriptele politice generale. 

Dreptul de a tăia came e desfiinţat. . 

19. Obligaţiunile de stat ale fondurilor, şcolare 

locale din fostul al II-lea regiment român de graniţă, 

dupăce sunt înscrise (destinate) pe respectivele fonduri, 

“precum şi fondul de montur a acestui regiment de gra-
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niță, care până acum a stat în administraţiunea statului, sunt a. se estrada spre scopul. destinaţiunei proiectate, pentru scopuri şcolastice şi de învăţământ în starea de avere, în care s'au constatat la desființarea acestui re- giment dimpreună cu interesele şi cu capitalele, cari au crescut dela desființarea granitei militare, până la în- cheierea anului curent cu prisosurile din arânda mun- ților revindieaţi. 
In asemenea mod se destinează şi fondul de montur al I-lui regiment român de graniță, ca fond pentru ri- ” dicarea şi susţinerea şeoalelor poporale în toate comu- nele locuite mai înainte de familii grăniţerești a acestui regiment, precum și în acele, în cari locuiese familiile acestui regiment mestecate cu familii de husari săcuiești de naţionalitate română, stând sub conducerea supremă a autorităților politice şi au venitele acestui fond, să se întrebuințeze în tot anul în cât vor ajunge spre scopul Şşcoalelor numite. 

ii 13. Acei -munţi revindicaţi, în a căror folo- sință s'a aflat populaţiunea grăniţeră, la desfiinţarea institutului grăniţerese ardelean și cu privire la cari nu Sunt în pertractare pretensiunile de drept privat a unei a treia persoane, trec în proprietatea : comunelor gră- niţerești respective. Acei munţi revindicaţi, cu privire la cari sunt în pertractare pretensiuni de drept, rămân in folosinţa comunelor până la finalizarea pertraetărei pe lângă observarea dispoziţiunilor, cari sunt prescrise spre susţinerea și îngrijirea pădurilor; cu privire la cei arândaţi, are să între întrecământul curat al prețului de arândă în fondurile amintite mai sus. 
14. In considerarea referinţelor particulare, cari au existat cu privire la valea Rodnei, înainte, de intrarea: aceleia în granița militară ardeleană, conced ca comu- nelor grâniţereşti de odinioară, pentru cari cu privire la munţii revindicaţi are valoare dispoziţiunea punctului al 13-lea, să le rămână toate pământurile incluzive cu toţi munţii de pășunat și alpii, în a căror posesiune și
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"folosinţă s'au aflat în decursul administraţiunei militare 
grăniţereşti şi ca toate drepturile regale dela încetarea 
contractelor de arândă, cari au existat, să li-se lase cu - 
îndatorirea, ca spesele, cari' pentru valea Rodnei şi a 
populaţiunei aceleia, se făceau de atunci din venitele 
respective din fondul de provente şi de aici încolo să 
se eroage din acele venite, pe când acele clădiri dim- 
preună cu: apartinentele. lor, cari, s'au edificat în Na- 
Săud din fondul de provente, cari de prezent se folosesc. - 
spre scopuri şcolastice, au să rămână și. mai departe 
destinate spre această folosinţă. 

Alteum cu privire la clădiri au valoare alineatele 
c) şi b) a punctelor de mai sus 4 şi 6. 

15. Pentru executarea-regulărei posesiunei conform 
determinaţiunilor expuse, se vor esmite din' partea Mea 
comisiuni numiie. _ 

„Aceasta, hotărire a Mea este a se comunica dere- 
Ă gătoriilor şi comunelor respective, acestora din armă în 

rezoluţiunea rugărilor lor. 
„Laxenbu rg la 27 August 1861. 

„Frameise Iosif m. p. - 

Am arătat în decursul acestei scrieri şi a accen- 
tuat și loachim Mureşan, după cum am reprodus mai 
sus!), că la începutul lui Decemvre 1860 aşa sta cauza, 
că grănițeriul nu călca sigur nici pe pământul erezit 
dela străbuni şi fondurile făcute din sudoarea lui erau 
în administraţia organelor erariului, fără ca adevărații. 
proprietari, adecă grănițerii să poată trage din ele vre-un 
folos de un filer şi fără să .le fie iertat a visa,” că vor 
pune mâna cândva pe ele. 

Atunci a plecat Vasile Nașcu la Viena și numai 
după o luptă de un an de zile a putut să exopereze 
aducerea înaltei deciziuni împărăteşti din 27 Aug. 1861 
şi estradarea aceleia, căci după cum se va arăta mai 
în jos, Naşcu numai în Noemvre 1861 s'a rentors 
acasă. - : 

1) La pag. 195—196,-
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Rezultatul atâtor paşi făcuţi a fost deci, că prin: 
decretul împărătesc amintit s'a făcut regularea defini- - ' 
tivă a moșiilor și drepturilor folosite în timpul graniței - - 
militare. N - 

Principalele sunt: 
a) Se eliberă pământul grăniţerilor de urmările 

principiului de uzufruct militar, locuitorii. din Valea Rod- 
nei,. dimpreună cu comunele Sânt-loana şi Nușfalăul 
-s'au repus în. drepturile avute înainte de militarizare, 
„cari au fost ca şi ale Sașilor din pământul regiu, iar 
“locuitorii din Valea Bârgăului, cum și dela companiile 
Budacului şi a Monorului s'au traciat ca şi foștii iobagi 
"din întreagă ţara, considerându-se de proprietari ai pă- 
mântului, dar dreptul regal, cum și pădurile, cari după 
conscrierea - făcută la militarizare au fost ale domnilor, 
s'au reținut pentru erar, numindu-se deodată o comi- 
siune sub prezidiul unui general penzionat, ca trans- 
punător al tuturor obiectelor, apoi ca consecință: 

b) primirea proventelor din dreptul de crâşmărit 
din comunităţile Văii Rodnei, Nuşfalău şi Sânt-loana 
fără nici o sarcină şi fără spese, apoi 

€) rezolvirea punerei în curent a intereselor din 
fondurile școlare comunale şi ale stipendiilor, din fondul 
de montur; 

____ d) statorirea principiului, că și până la definitiva 
deslegare a tuturor referințelor, ce provin din aceasta 
rezolvire a cauzei rămase dela sistema militară de mai 
înainte, grănițerii să rămână şi pe viitor în neştirbita 
folosință a tuturor drepturilor şi beneficiilor, ce le 
avură sub graniţă și prin urmare şi în folosința mun- 
ților revindicaţi în anul 1769.) Nu totdeauna -se pe- 
tiționează ca să fii sigur de un resultat bun, dar după 
sfânta scriptură .„ne încetat bateţi la uşă, şi odată se 
va deschide. vouă!“ Apa cât e de moale, dar stropii 
scobesc și piatra. (Guta cavat lapidem non. vi sed saepe 
cadente). o . 

_2) Vezi şi Gazeta Transilvaniei Nr, 243—1907 pag. 2.
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In petiția maiestatică din 10 Dec. 1860 grănițerii. 

au mai ridicat plânsoare, - că din pauşalele monturelor 

învechite, care se cuvineau feciorilor eşiţi în tabără cu 

propriile monture în anii 1848—49 şi cari se pot socoti la 

30.000 fl. s'au asemnat numai 14.000 fl. iar mai târziu, 

din temeiuri necunoscute grăniţerilor, sa scăzut la 

7167 îl.) -. 
Referitor la aceasta a sosit rezoluțiune după re-: 

întoarcerea lui V. Naşcu din Viena la Năsăud dela co- 

manda generală din Sibiiu, care cu datul 6 Febr. 1862 

Nr. 704 încunoştiințază, că aceasta, adecă scăderea su- 

mei de pauşal de montur la: 7767 îl. Sa făcut nu mai 

puţin în interesui grăniţerilor, cât.al erariului, după 

principiile fundamentale ale ecvității.i) . 

În 1 Nov. 1861 s'a întâmplat predarea drepturilor - 

regale - din partea organelor finanţiare la comunele din 

Valea Rodnei şi la comunele Nuşfalău Şi Sânt-loana. 

In numele erariului finanţiar a fost însărcinat Michael 

Traugott Suhaneg, iar ca primitor din partea oficiola- 

latului districtual căpitanul suprem Alexandru Bohăţel, 

apoi din partea comunelor mai mulţi reprezentanți din . 

fiecare comună. 
| Despre aceasta predare s'a luat un protocol sub- 

“scris de toți reprezentanţii comunelor. a 

Cu această ocaziune nu s'a: predat regalul dela 

comuna Coşna şi casele de ospătării din Rodna veche 

şi Năsăud (astăzi hotelul „Rahova“); de acea primitorii 

şi-au rezervat dreptul de a “reclama şi acestea cu altă 

ocaziune. Tot odată au cerut, ca şi până când li se 

vor preda acele edificii ca apartinențe ale dreptului de 

crâșmărit, să li-se lase în folosință cu atât mai vârtos, 

  

3) Vezi la pag. 213. | | | 

1) „Dass dieser Gegenstand nicht minder im Interesse der 

gedachten Feldmannschaft als des Aerars auf Grund der beige- 

Brachten Behelfe, nach den Grundsătzen der Billigkeit ausgetra- 

"gen worden sti“. j 

S'a comunicat dela Oficiolatul Districtului sub Nr. 656 pol. 

„şi a sosit la fond sub Nr. 291 —1862.
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fiindcă nu au alte edificii acomodate pentru exercitarea dreptului regal în amândouă comunele. În caz însă că pe lângă toată speranţa nu ar căpăta aceste edificii în proprietate nici pe bază de hotărire înaltă şi nici pe calea dreptului, atunci sunt gata a plăti chirie după acele edificii începând din acea zi, adecă din 1 Nov. 1861. Ă 
Astfel rezultatul paşilor făcuți de V,. Naşcu: în Viena în cauza regalelor a fost, că organele finanţiare au fost oprite de a-l: da în arândă pe 6 ani, fără con- simțământul comunelor foaste grănițere, şi așa s'au predat comunelor, în numele cărora apoi : oficiolatul “districtual în 16 Dec. 1861 a ținut licitare pentru ex- “arăndarea crâșmăritului pe timp de 2 ani și 9 luni începând din | Feb. 1862 până la finea Octobre 1864.) Chestiunea celor două ospătării s'a rezolvat mai târziu așa, că acelea au trecut în proprietatea fondului central şcolastic. 

87. Situaţia în districtul Năsăudului. până în 
Octomvrie 1861. 

-In luna Septemvrie 1861, pe când V. Naşcu în- formă pe cei de acasă din Năsăud şi pe Ioachim. Mu- reșan în Pesta despre rezultatul pașilor făcuţi, destinele districtului Năsăudului le conducea căpitanul suprem Alexandru Bohăţel şi notariul districtual Florian, . căci . alţi bărbaţi cu. studii juridice nu erau. 
Erau multe: lucruri grele de îndeplinit. 
Fiindcă Ioachim Mureşan era în disponibilitate, în 6 Sept. 1861 îi scrie loan Florian chemându-l să vină la Năsăud, căci „Sau sculat vecinii sași din Pin- tic, Dumitra şi laad, se armează și vor a veni cu pu- terea să cuprindă hotarul Rebrişoarei, Neposului, Feldrei şi Ilvei mici.“ Mai departe îi descrie atacul făcut de 

5) Vezi publicaţia din 25 Nov. 1861 Nr. 381. 
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sâşi în 31 Aug. 1861. asupra Neposului şi că „magis- 
tratul Bistriţei machinează acum în tot tipul ca să ocupe 
hotarăle comunelor noastre“ etc. : : ; 

In 14 Sept. 1861 loachim Mureşan a cerut in- 
formațiuni .dela căpitanul suprem, care în 1. Oct. îi 
răspunde în modul următor, A 
- Năsăud, 1 Oct. 1861, 
+. Stimate Dommule! RT N 

„Stimata-ţi .serisoare din 14a | tr. cătră mine 
„adresată o am primit; la care voiesc-a-ţi răspunde, 

„Aici în 19—21 Iunie “ne-am organizat provizor și. 
fiindeă nu erau aplacidate plăţi pentru “amploiaţi, am 
fost siliți a-alege. de aceia, cari erau în disponibilitate, 

„şi ca atari trăgeau plată, şi cu plata: lor de disponibi- . 
- Htate puteau servi, temându-ne însă,-ca nu cumva prin | 

acea, că ar primi servit în District, să le fie plăţile de: 
disponibilitate şi dreptul la penziune periclitat, i-am 
ales şi am primit numai provizor, şi ca hânorari, aşa 
ai fost-şi D-Ta şi Dnu Florian aleşi de notari prim 
honorari, am stătorit, că avem lipsă de vicecăpitan 

2 dar,!) da nu am ales până se va organiza definitiv, 
nu am voit din parte-mi a-alege; 'pentrucă în tot dis- 

“trietul, luând afară pe-Florian, nu avem nici un abs, . 
jurist, fără avem 2 gimnazişti- şi ceialalţi toţi: numai | 
normalişti, dintre cari câţiva abili şi cari ştiu nemţeşte 
bine, însă româneşte mai puţin. Oficiile administrative 
mai merg; da cu judecătoria stăm cum se poate râu! 
Deci dela. oameni nu. aştepta ceva mulţămită 'mare, 

* dar-tot sunt şi de aceia cari ț-or ști — de nu îndată 
„.— da cu timpu, respecta serviţiile, pentru acea te TOg, | 
„Socoteşte starea în care se uflă acest. District, cât sau 

- om?) pune în sedrie numai -normalişti, sau om aduce 
_de prin comitate şi încă .şi neromâni, de cumva D-Ia 

și încă .unu sau altu de undeva nu om apuca înainte, 
——— - e. 

D secundar =— al 2lea, . 
=) vom. Ei 

Dr. Șimon: Vasile Naşcu, - A 2
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vină dară cât mai curând acasă, primeşte şi fă serviţ 
ca honorar notar, ca assesor de sedrie, ca fişeal, sau 
„ca ce a [i de lipsă, eu din pafte-mi sum. căpitan su- 
prem, Onorar,. concipient, mai totdeauna corector şi 
ce nu mă ajung şi.e de lipsă fac cât pot ziua, noaptea ” 

“bucuros, seriu mai mult decât în toată viaţa, numai să. 
pol în câtva tinea în sus onoarea Districtului și în el 
a Naţiunei, da numai cu! Florian şi cu D. Lucchi nu 
sunt în stare, pentru aceea vină cât mai curând. y 

După ce i veni, mult la o lună, făcându-se şi de 
sus până atunci: organizarea, ori D-fa,. ori Florian, 

„unu cred că iţi fi ales de V. Căpitan 2-dar, cela 1. 
altu de notar primar, şi atunci în sedrie am avea cel 
puțin 2 jurişti, şi am avea doi oameni, între cari sar 
putea împărţi luerurile,: unu ar putea umbla prin cerc, 

„celalalt ar putea . rămânea continuo în loco, -da până 
„om avea Dietă, unu din doi aţi fi ales de deputat, cela- 
lalt ar rămânea acasă, plata cred că se va aplacida 
bunişoară, lucru îţi avea destul, de nu pot căpăta 3—4. 
oameni, cu care să pol duce lucrurile cum se cade: 

„îtt hagyom mint Szt. Pâl.1) Ma | 
Bani de călătorie până-i căpăta plata ţ-oi anticipa 

eu din ai mei 50—100 florini, numai vină cât mai 
curând, acolo serveşti naţiunii, aici naţiunii și locului 
nașterii, din care nu se află alt jurist, rămânându-ţi 
plecat serv SI 

Alesandru Bohăţiel m. p. 
căpit. supr. 

Tot în acest înțeles i-a mai scris şi loan Florian 
tot în 1 Oct. 1861. a 

In 5 Oct. V. Nașcu, care cugeta că peste câteva 
zile va porni. din „Vavilon“, încă-i scrie lui [. Mureşan 
şi. între altele zice. „Multe nu-ţi scriu acuma, cuget că 
Mercurea : viitoare ne vom vedea, numai până atuncia 
aş vrea a şti, voeşti înadins ca să-ţi espedezi lăzile cu 

«cărţile la Peșta ori Bistriţă? Fii bun scrie-mi curund.“ 

  

1) Adecă „aici i las ca sfântul Pavel,«
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Dar V.. Naşcu n'a putut pleca nici la terminu pus. - Cauza o comunică vicariulii Grigore Moisil . în următoarea scrisoare: . : e 
_ Viena, 9/27 Octobre 1861.! 
Reverenddissime ! Di 

Când cugetaţi doară, că ași sosi odată în patrie, mă aflu încă în Vavilon. 
Cauza întârzierei e neprimirea unei rezoluţiuni cât de scurte, spre a mă putea legitima .cu un act oficios | în privința decisiunei relăţiunilor noastre. Lueru adevărat - e complicat foarte şi de .aceea le trebuiră timp înde- lungat spre a compune “instrucţiunea: pentru comisarii „denumiți, nota câtră cancelaria aulică a Transilvaniei, > Cu care comunica aceea instrucţiune spre a-şi da în- | „voirea ori să remonstreze, şi dupăce vor fi ambe ac&- - stea dicasterii invoite, se vor trimite prin ministeriul de resbel la acei generali, care toate iar poftese timp în- delungat, mai ales neînvoindu-se cancelaria (când ar veni în referada unui român). Cu toăte că eu stilui cu în- voirea, 'ba porunca Ini Plener — în două nopţi până câtră 11 ore cu Conrad, la modificarea instrucţiunei compuse, disputându-ne.binişor şi Sspuindu-i oarzin, că ştiind grăniţerii acuma cine au lucrat la aceusla, cât se ya publica rezoluţiunea împăratească, îşi vor aşterne jaluba iar la Împăratul mai ales pentru reservaţiunile cele. multe, - chiar şi în valea Roenii, unde erariu militar nu a luat în samă dela magistrat nice o palmă de pământ alodial, dominal' ori fișcal şi pentru punerea borgovenilor şi târ- govenilor (eschisive Nuşfalău și St. Ioana, care au fost libere), intr'o categorie cu foştii iobagi! au schimbat în concept — însă nu știu rămas-au așa, ori ba, trecând, - „ba stând încă şi azi la jupânul de Rosenfeld, apoi merge la Kalehberg spre.aprobare şi la ministru. NE 

“Cu instrueţia se împuternicesc comisarii la atâta, că orice vor pretinde” comunele cu dreptul, învoindu-se dânşii unanim, de loc să conceadă, însă având osebite 
ii * , . 27*, N
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voturi, să 'aştoarnă Juerul directe încoace spre a se de- 
cide. de Impăratul,. . = 

Avut-am vorbă pentru lragerea proventelor din 
dieptul regal, dela desființare încoace, despre renovarea 
ruinilor din acelea sume, de cauza scurtării din suma 
pentru desdaunarea vestmintelor Și pentru susţinerea pre- 
parandiei, despre cure nu stă ceva în rezoluţiunea Im- 
părătească; pentru care m'am rugat'a răspunde în re- | 
zoluțiu,- ce -mi.se va da mie. Mi-au promis, câ în - 
privinţa 'scurtării banilor se. va trimite un estraet .... 

au ace la ministeriu de resbel! spre a da acesta răs- 
puns, care estract s'a şi fucul cu notă, precum şi un 
răspuns scurt pentru deputaţii regimentului al II-lea, 
care au Nr. 4675—486 eşite dela.referinte şi. stau la - 
Rosentelăd de eri zi, jum. 9 ore ante amiazi, cât vor mai 
sta aci, nu ştiu, a urgăţi şi a-le bate la uşi din parte=mmi 
nu le lipseşte, însă promit.fară efect tor „in cinigen 
“Tagen“ 1). De cumva îmi vor concede stările financiare, 
adecă să mă ajungă spesele de lipsă de.călatorie, aşi 
mai.sta să poci umbla şi-pe la ministeriu de resbel, 
ducându-se. odată estractul sus menţionat, să mă con- 
ving despre “acelea 6000 1]. ce ni-uu tras, dacă sunt aici 

-să ştiu, cum stă treaba; vre-o câleva zile mai pociu 

. 

sta, — :insă dela 17 |. cuvinte —.nu, fiindcă atunei nu 
aşi avea spesele călătoriei. a 

„ba Nadaşdi încă arm fost, rugându-l a ve fi drept 
în. privinţa munţilor revindicaţi, se vede a fi un bărbat 
vărsat în trebile acestea. 

Li generali încă nu, așteptând deputaţii orlăteni, 
care însă nu mai 5osese şi poate 'că:nice nu vor. veni. 
Filip din Hateg s'a dus Sâmbată în patrie.% 

: Domnului. consiliar Pop i-am dat documente in 
privinta munţilor. . 

Porunea spre a se esarânda regaliile încă e gala, 
sun, că la comunele foaste nelibere, să le poală lua - 

1) „In câteva zile“,



a 
dânsele sub condițiuni mai moderate. Până câtră finitul. 
lunei acesteia va sosi la Bistrita, unde se va invita- că- 
pitanul suprem al. Districtului. nostru, spre -a i-se da îm- 
puternicirea de a întreprinde cu dreptul. regalilor a co: 
-munelor oaste libere, -după -voia acelora şi. pentru. es- 
arândarea celora a comunelor foaste nelibere. . De cu 
bună samă sună, ea la. acestea nelibere 'să' li-se dea. 
loe dacă vor voi a le lua sub condițiuni mai uşoare 

„ca pân acum. Di 

Prisosindu-ri -mi din banii de arin aşi "aduce şi. pe | 
- Chimu?) cu-sae în pac acasă. 

-Cu greu mare se învotşte a-i trimite pă spesele ” 
mele lăzile acasă, — pe cum binevoeşti a. vedea din - 
acludata bucată. "Chiar de voiu mai împrimuta ceva, 
voiu prăbălui să-l deseaţ din celâţi, numai-de n'aş.. 
zăbovi mult încă aci, să mai.am lipsă de potori, gata 
stau 55 Îl. astăzi. Cat am rezoluţiunea în mână vă voiu  . 

"da de ştire doară pe drot şi de nu primiţi acestea până 
în 15/8 a eurentei, mă rog iar de! bani! : Fratele Petri. 
_promisese a-mi mai. serie! 

_ Primește salutări dela DD. nostri şi i unchiu: Pioraş . 
şi, multe complimente dela al. Reverendissimei voastre 
sincer serv Vasiliu în. p.: 

V. “Petri, i-a şi scris. din „Năsăud 15 Oct, 1861. 
„ următoarele : 

_,Waşule | aa 

Rev. 'D. viear îţi. mai, (lri)mete 3) aci încă una sută 
“florini val,” aust. cu: (acpea) condiliune, că de capu (tău) 

  

1) Aici vorbeşte, că în Viena se aşteapți, sosirea, “unei . de. 
“ pataţiuni în frunte cu mitropolitul Șuluţ; apoi că în foaia „Ost şi .. - 
West* Nr. 200, a combătut, unele minciuni săsești publicate în 
cuuza atacului dela Nepos. . 

2) Ioachim Mureșan, care. se “afla la foaia „Concorâiai în 
Pesta. 

IV) Fiind hârtia rupti a am suplinit 1ocările “din paranteze ( ).
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să nu vii fără de Chimul.. Spune-i lui Chimul, (că) a 
zis lacob1), uncheşul său, -că de nu.va veni Chimul la 

„ Năsăud, îl inferează publice inaintea naţiunei. 
Naşa e în Feldru și sănătoasă. 

Vino odată şi tu acasă. Rotar?) te suplinește. -Poate, - că tu nici că vei mai fi învăţător, ci din (Nov. ori Dec.) - vei lua cu Tanco administraţiunea -fondurilor,* -. 
III E „0 Petri m. p.! 

Dintre ultimii. paşi, ce i-a mai făcut Vasile Nașcu, 
cât timp a stat în Viena mai notez,: că dimpreună cu 

- deputaţii dela regimentul [. rom. de graniţă au cerut 
dela Majestate denumirea câte a unui individ, care să - 

„apere interesele foştilor grănițeri cu ocaziunea regulărei 
. posesiunilor ordinate prin autograful împărătesc din 
27 Aug. 186]. ... i | 

-.  Dela regimentul 1. rom. erau ca deputați Const. 
Stezar şi Basiliu Stanciu, ambii căpitani penzionaţi. A mai fost un George Filip, -care încă în 5 Oct. s'a re- -- „întors în patrie 4), -. | a a 

V. Nașcu cu cei dintâi au Subscris- o petiție de 
dato 19 Oct. 1861, pe care au înaintat-o fa Majestate. 

| „In aceea petiție zic, că interesele erariului cameral 
şi militar vor fi de ajuns reprezentate prin comisarii 
dennmiţi, până când pentru apărarea intereselor popu- - laţiunei foaste grăniţere nu se poate conta la comisarii 
denumiți din partea politică. | 

Fiindcă dela executarea preaînaltelor hotăriri de- „pinde viitoarea întrebare de viaţă, apoi binele şi răul „populaţiunei foaste grăniţere, iar rezultatul acelora, numai 
prin comisiuni denumite, fără un reprezentant din partea 

  

1) Iacob Mureșan, redactorul „Gazetei Transilvaniei“, - 2) Aici între altele îl roagă să-i aducă mai multe cărţi pe- dagogice, dacă lui Nașcu i-ar „prisosi potori“. . 
-3) Toader Rotar, de naștere din Feldru, un abil învăţător la şcoala normală din Năsăud. „. 

3) Vezi epistola lui V. Nașcu, din 9/27 Oct, 1861,
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foştilor grăniteri, pe, lângă cea mai bună ştiinţă şi con- 
ştiinţă ar putea să iasa ceva dăunăcios pentru foasta 

" populațiune de graniţă și în acest caz nu s'ar îndeplini 
dorinţa Majestății Sale esprimate de .repeţite-ori, că adecă 
“foasta populaţiune de grănițeri va îi îndestulită, şi în 
fine fiindcă cu deslegarea fericită a acestei cestiuni se 

„întăreşte încă mai mull credința: “probată a grăniţerilor, 
„precum şi încrederea în înaltul reg:m şi prin aceea se 
delătură îngrijirile torturătoare despre subsistenţa viitoare 
a acestei populaţiuni, astfel ei ca plenipotenţiaţi,!) aduce 
în numele comunelor respective la wreplele înaltului tron. 
rugarea prea umilită: 

Să binevoiască Majestatea Sa, ca pentru apărărea , 
- “intereselor foastei populaţiuni române de graniţă să de- 

numească în comisiune cu drept de a lua parle şi vota 
pe lângă comisarii din partea militară, camerală şi. po- 
litică, pentru fiecare regiment încă un' individ, în care 
populaţiunea de graniţă are încredere, pentrucă cu- 

- noaşte limba şi referințele locale şi de drept.: 

Ca atari indivizi numese pentru regimentul 1. rom; 
“de graniţă pe Joan Puşâar, concipist. la curtea aulică 
transilvană, care după desfiintarea regimentului a servit 
atât în valea Hațegului, cât şi în districtul Făgărașului, 
în cest din urmă ca şef de cere (k. k. Bezirksvorsteher) 
şi și-a câştigat încrederea populaţiunei; iar pentru re- 

- gimentul al II-lea rom. de graniţă -pe Josef Sehotil, că- 
-": pitan auditor pensionat, care a servit în acest regiment?) 

Pe lângă acestea mai observă,. cumeă nici unul 
dintre aceştia nu sunt descendinţi din graniţă, de aceea | 
nu se pot considera nici ca partide, nici ca. interesaţi. 

1) Aici au alăturat plenipotența.. dela - orlățeni dă, 25 Sept. 
1861 şi a lui Vasile Naşcu, din 28 Nov. 1860. 

2) Vezi despre Î. Schotti, -la pag, 46. Ela fost născut în 
„Pojon (Pressburg, Pozson). Un portret al acestuia se află la admi- 
nistrația fondurilor, dat spre păstrare în anul acesta 1909 de fiul 
său Albert Schottl, oficiant de poștă și ielegraf- penzionat, (Cf, 
Nr. 154/909), | |
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După ce V. Naşcu, a făcut și acest pas deâ asigura . * 
interesele foştilor grăniţeri. s'a pregătit de a se ren- 
toarce, = e a E Ă - i - 

„ Rezultatul acestei petiții a sosit numai anul ur-: 
mător 1862 în Aprilie, pe calea căpitanului suprem. : 
Conform încunoştiințărei sosite, Majestatea Sa a denumit 
pe losef Schotti, de membru în comisiunea însărcinată 
cu predarea realităţilor, dar numai cu vot consultativ. 

'88. .Rentoarcerea lui Vasile Nașcu dela Viena 
A la Năsăud. . | a 

_* In:29 Nov. 1860 a plecat V. Naşcu, cu deputaţia . 
esmisă la Viena!) și în toată săptămâna avea câte un . 
termin de 'rentoarcere, până când s'a împlinit anul — 
(mai puţin cu 21 de zile). a 

„____ Prin 25 Oct. 1861 a căpătat rezoluţiunea de mult 
așteptată şi numai decât a început să se pregătească de 
drum și fiindcă — după cum s'a văzut din epistola 
ultimă a lui Vasile Petri, —. dela Năsăud era recercat 
ca în tot cazul să ducă şi pe Ioachim. Mureşan, din 
Pesta, în 25 Oct. 1861 îi scrise acestuia următoarele : 

0 „Dulee. Nepoţele ! 

Acum au sosit ora să zic adio la Vavilonul nem. 
țese şi mi-am: propus, ca'pe' Luni, ce vine “să pornesc - 
pe nae până la Hainburg, unde voiu petrece până Marti 
dimineata şi atunci să continuez călătoria câtră Pesta, 

„unde mă vor aștepta consoţii dela Orlat D. D. căpitani 
Stejar și Stanciu, apoi deputaţii dela Crasna: Maniu, 
Gall şi Filip, spre a putea porni Mercuri. dimineaţa mai 
încolo. - i . A 

. Dându-ţi aceasta de ştire de-odată cu aceea, că “lăzile, care le-ai avut la baba, le-au luat Iancu 

  

1) Vezi pag. 194, 
-



— 425 — 

azi în samă şi le va expeda la Bistriţa, unde le voiu 
scoate eu spre a le putea pune la scuteali acasă. Tot- 
odată te rog a te găâti spre a mă petrece pe conto meu 
până la Nasaud! .. 
"Nu glumesc, să-mă crezi!!! -.: 

Până. la revedere te sărută de binevoitorul uncheș. 
Vienu,.25 Oetobre 1861. V. Naşeu, 

Scurt Şi. precis. Rugarea poruncitoare dela de bine- 
-voitorul uncheş nepoțelul avea să .o asculte.. i 
E In 28 Oct..1861 a plecat V. Nașcu din Viena, a. 
mers prin Pesta, de unde a luat pe loachim Mureșan Și _. 
l-a dus la Năsăud, unde a sosit în 7 Nov. 1861 (ziua 

„sf. M. Dumitru).. | 
In Năsăud i s'a făcut 5) primire modestă, e 
Câtă schimbare în timp de un an de zile, de când | 

a plecat la Viena.. Bachiştii, pe cari i-a lăsat aici, când 
s'a dus, 'au dispărut de pe întreg teritoriul şi în Iociil' lor, 
peste tot locul nuimai români și în oficii numai limba E 
oficioasă românească. Districtul Năsăudului organizat 

“sub căpitan suprem român, sigilul districtului românesc, 
vultur pe vârf de 'munte cu crucea în cioc, iar pe . 
emblemă  lupoaica tradiţională cu gemenii sugători : 

„Romul şi Rem, apoi inițialele: V. R. R: (Virtus romana 
rediviva = virtutea română reînviată. 

Vasile Nașcu, încă pe când'era în Viena prin 
30 Sept. 1861 a împărtăşit.lui George Pop, supraloco- 
tenente în Italia la Udine, despre starea cauzelor gră- . - 
nițereşti," iar după rentoarcere i-a Comunicat toate cele 
câte le-a isprăvit, - - 

La acestea George Pop i-a răspuns. lui: V. Naşcu, 
numai în 24 Dec. 1861, din care epistolă estrager aici A 
următoarele : 

4 

„Iubite. şi muult” dorite frățidare ! 

Mai întâiu' să- “i mulțămese ferbinte pentru ultima 
mult preţuita-ţi epistolă din 30 Sept. Că n'am răspuns 
pe, aceasta la Viena, cuget că. mă vei escuza, considerând, -
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că mi-ai spus, că pleci, dar nu ştii anume când?. In- tr'aceea văd, că tu ai fost nevoit a-ţi mai face coada colac oare cât timp printre. nemți Şi abia 'ai ajuns la Năsăud odată cu „Sâmedru“, | 

Iţi mulţămese apoi încă odată cu inimă lrățească, pentru toate câte ai exoperat şi-ţi gratulez în fine la “fericita renioareere în patrie. . A Pi 
- “Tu bravule ai usudat un an intreg, iar acum poţi fi măreț, că Ostenelelor, tale celor neobosite a urmat un Succes strălucit. i-au făcut năsăudenii o primire mo- destă. Asta am așteptat-o dela ei. Noi însă judecând drept importanţa celor stoarse de tine recunoaştem, că astfel de lupte merită altă răsplată. : 

De ne va ajuta ceriul ne vom şi implini aceea, - 
ce o ţinem de o datorie sacră. udecă a te elerniza şi 

i 

a te relăsa şi în ochii posteriorilor, ca să vadă şi ei, cui au de a mulţămi temelia fericirei acelui distriet. 
Eşti la faţa locului, scumpul meu, și sum convins, că la cele, ce mai. sunt de aplanat, eşti cel dintâi. Mai lucrează ca până acum, căci atâtea binefaceri cât mai fârziu tot vor afla. dreaptă răsplată. 

| Ma vei obliga foarte mult, de-mi vei continua re- 
laţiunea - despre decurgerea irebilor, cum aţi ceşit în capăt cu Heydte ele. Ia Şi despre celealalte ăfaceri ale districtului, îmi e 
foarte sete a auzi ceva detaiat, că: nime nu: mi-a seris de 'pe acolo ceva lămurit. Ziarele încă nu rapoartă nimic alta din acel unghiu,' decât protestul contra triumviră= tului din Cluj, 

Ştirea din „Concordia“ 37, despre Ilustr. nost câpilan cum a isvorât? Ar fi o perdere mare de s'ar duce 1), - : ” 
Mi-a venit la mână un apăsa sigilului districtului. „Oh! ce ideie nimerită. Când văzui vulturul în vârful 

  

!) Am văzut mai sus din epistola lui Al. Bohăţel, greutăţile ce le intimpina, fiindcă nu avea diregători. apți, -
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- Heniului !) cu crucea în cioc, îmi crescu inima de an. 
cot. Lupoaia cu gemenii lângă ea, e un ce de tot po-. 
trivit . [eee eee ea... 3 

. . 

Ca ai smuls ” pe vărul Ioachisa” din Pesta şi Lai 
tras cu tine ai făcut foarte bine. Astădată e prezența 
lui: mai necesară acasă, de cât ori unde. airea. Salută-l. 
Spune-i să-mi scrie şi să ajuie cu toate câte poate pe 
vărul Mihailă -. | 

. . . . . .-. . . 

Daca. ai “ocaziune a veni în atingere cu Ilustrul . 
domn căpitan, te rog a-i arăta profunda-mi stimă şi re- . 
verință şi că mi- ar părea foarte rău de ne-ar părăsi, 

AT tău "sincer şi "prea: obligau amic. Ajunul Crăciu- 
"nului nemţese 1861. , i George“. 

--89, Recunoștința şi remunerarea ostenelelor lui 
Vasile Naşcu. | 

“- Din” actele: şi protocoalele comisiuriei fondurilor 
nu am aflat, că s'ar fi pronunțat asupra celor eluptate 
“de Vasile Naşcu. Singur vicariul şi: prezidentul Grigore 
Moisil i-a adresat — dar nu sub număr oficios — ur. 
mătoriul decret de recunoştinţă : NE 

(Adresa): „Stimatului Domn Vasile Najeu, cesareo-. 
“ regesc profesor în Năsăud“. 

„Stimate Doninale ! 

In semn de recunoştinţă, pentru fatigiile, prudenta, | 
perseveranţa și zelul pus întru recâştigarea averei, pro: 
prietăţii fondurilor şi drepturilor noastre, cari au fost 

?) Un munte între valea Bârgăului şi -Someșului.. | 
2) Mihailă Mălaiu, învățător în Leșu, locul- natal al lui 

- Gicorge Pop. ,
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de alţii pe nedrept usurpate, îţi. aduce populaţiunea văii . : Rodnei, prin comitetul ales, adâncă mulţămiti, urându-ţi -: din. adâncul inimii viață îndelungată „Și fericită, ca. să 
vezi ostenelele cele multe, ca un bun patriot puse, în- coronate cu cele: mai frumoase rezultate, ca şi D-Ta să 2 te poţi bucura — zicând: aceste eu le-am câştigat! şi posteritatea să te felicileze ca -pe un făcător de bine, cu ale: cărui ostenele:au venit lu bine. Dumnezeu să te țină sănătos şi fericit impreună cu doamna, soţia D-Tale 
la mulţi ani!' „ | | 

Năsăud, 17 Novembre 1861. a 
a ae Grigoriu Moisil m. p, 

vicariu şi presid. 

„_ Dela cei, cari au trăit pe acel timp am auzit, că lui Vasile Nașcu i-au cumpărat o căruță cu doi cai. Despre : acest fapt într'o biografie scurtă a: lui V. Naşcu se zice: 
| „Dupăce s'a rentors dela Viena în semn. de . re- cunoștință i-au dăruit grăniţerii o căruță cu 2 cai (cari erau ponivoşi), și l-a denumit director la administra- 

țiunea.. fondurilor“1). Pi ÎN Ni 
- Cum au venit reprezentanţii comunelor grănițereşti la această 'ideie, nu am aflat, aflu însă că în „Journalu“ purtat de locotenentele Petru Tanco, ca cassar al banilor 

pe arândă din dreptul: de crâşmărit se cuprind ca plătite următoarele sume: : a 
10 Nov, 1861. Domn. căpit. pens. Th. Anton, 

pentru un scop de comun, pe lângă darea 
- de raţiociniu . . PR 

17 Nov. 1861. Pe lângă aceștia pentru acelaș 
scop domnul vicar 7 : 

11 Nov. 1861. Pentru un asemenea scop iar 
domnul vicar 230, 

350 1. 

150 » 

Cele două sume de întâiu au fost destinate pentru 
cumpărarea căruţei şi cailor, iar a treia sumă să se deie lui Ioachim Mureșan. 

  

1) Vezi, „Călindariu pedagogie“ pe anul 1885 pag, 18. -
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Cum se vede aceste titule de erogaţiuni sunt de 
tot neclare, de aceea au trebuit să le clarifice în anul .- 

“următor, când căpitanul suprem a cerut să-i. îiiainteze - 
-rațiune peste banii încassaţi și spesaţi din arânda crâş- 
măritului. Atunci cassariul a făcut un.conspect, pe care 
l-a înaintat vicariul cu raportul din 21 Febr. 1862. In 
acel conspect sumele amintite sunt arătate - ca erogate 
în 11 Nov. 1861 în modul următor: . 

+, Domnului învăţător Basiliu Naşcu, în recunoştinţa 
serviciuliui - “său ca deputat la Viena în restimp de un: 
an întreg, în privința proprietăţii foştilor grănițeri şi a . 

- rezultatului ostenelelor sale un onorar de 500 fl. . 
Domnului loachim Moroşan,, în asemenea recuno- 

- şlință pentru ajutoriul său și sprijinirea d-lui Naşcu, la 
„compunerea  Petiţiunei -în privința sus memorată la Maj., 

Sa: Imperatoriul un onorar de 950 fl“, - 
Acestea. au fost recunoştinţa şi remunerarea oște- 

nelelor lui Vasile Naşcu. --. “ 

90. Vasile Naşcu ca “director al fonduritor 
grănițereşti. . 

“Dupăce prin . Rezoluţiunea Majestatică din 27 Aug. 
1861, s'a restituit fondul. de montur şi s'a recâștigat 

„venitul din dreptul de regal, s'au înmulţit şi agendele 
"comisiunei administratoare de 'până aici. 

Pentru a se statori modul de administrare al acestor 
, fonduri, precum şi fondului şcolar local, în 15 Dec. 1861 

s'a ținut î în Năsăud o conferinţă, la care âu luat parte re- 
prezentanţii. alor 27: comune libere din valea Rodnei, 
şi alor două de ,;după târg“ (Nuştalăul şi Sântioana). 

în această conferință s'a hotărit:. 
"Ca fondurile grănițereşti să se administreze şi 

pe venitot ca şi în trecut, prin comisiunea aleasă de 
_graniţeri încă în 13 Martie 1851 şi întregită după aceea. 
9. Fiindcă juzii comunali nu pot administra după 
cum se cere nici chiar fondul şcolar local, lipsind mul-
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tora chiar. şi ştiinţele, cari se recer spre acest Scop, aşa -toate fondurile grănițerești, anumit: fondul şcolar local, fondul de 'montur și fondul întemeiat din venitul drep-. tului regal, să se concentreze în Năsăud, | E "8. Crescând agendele comisiunei administrătoare prin restituirea fondului de montur şi a proventelor din dreptui: regal: . - a) se alege o comisiune mai mică pentru ducerea manipulațiunei, constătătoare din un. director, un vice-. director, un 'perceptor, un. controlor, un actuar şi 12 . asesori; - a i 

0) această comisiune mică se însărcinează cu corm- punerea stafutelor,- pentru administrarea fondurilor gră- nițereşti, luând de bază cât se va putea liniamintele - statorite în această privință încă în anul 1851.  -- In această comisiune mică se aleg cu aclamaţiune:. de director: Vasile Naşcu, învățător, de .vice-director : - Petvu- Tanco, locotenent pensionat, de perceptor: Zoan "Pureeila, căpitan pensionat, de controlor: 'Touder. Anton, căpitan pensionat, de actuar: George Șteopul, cancelist. disponibil, de asesori: Petru Tanco, loan Moldovan, Auxente Bosga, Samuil Rusti, Avacum Anca, Maxim “Haliţă,- Gavriil Pop, Nicolae Lazaric, Carol Mihailaș, - loan Mureşan, Demetru Vaida, Basiliu. Mureşan. Ca asesorii onorari: căpitanul “Suprem Alexandru Bohăţei, vice-căpitanul Leontin Luchi, protonotariul loan Florian, ” fişcalul Mărginean, asesorul Șipotar și loan Pop, Nistor Ganea, lacob Pavelia, Leon Pop, Paramon Găzdac, Florian Mărian_şi Teodor: lonașc. 
4. Ca onorar pentru manipulaţia fondurilor până la statorirea statutelor s'a statorit să se deie numai anti- cipaţiuni pentru director 400 fl. v. a., pentru vicedirector, - perceptor şi controlor câte 300 fl. şi actuarul 200 fl. Asesorii fară remuneraţiune. | - In fine hotărește conferinţa: ' - | - a) ca pentru suplinirea lui Vasile Naşcu, la şcoala “normală să se plătească un învățător din fondul de-- provente cu 150 fl. v.a.; |



1 o -. 

|) să se asemneze din -provente: spesele trebuin- 
"cioase pentru' localităţi . de cancelarie, pentru o cassă 
wertheimiană, paușal de scris etc; - - | 
„_“€) se împuterniceşte comisiunea “ca să exarândeze 

" dreptul de crâșmărit, ce e de a se face în 1G Dec. 1861. 
După organizarea din. 13 Martie 1851, aceasta e 

a doua organizare a administraţiei fondurilor grănițereşti. 
| Agendele lui V.. Nașcu, conform unui proiect făcut 
în lipsa statutelor, crau: 1. Directorul de cancelarie a. 
comisiunei pentru administrarea fondurilor şcolare. 2. Fa- 

„cerea de' orice fel de: proiecte recunoscute necesare în 
interesul fondurilor şi aşternerea lor în sesiune. 3. Su-: 
prâveghierea, ca fondurilor concernente să fie. asigurate _- 
pentru elocările de capitaluri pe la privați şi-a face re- 
feradele. respective și pentru împrumuturi. 4. Ingrijirea, “ 
ca capitalele împrumutate şi cu termin espirat să se re- 
fundeze sau ase face paşii necesari, cât a îngriji ase- 
menea ca interesele căzute sau eşite să se plătească şi . 
a face referadele respective, 5. Rezolvarea tuturor .re- - - 
feradelor, ce se ating spre apărarea propietăţii fondurilor 
sau cu referință la acele proprietăţi şi realități. 6. In- 
grijirea, ca să se păzească toate condițiunile' din exis- 
tătoarele contracte de exarândare şi a face referadele - 
“provenitoare din ele. 7. Reprezentarea fondului la ju- 
decată. a DE | 

Din acestea se vede, că la început sufletul admi- - 
nistrațiunei fondurilor și referentul principal era direc- 
torul V. Naşcu, iar așa numitul secretar (notar. ori actuar), 
avea de îndeplinit numai agende de -cancelist. o 

Vasile Naşcu, chiar la începutul directoratului a |. 
avut să lupte cu multe greutăţi, fiindcă-i lipsiau - multe 
dintre cari mai principale era o localitate potrivită. La 
început a fost casa Nr. 5. Nu avea cassă de fer pentru 
ținerea banilor decât o ladă de fer, pe care cassariul 
loan Purceilă, o ţinea -la el acasă. Numai în luna. lui 

-lanuarie 1863, când. Naşcu petrecea iarăşi ca deputat 
la Viena, s'a' procurat cassa wertheimiană, care e până
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astăzi şi în fine îi lipsia lui V. Naşcu, puterea de-iucrui 
scripturistic în cancelarie chiar dela început, după cum 

- se vede din următoarea scrisoare a prezidentului Grigore 
Moisil: | | 

„In adunarea plenară a comitetului fondurilor gcă-: 
niţereşti ținută în 15 Decembre 1861, s'au ales spre 
ajutoriul celor 4 domni membri ai: comisiunei admini- 
Stratoare şi un secretar şi un servitor sau diurnist, cel 
dintâi cu o remuneraţiune anuară de 200 (l., cel de-al 
doilea cu 120 fl. v..a. din spesele seripturistice.  Vre-o 
câteva luni a şi scos acel individ ales ca sceretar re-. 
muneraţiunea, însă nevăzându-se ceva rezultat în acti- 

„vitatea acestuia, — comitetul în altă şedinţă a hotarit, 
ca deocamdată să scadă acel post-de secretar 1). | 

De aici se vede, că V. Naşcu iarăşi a' ajuns să 
fie tot dânsul-şi concipist şi şi cancelist ca în deceniul 
prim (1851—1860)2). Intre astfel de împrejurări Vasile 
Naşcu, ca director al fondurilor, avea să se. îngrijească, 
ca toate acele câte: s'au câștigat prin autograful împă- 
rătesc din 27 August 1861 să se pună în executare, 
adecă să se inceapă adevărata administrare a tuturor 
fondurilor şi totodată să se îngrijească despre deslegarea 
tuturor celorlalte cestiuni, cari erau rezervate, ca să se 
dee unor comisiuni şi comisari, cari se vor exmite şi 
denumi în: cestiunea regulărei drepturilor de posesiune. 

Indată la începutul: anului 1862 în 4 lan. sub 
Nr. 4, a înaintat o reprezentaţie la oficiolatul districtual 
din Năsăud, ca să facă pașii la guvernul reg. pentru 
predarea averei fondului de montur și a fondurilor şcoa- 

- lelor comunale dela cassa principală” provincială în ad- 
ministrația comunelor, respective a comisiunei însărci- - 
nate cu.această cauză.. Totodată a cerut informaţiuni 
dela rigorozantul Stefan Pop, din Viena, referitor la co- 
misiunea esmisă în cauza regulărei referințelor de po- 

1) Scrisoarea aceasta e din G April 1863 Ar, 70. 
5) Vezi epistola lui Naşcu, din 19/7 Ianuarie 1856 la p. 103 

+
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sesiune etc. Stefan Pop în 8 lan. 1862 l-a încunoştiinţat, că generalul Haidte nu a vrut să primească însărcinarea! 
"căpătată, din care, cauză a întârziat 'eșirea. comisiunei, «dar în locul aceluia va fi un Pock, general. major, care a fost la săcui. Ma - A 

„ Fiindcă la administraţia fondurilor trebuiau făcute - statutele fondurilor, şi -cu: aceasta a fost însărcinat. V. “Naşcu, dâfisul sa pus în corespondință cu Constantin 
Stezar, căpitan pensionat în Sibiiu, rugându-l în 7 lan. „1862, ca să-i câştige și trimită spre orientare statutele „săsești. C. Stezar, i-a răspuns numai în 2 Febr. 1862 „următoarele : a 
„+ „Minteni după epistola tă am cercetat, cum şi de 
uride aşi putea căpăta Statulele săsești. - Mam adresat 
aşa dară cătră dl consiliar de 'şcoală Dr. Vasits, care e. 

„umblat în aceasta privinţă, — acesta a aflat din izvoa- "rele cele sigure primitive ale Universităţii şi Direcţii “şcolare, că saşii nu au statute, ci: ei chivernisese, aşa i-s'a spus, averea lor pentru şcoale ete. ete. după obi- „ceiul vechiu al lor; pentru acea îmi. pare rău, că nu 
pot servi. De cumva totuşi au saşii statute şi di Dr. Vasits 
nu le-a putut căpăta, apoi să ştii de sigur, că altul nu: le capătă aici în Sibiiu“. a 

Stând astfel lucrurile s'a apucat Singur de lucru 
şi a compus un proiect de statute, „a căror soarte se.va vedea mai. în jos, a , 

91. Depărtarea lui Ioachim Mureşan dela Năsăud 
la Pesta. i 

Pe când se ţinea V, Nașcu: mai .ajutorat. pentru 
purtarea luptelor, ce se prevedeau că au să urmeze cu 

„ ocaziunea predărei averilor “grănițereşti prin comisarii - esmişi de cătră Majestatea Sa, de-odată numai la finea 
lui Decembre, -pe când V. Naşcu nu era în Năsăud ci »- în Feldru, rămâne „fără ajutor. „Nepoţelul“ Ioachim Mu- 
Dr. Șimon. Vasilo Naşru., ” - 283



teşan, pe care l-a fost adus din Pesta cu ocaziunea 
rentoarcerei din Viena, într'o'zi dispare din Năsăud și 
nu se oprește până în Pesta, de unde în 6 lan. 1862 
îi scrie lui V. Naşcu următoarele : 

„Dulce Uncheşule! 

Plecarea mea cea. fără de. Ştire, te va fi adus în 
uimire. Poate în p(ri)mele!) momente după ce vei fi 
allat, că am dispărut din. Nasăud,... (mă) vei fi pus În 
cugetul D-Tale sub o judecată asprişoară, pentrucă m'ala 

„scăpat de am promis unchiului Persecă, că poate mă - 
voiu repezi până la. Leşu. Apoi nu am lipsă să-ţi mai 
spun, cumcă „poale“ şi „doară“ sunt surori cu oare- 

„cine, sau mai bine cu oarece, sau cu oarecarz din vir- 
tuţile scrise în cartea cea neagră a omului. De aşi fi 
promis „apriat“, aşi [i și ţinut: Aşa încă nu am (cau)ză 
de escuză. Numai pentru a(bsen)larea D-Tale în Feldru 
te rog... cu pe mătușa dim(pre)ună, să-mi iertaţi; 
nepoţii e(ştia) aşa-s, .mai ales cându-s de... neadoriniţi.- - 
ce nu au slare într un loc şi nu se cuprind numai cu 
un şir. de cugete, ci âmblă cu mintea pe horaiţi. Nepotul 
bota d-lui, zicea fericitul Mărian. 

Vorba. ca vorbă, du Uncheșul scumpul meu, va 
_voi.să ştie cauza de ce am plecat ca împuşcat. Nu ştiu 
crede-mă-vei sau ba, dar cu judecând împrejurările, am 

„avut o sută şi o mie de cauze, cari îmi arăta; cumcă 
eu numai “perd timpul acasă, fiind de tot de prisos 
pentru ţinutul naşterei mele. Ci pentruca lotuşi să afli 
şi mai apriat măcar una din cele multe, îţi aduc numai 

“aminte, cumceă chiar atunci se introducea provizoriul cel 
nou, cure putea cu tot dreptul să-mi reclame serviţul 
din nou. Aşa nu cra fără pulință, ca să mă aștepte 
vrun decret aici în Pesta, fără ca să ştie cineva, că 
unde-s. : A doua era ministeriul meu de finanţe, care 

1) Hârtia fina ruptă în mai multe locuri s'au suplinit literile 
in parantez ori în Jocul lor se pun puncte... . .  datorud,
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Îmi ameninţa a-mi denega bugetul de cale, dacă nu mă . grăbiam aşa. A treia a fost confişcarea „Concordiei“ şi neregularitatea ei, ca se arăta pe atunci. Eu trebuie să văd de ce nu ese ca mai înainte şi de ce caută oamenii să - sufere paguba prin confişcaţiune,. o 
“In punctul dintâi, mulţămită : tatălui, că nu le-a - dat în minte la nemți să: mă 'rechiame.' A doua cauză! s'a delăturat foarte bine prin bunătatea tatălui meu şi şi prin oferirea neprovocată a - fratelui Gavrila Neamţ, . din Bistriţa. Tata mi-a împrumutat 10 şi N... iarăşi „10 îl. Cestuia i-am și trimis de atunci,- dar tatei i 'voi. : trimite de acum. . . i a - Mai departe -i descris călătoria apoi, că iarăşi a întrat în redacţiunea foaici „Concordia“, unde a fost şi mai înainte. de plecarea la Năsăud. In line după-ce își esprima marea stimă cu care dătoreşte lui Naşcu zice: Eu nu ştiu din parte-mi fost-am cândva în stare a-mi consolida în sufletul D-Tale. convingerea, cumcă nu e nimica în' lume ce să te „poată .reci. cătră mine; dar D-Ta, te rog, nu-mi respinge dechierarea mea -cea plină de stimă, când îţi repet, cumcă nimica nu e pe pământ, ce m'ar putea clătina în stima .mea cătră Un- cheşul meu Vasiliu. : a 
Cu aceasta încredințare îți poftese dar, ca. atot- putinţa să ni te conserve ani mulţi fericiţi întru folosul . şi bucuria celor, din a căror mijloc te-ai născut şi între . care te afli cu mult prețuita mătuşă dimpreună. Iar când veţi goli un păhărel la serbătoarea cea duplă a Anului nou și a'sf. Vasiliu, nu uitaţi de celce vă iu- beşte, ţinându-şi onoare a se numi nepotul. 
Pesta, 6 lanuarie n. 1869. . Toachim m. p.ă. 
La acestea V. Naşcu, îi răspunde următoarele : 
e | Năsăud, '7 Februarie 1862, Stimate Nepoțele ! ! i ii 
Apucând mai de multe-ori peana în mână spre - a-ţi răspunde în urma epistolei. d. d, 6 Decembre a. t, a 28%
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înă tot, smintiră sau un lucru sau altul, aşa cât s'a 
amânat timpul la 2 luni fără a-ţi putea scrie câteva şire, 
prin care să te înştiințez despre cercustirile de aici. 

Mai înainte de toate îţi mulţămesc, de esprimă- 
ciunile dovedite „prin cuvinte, fapte. şi în scris spre ziua 
onomastică şi a Anului nou, despre care toate sunt con- 
'vins a fi din adâncul inimei, atât cătră mine cât şi cătră 
soția mea. . - | e 

| „ “Toate ca toate, plecarea-ţi aşa în pripă m'au su- 
prins, cât am .sosit îndărăpt dela Feldru, cugetând întru 
mine, că. nu ţi-a plăcut a mai petrece timpul fără ocu- | 
paţiuni. Luzruri îţi putea da oameni, pe âici însă nu 
voia a le supăra așa de. iute, până a nu era gata cu 

„vizitele” pe la toate rudenile, apoi înainte de u-ţi da de 
lucru voia a te înzestra cu un post cuviincios, unde 
trebuiai ca .pânea de toate -zilele, însă nefiind căpitanul 
Supr. aci — nu s'a putut face aceasta, de aceea nu 
cugeta, că deveniai de-prisos pentru ţinutul naşterei. 
„Pe cum bine ştii, grăniţerii nostri te văd bucuroşi 

cu toţi şi îți daa mure încredere, puciu zice mai mare 
de cât tuturor câţi sunt în prezent în diregătorii la dis- 
triet, că 'din câţi ai văzut -pe aci atunci, acum nu au 
rămas numai. puţini: Şipotariu e jude primar la Doboca, 
Micheş'e dus, Mărginean dto şi nu e speranţă de a-i - 
mai vedeu pe aici, | 

Acuma să eugelăm judecând după cunoştinţă cu- 
- rată şi fără patimă, poale susta un District cu sedrie 
generală fără iurişti români (fiindcă de alte naţiuni am 
putea căpăta câţi ne-ar trebui), fără a ne perielita limba 
și autonomia? | 

„Ai cetit.prin jurnale şi ştii ce instrucțiune-a eșit 
în privința alegerei comitetelor: şi membrilor de con- 
gregaţiuni,! ştii şi aceea, “că justiția se va desbrăna de 
politică. În 19.Febr. a. ce. st. n. se vor alege în fiecare 
comună membrii, în 26 Febr. adunarea aci şi poate 
atunci se vor alege -noii geregători in district. Dacă 
voieşti binele și prospiarea acestui district şi respective
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a grăniterilor nostri, te înduplică a te hotări de-a ocupa un post la district... Pe -cât auzii din rostul :d-lui vice- preşedinte B: Pop, au de scop -a te denumi: procuror de stat la noi în distriet. Aci încă anume le vor alege la acest post, ne-având. pe-altcineva apt de acest: post: Salariu este: sistemizat 800 A. v, a, vre-o trei sute îţi “promit eu ca un:adjutum din fondurile noastre, la care 
încă vei avea. lucruri de procese. lată așa venind ai fi. aici şi ne-am. putea pregăti, pe. când 'vor sosi comisarii - la predarea obiecteloe după: înțelesul biletului :de mână . d. d. 27 Aug. 1861 şi după ştiri private vine. în. l0cul .- lui. Haidte Grlu penz. Bocck 1)... Instrucţiunea: comisari- lor a mai modificat-o şi. și de membru ne-a întărit - Majestatea Sa pe acela, care l-am_ poftit,. adeeă pe - - Sehottl. Ia a 

Apoi fiind aci, nu. ai, mai fi şi acolo, unde ai ajuns după rentoarcere, adecă de unde plecasăi cu” mine.: 
"ȘI acum stau eu cavent, că nu ai umbla în două luntre. Te rog lasă domnul cel vechiu şi vină. de sigur” la -altul nuu, că neîmplinind pofta aceasta a Districtului, . “atunci perdem cu toţii şi îţi pierzi încrederea: şi popu- laritatea, care o poşezi până acuma; am. ajuns la acel: moment când să-ţi spui verde, daca nu vei veni acuma | - fiind denumit, atunci te vor binecuvânta oamenii nostri 

ca pe Vărăran! Cine să servească aici cu bune cu rele, 
„când nu voesc:a servi ai nostri. Până acum . încă au fost destul de greu, greutatea toată au stat. pe vre-o Wei bărbaţi, apoi care au avut salar de disponibilitate a dus-o, insă cari au servit fâră-acele — destul de cu greu. Da 

Acum pe cum știi, li se va usemnă salariu, drept- aceea cuget, că nu ne vei refuza rugarea, pricepându-mă - foarte bine ce voiesc şi de ce te rog. - 

7 

Să trecem şi la altă temă, 

  

1) Generalul pensionat Pock.



Eu am petrecut săptiimâna trecută în Cluj, având 
afaceri în cauza procesului cu vecinii ai nostri — „ceonţi“?), 
am avut norocire-a -vorbi de mai multe şi cu M. Sa. 
dl vicepreşedinte Pop, care, neaducându-i cu aminte de 
D-Ta, mi-a spus să te provoc a veni acasă, că vei fi 
denumit de procuror statului, zise, că pe Axente (fri- 
cosul), încă ni-l va da în District ca judecător singuratic, 
aşa şi pe D. Korkes, de asesor la sedria generală să ne 
cam ajutăm cum vom putea, luând şi pe Schottl, întru 
ajutor până vor fi jurişti absoluţi. Ie 

a) 
- Am stârnit şi la guvern spre a ne veni'cdată dela 

cassa. prince. averea fondurilor la mâna noastră. 
Dreptul regal s'a esarândat, acum avem proces 

-cu Lazaric din Rebrişoara, nu voieşte a depune cau- 
țiunea şi angarea pe un pătrar de an fiind arândator în 
Rebrişoara. A fini urât! . _ 

Avem biroul adm. fond. vis-a-vis dela. oficiul dis- 
trietual. Avem lucru destul! Până acuma — da mai 
încolo. _ - “ 

Bătrânii şi "Toader sunt în pace; cugetă că ai. 
bâzăit spre a te însura! | | | 

_" Mătuşa preoteasă, verişoarele Măriuca, Luseanca, 
Nastasia, Rafila şi: cum o mai chiamă te sărută: 

Eu din parte-mi cu muierea mea te rugăm a nu 

  

.1) Aici vorbeşte despre prenumeranţii la „Concordia“, apoi 
ca căpitanul suprem s'ar'supăra, dar ar fi denumit și nu ar primi. 

"2 Acest cuvânt scris cu litere cirile. Aici se vorbește de 
procesul cu saşii vecini-pentru o parte de hotar, 
3) Aici vorbeşte de un: proces de presă a lui Iacob Mureșan, 

redactorul „Gazetei Transilvaniei“, *
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ne respinge dechierarea noastră plină de stimă şi rugareu 
a ne plini cât mai îndată cererea noastră, care [i-o îm- 
părtăşeşte. strângându-te de mână unchiul LL 

Da V. Naşeu m. p. 

Ioachim Mureşan, la această epistolă nu a mai 
răspuns nimica. In 25 Februarie 1862 a depus cenzura 
de advocat public. a 

„l-a mai scris Naşcu şi mai târziu, dar „Nepoţelul“, 
urma tăcerea peștelui. 

92. Abzicerea' lui Vasile Naşcu din postul de di- 
rector la administraţia fondurilor. : 

La o lună după ocuparea postului de director V.! - 
„Naşcu, își înaintează la “căpitanul suprem următoarea 
Scrisoare de abzicere:- >. - o 

„Taclit officiu districtual! - 
Subscrisul se află silit 'din jurstările sănătăţii -sale 

a abzice dela, postul, în care se află din 16 Decembre 
1861, şi totodată se roagă 'a se face "pașii .spre a 'se 

-alege alt individ în locul său, . ” 
Năsăud, 17 Ianuarie 1862. , a 

„ Basihiu Naşeu m. p.“. 

-“ Aceasta scrisoare de abzicere s'a prezentat la '0fi- . 
ciolat în 19 lan. 1862 sub Nr. 23, în urma căreia că- 
pitânul suprem în aceeaşi zi scrie vicariului Grigore 
Moisil următoarele :. Si 

„Revorendissime Domnule Vicar! 
- Domnul Vasile Nașcu,-prin adresa din If al. e, 
abzice de postul ocupat în administrarea fondurilor gră- 
niţerești încă din 16 Decembre a. tr., ce cu aceea adau- 
„gere îţi fac cunoscut, ca să binevoieşti-a mă înştiința: 

= 

IE d



— 440 — 

1. Ce posta ocupat domnul Vasile Naşcu? când - 
şi cine l-a ales în acel: post? cine l-a întărit? şi ce in- 
Sstrucţiune i su dat? _ o _ i 

.__Dupăce' prin prea graţiosul Decret gubern. d. 
„dto 15 Novembre 1861 sub Nr. gub. 11.109—1861 sunt - 
“făcut responzabil despre administrarea veniturilor din 
"dreptul regal şi totodată'a face relațiune In. reg. Guvern | 
despre asigurarea acelui venit, ca să-mi pot uceea sântă 
obligațiune. împlini, am" onoare oficioasă a requira, să 
binevoieşti a mă încunoştința: Să 

a) In trecut dintre proprietarii grâniţeri fost-a cineva 
însărcinat cu supraveghiarea peste fondurile grănițereşti? 
a monturului, şeolastie şi altele de au fost; 
d) cine? prin, cine“ales? când? sub ce dat? "şi 

- prin cine întărit? o - : -  €). dar acum ce paşi sau făcut spre asigurarea 
veniturilor din dreptul regal? - 

d) Dela 1 Novembre a tr, câţi bani s'au încassat? 
prin, cine? unde sunt banii? 

__€) Manipulantele ce cauţiune a pus spre asigurarea . 
fondului? ! 
„__* F) Incassatu-s'au toţi banii câţi au fost de încassat? 
toți se află în cassă, sau s'au și erogat? prin a cui or- 
dinaţiune? cui? câţi? pe lângă ce cauţiune? . 

Despre toate ucestea să binevoieşti în cel mai scurt 
timp a mă încunoștința, așternându-mi toate dalele și 
raţiunile duse în copie. - 

„Cu deosebită stimă rămânând 
Năsăud, 19 Ianuarie. 1862. 
e "Căpitanul districtului Năsăud 

NE -„ Alezandru Bohăţel“. 
Primind vicariul această recercare în 21 lan. 1862. 

"sub Nr. 11, în aceeaşi . zi -0: comunică în original. cu 
oficianţii de cassă, căpitanii penzionaţi loan Purceila şi. 
Teodor Anton şi locot. penz. Pentru Tanco, care pro- 
vizor a încassat arânda de crâșmărit, ca să facă răs- 
punsurile cerute,
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In urma acesteia locot. Petru T anco, ca fost per- 

ceptor provizor în 8 Febr. 1862 a și raportat vicariului : 
“producându-i rațiune peste șuma de 4.500 fl. încassată — | 
ca arândă de crâşmărit. .. Ceialalţi n'au produs până: în - 

„24 Febr. 1862, dupăce căpitanul suprem a: urgat pe 
vicar din nou, făcându-l „răspunzător pentru toate 'dau- 
nele ce s'ar întâmpla fondurilor din administrarea _ire- 
gulară“, . - E e a 

Vicariul în 21 Febr. 1862 sub Nr. 67 face istoricul. 
„Scurt dela desființarea graniţei, amintind adunările în 
cari a fost ales Vasile: Naşeu în: comisiunea fondurilor, . 
începând din 13 Martie 1851 și. cum s'a întregit aceea ' 
comisiune, în care Naşcu' a rămas în continuu, iar în 
2 August 1860 a fost esmis şi în deputaţie la Viena. - 
Arată mai departe, că în 95 Oct. 1861 reprezentanţii - 
comunelor cu ocaziunea predării regalelor au„ales pe 
locot. Petru Țanco de perceptor provizor, iar în 15 Dec. 
1861 auales un comitet mai mic, între cari Vasile Naşeu 
ca director. Manipulanţii banilor mau depus vre-o cau- 
țiune, nefiind statutele- compuse şi statorite, fiind numai 

” provizori aleşi. In fine adauge: 
îi „In cât se "ţine de manipulaţiunea banilor din 

partea domnilor căpitani Purceilă şi Theodor Anton, încă 
în 22 an. i-am provocat în scris sub Nr. [1 şi de atunci 

-- Si cu gura, însă până astăzi nu mi-au așternut raţiunile - 
„în copie, poate că "nici au cuget să facă asta, cât numai 
am căpătat consemnarea cu |. e 

In 24 Febr. 1862 au prezintat un duplicat din 
„Journal principal“, pe. care l-a vidat şi Naşcu. | 
„4 Atâta se vede din actele oficioase citate; iar pe 

V. Naşcu îl vedem. purtând şi mai departe oficiul de * 
director. la administrația fondurilor. o a 

Nu mi-a succes să aflu, că oare V. Naşcu şi-a 
retras scrisoarea de abzicere; am aflat însă, că el nu 
a abzis „din jurstările sănătăţii“, cum însuși se esprimă, 

“ pentrucă nu este urmă să -fi fost morbos, ci a abzis 
fiind disgustat de multele lovituri, pe cari au început a: 

7 —
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i le da învățații districtului Năsăud, cari nu lucrau nimic, 
ci numai țeseau. întrigi şi-i făceau o mulțime de crâm- 
pițe chiar la început, când el ca director avea de în- 
deplinit cele mai grele lucruri, iarăşi mai mult singur 
şi să deslege multele cestiuni de drept cu comisiunea 
regulătoare. de: posesiuni, a cărei: sosire. se aștepta în 
toată ziua. 
„_* V. Naşcu, toate năcazurile, ce le avea, le comunica 

cu “amicul său George Pop, locotenent primar. Așa i-a 
comunicat şi neplăcerile ce le-a avut în timp .de o lună 
cât a fost director, până ce şi-a dat abzicerea. , 

Acele neplăceri ni-le putem imagina numai din 
răspunsul lui George Pop, dat în epistola de dato Udine 
11 Martie 1862, care e următoriul: | 

= „Seumpul meu frate! . | 
Impărtăşirile tale din 14 Febr. mi-au amâărât inima 

foarte, fiind şi cu în asemenea pozițiune' nefericită ca 
tine a mă lupta de-a pururea cu nişte trântori de gli- 

-gani, ar fi să zic: mângăieite! că şi alţii, şi eu sufer 
asemenea! Insă ţie nu-ți pot striga aceste covinte, . - 
pentrucă nizuințele tale sunt cu mult mai nobile, cu 
mult mai pe sus de alte afaceri, de cât să poală “privi 
un binesimţitor cu nepăsare la ele. Te compătimese 
dar din tot sufletul, bunul meu, şi te asigur, că de âși 
putea aşi alerga întracolo, ca să mă lupi alăturea cu 
ne, să-ţi ajut a nimici pe acei ticăloși; cari se în- 
cearcă a-ţi face crâmpite. | | 

Nu -despera insă, frăţioare, şi de n'ai ajutor şi 
rezervă, că contrarii tăi nu pot lătra mult, trebuie să. 
amuţască de sine şi rușinai să-ţi fugă din cale. Tu 
aperi interesele comune, asuzi pentru toţi, — deci opi- 
niunea, publică, judecata cea dreaptă, mintea cea coaptă 
şi sănătoasă e negreşit pe partea la, iar pe ceice vâ- 
nează numai după interese personale, de Sigur îi va - 

- desprețui, osândi şi. înfiera după cuviință. 
„E greu în adevăr și amar ă răbda astfel de in: 

zulte în loc de răsplată pentru atâtea “ostenele crunte, 

1
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Intreprinderile tale cer sprijin din toate părţile, şi | 
merită mulţămită şi recunoștință. Dar apoi când cei mai - 
ticăloşi — cari n'ar face mai bine, decât să-și astupe . 

“ilioanea, pentruca să nu-și descopere egoismul cel spureat 
— te împedecă și se indeasă înainte, ca să apuce, ce | 
a cules altul cu atâta zoală. şi sudoare, zeu, îţi vine să . 
te abţii dela toată activitatea. a | 

„Ioachim, cum văd din „Concordia“, e 'advocat. 
L-am întrebat pentruce a bâzăit de acolo şi l-am rugat, 

„_— ca pe Dumnezeu, — să nu se învârtă prin, Pesta, 
unde-i pot suplini locul: mulţi „alţii, ci să întoarcă ucolo, : 
unde astăzi are preţ cât un munte de aur, iar mâne,. 
poimâne poate nici cât o ceapă degerată.: Incă nu mi-a 
răspuns, aștept însă in toată oara. e 
„Sum curios ce aţi exoperat în congregaţiunea din 
8 Martie. A | 

Atâta sperez, că ceice au cârligit cu tine, se vor 
-“fi omenit publice după cuviinţă şi se -vor fi retras ca 

opăriţi. - | i a 
In Borgou încă- partide! Ah! spurcată ,idră e des- - 

binarea. Cine are lipsă de unire ca -noi;.. şi orbii rup 
aceasta legătură spre a cădea în braţele perirei“, DR 

. . 

La finea acestei epistole George Pop, -adauge: 
_ „Te rog a-mi saluta pe fratele 'Tanco, şi a spune 

închinăciuni Rev. Domn vicar şi cuserului Lazar, | | 
| Pe cei buni şi drepți încă-i salut pe toţi frăţeşie, 
iar după ceialalii îmi rețin dreptul a da- cândva cu. 

“ Șteapuri şi a-i strâmtora să sară în apă. E 
-„ - Convenind eu Ilustrul Domn căpitan suprem, vei 
„binevoi a-i descoperi aleasa-mi consideraţiune. . 

Ce-ţi face nevasta? O salut, şi pe tine te sărut —. 
rămânând pururea sincerul şi 6bligatul amie. * -. 

- Udine, 11. Marţiu 1862. . "George m. p. 
_ 1). Restul acestei “epistole a lui George. Pop, cuprinde îm-: -părtăşiri dela cunoscuţi militari și apoi o rugare cătră V. Nașcu, ca să-i esopere un stipendiu pentru loan Mălaiu, şcolar în Blaj, fiind un fond menit spre acest scop ete, a
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Din aceea epistolă a lui George Pop, ori şi cine poate vedea adevăratele cauze “şi motive, cari l-au în- demnat. pe Vasile. Naşcu, ca după o lună dela alegerea sa de director să abzică. Daună că nu: am putut afla „Scrisoarea lui Vasile Naşcu, la care a răspuns George "Pop cu epistola de sus. a „_.. Destul, că V. Nașcu, mângăiat. şi. îmbărbătat de acestea șire, apoi la stăruința vicariului şi „delăturându-se Încâtua cauzele“, pentru cari a fost silit să abzică, —" după cum însuşi accentuiază în altă scrisoare mai târ- ziu,!) a rămas și 'mai departe în postul de director la - administraţia fondurilor. îi In acest timp V. Naşcu, a fost denumit din partea căpitanului suprem Alexandru Bohăţel, ca apărător (de- fenzor) în cauzele criminale, cari “pe atunci se judecau la sedria generală 'a districtului Năsăudului, ca tribuna] criminal sub . prezidiul căpitanului: suprem Alexandru Bohăţel:). . i Sa „In luna lui: Ianuarie 1862 la această sedrie s'au pertractat două cauze criminale (de omor), în cari V. , Nașcu, care după cum s'a amintit mai sus, era şi asesor . onorâr, a fungat ca defenzor?). se: - 

93. Vasile Naşcu ca bărbat de încredere permanent pe lângă comisiunea regulătoare de posesiuni. 
„In 20, Martie 1862 s'a ţinut în Năsăud o adunare, „la care au luat parte membrii comitetului fondurilor şi „reprezentanţii comunelor din districtul Năsăudului, cari sub prezidiul vicariului Grigore Moisil, fiind -de faţă şi V. Nașcu, au adus hotăriri în mai multe -obiecie refe- ritoare la averea foştilor grăniţeri. 
A) în 17 August 1862 sub Nr, 376-—1569 când jarăşi a abzis după cum se va arăta Ja locul său. . 
2) Ca judecători erau asesorii: Albert de Szăls, major penz., . Leon Pop, major penz., loan Florian, protonotar și loan Pop, ca notar, Ioan Șorobetea, protocolist. ! 
3) Vezi Nrii sedrici 2053/1862 şi Ar. 1687—1861 crim,
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| Mai întâi -s'a publicat înalta rezoluțiune împără- .- tească din Laxenburg 27 August 1861, dată după lupta de un ana lui V. Naşcu, la petiția grăniţerilor de dto Viena 10 Dec. 1860. i i a „Fiindcă comisiunea îm părătească, care avea să predee posesiunea grăniţerilor, pe atunci era sosită. în Bistriţa, s'au ales bărbați de încredere, 'cari să dee, desluşirile necesare în privința pădurilor, munților şi moşilor . şi anume câte 3—4 petru fiecare vale (Târgoveni,. Bor- „goveni, şi Someşeni!). DR a 
Vasile Naşcu, a fost ales pentru Borgoveni: „răs- - Picânrlu-și de-odatii adunarea dorirea sa, ca d-nul Naşeu “şi d-nul locotenente Tanko,- cărora le sunt mai bine cu- noscute ' toate împrejurările, să fie pe lângă comisiune tol- deauna permanenţi, încât va fi cu putinţă“. a S'a mai hotărît, ca pentru apărarea averilor grăni- -.  fereşti publice şi private să cheme pe Ioachim Mureșan, “primul advocat român din acest district, care a fost depus cenzura de advocat numai în 25 'Febr. 1862, votându-i -0 remuneraţiune anuală de 800 îl. v. a. din averea tu- turor comunelor din districtul Năsăudului. Tocmai atunci cu ocaziunea pertractărilor, ce aveau, Să .urmeze cu co- misiunea regulătoare de posesiuni, era lipsă foarte mare de un jurisconsult, după cum îi scrise George Pop, „să întoarcă. acolo, unde astăzi are preț cât un munte de aur“, cu toate acestea Ioachim Mureşan, nu s'a întors. până mai târziu, | - A 
Atenţiunea tuturor din toate. părțile era îndreptată asupra celor ce aveau să urmeze 'Şi cu viu -interes aşteptau deslegarea. nodului gordian. | - " Grănierii cei cuminţi pe Vasile Naşcu îl priviau, ca -pe mântuitoriul 'lor, care a împedecat lavina, ce ame- . nința să se prăbușască asupra teritoriului fost grăniţă- 
1) Pentru Târgoveni. locot. Petru Tanco, Grigore. cay, de Botta'şi loan Moldovan, pentru Borgoveni: lacob Rinziş, loc, prim,, Vasile Buzdug, jude cercual; căpitan Purceila şi V. Nașcu, pentru „valea . Someșului: căpit.: Teodor Anton, Florian Poreius, jude de cerc, Vaida și Maxim Lica, jude de 'cere, -
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fesc,- nimicind şi âstupând totul, îi mulțămiau din toate 
părţile, pe unde 'se aflau și-l binecuvântau: 

Intre alții voiu aminti.aici pe un loan Chitu (Câ- 
tiul), care îi scrie lui V. Naşcu, din „Buda în 15 Aprilie 
1802 v.“ în modul următor: - . o 

»Preaonorate și stimale Domnule | 
Mai înainte de toate: îndrăsnuse Și cu, — ca un 

fiu a acelui ţinut, — a vă aduce cu mare- plăcere sin- 
cera mulţămită pentru eroismul Şi bravura, deamnă de 
un: Român, care le dovedirăţi mai adeseori şi mai ales 
cu ocaziunea recâştigărei realităţilor și fondurilor foştilor 
grănițeri, şi pe care istoria le va şti păstra: pentru fii, 
nepoți și slrănepoţi, cari cu demnitate îşi vor aduce 
aminte şi.vor numi cu stimă numele unui „Basiliu 
Nuşeu“?) | i 

“Tot acest. loan Câtiul, a doua zi în o epistolă 
” scrisă. unui amic, referitor la V. Nașcu și starea lucrurilor “de atunci zice: a - . 

„Comisiunza regulătoare a cauzei grănițerilor se 
allă în Năsăud, ce speranţă ? bunul D-zeu imputerească 
pe acei domni şi stimaţi bărbaţi, cari în asta privinţă 
s'au sacrificat atât, şi 'a căror țintă. este fericirea şi 
înaintarea binelui comun“, 

| Mai departe critică aspru pe Ioachim Mureșan, 
pentrucă "petrece tot prin Pesta şi nu se duce la Na- 
sâud, unde e mare lipsă de jurişti. 

Astfel la continuarea nouelor lupte Vasile Naşcu Ă iarăşi a rămas mai singur. 
_Dânsul de o parte, ca să poată începe firul acti- 

vității comitetului fondurilor opăcite în anii trecuți, de: 
altă: parte ca să poată înlesni lucrarea Şi operatul co- 
misarilor denumiți de Majestatea Sa, pentru predarea 

  

„1 Scriitorul acestei epistole, Joan Câtiul, e din Năsănd. De- spre acesta face Nașcu amintire în o epistolă a sa din 1 Maiu 

aci, vine peste o lună acasă absolvat?, 

1€62, „Châtul loan, studintele dela 'fecen Libverdă m'a cercat eri |
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„. obiectelor, aşa. cât operatul acelora să fie. spre îndesiu- lirea comunelor a făcut următoarele preparative:: * . 
Î. În 21 lan. 1862 sub Nr. 91 a rugat pe oficiul districtual să ordoneze,- ca toate corespondinţele comi-. - siunei fondurilor cu preturile şi cercurile, la cari au fost împărțite comunele acestui district, . cât şi toate” ordina- iunile eşite dela guvernul civil şi militar, dela Jocoțiinţa, comanda districtuală dela Reteag, Dej şi Bistriţa şi apoi dela. prefectura Bistriţei, din timpul desfiinţărei regimen- tului până la înființarea districtului în 1861, să se tran- spună la comisiunea administrătoare a fondurilor. 

La asta cerere a răspuns căpitanul. suprem . în 12 Maiu 1862 sub Nr. 283 pol., că se concede luarea - actelor şi corespondinţelor cerute, dar după întrebuințare să se repună -iarăși îndărăpt Do „e 
„2. In 8 Febr. 1862 sub Nr, 194 a rugat pe oficiul districtual, ca să mijlocească prin guvernul regesc, 'ca 

din archivul comandei generale din Sibiiu, să se estra- dee în copie autentică mai -multe rapoarte a regimen-. tului al II-lea de graniţă, decheraţiuni de ale grăniţerilor, rapoarte şi ordinaţiuni de ale comandei generale dintre anii 1833—1835, referitoare la fonduri, precum şi alte: relaţiuni și protocoale din archiva departamentului - de economie, referitor la întroducerea neguțătoriei cu lemne dela anul 1765—1780, care le-a adus o dobândă de 455.892 fl. în favorul fondului de provente. : . 
La aceasta a primit răspuns dela prezidentul co- misiunei esmise Pock, general major, că comanda ge-: nerală din Sibiiu nu-estradă documentele cerute la -ofi- 

Ciulat, ci acelea le va ridica însaşi comisiunea esmisă şi le va întrebuința la deslegarea problemei conform In- strucțiunei primite!). | 

* 1) Răspunsul e indorsat pe cererea de sub Nr. 91—1862, care a sosit în 16 Maiu sub Nr. 290—1862, i iai 1) Scrisoarea gen. Păck, d, d. Năsăud 15 Aprilie 1862 Nr. 4—1862, sosită la oficiolatul districtual sub Nr. 1243—862 și. de aici comu- nieată la fonduri în 8 Maiu 1862 sub Nr. 284. - |
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3, Fiindcă îndată după. sosirea comisiunei cu ge- 
„neralul Păck, la Năsăud, oamenii veniau cu diverse 
pretensiuni,: Vasile Nașcu, dimpreună cu vicariul Grigore . . 
Moisil în 2 Aprilie . 1862 sub Nr. 254 ex 1862 au emis 
următoriul: 

„Circular la oale, comunele din Distrietul Nă- 
săudului, 

Deși adunarea reprezentanţilor comunali în 20 Martie 
a. e. a ales şi imputernicit vre-o câţiva bărbaţi de în- 
credere, cari să luere și dee desluşiri lăudalei comisiuni 

“împărăteşti, lrimise pentru predarea averei grâniterilor şi 
cari prin urmare au de a vorbi în numele comunelor, 
totuşi s'a observat în aceste două zile, de când a venit 
comisia. în Năsăud, mulţi vin cu cereri.la Domnul 
Generar împedecând comisiunea în Iuerurile sale şi fa- 
când molestie. . _ 

Comitetul însărcinat cu teebile” graniţerilor ni vrea 
pe nime a împedecu de a-și aduce jalubile sau recur- 
Surile sule înainte, dar a năcâji pe comisiune cu cereri, 
cari dânsa nu.le poate isprăvi, nici slau în instrucţiunea 
dală de a le duce în indeplinire, este un „lucru nesocolit, 
Sau .zicem .neruşinat. 

Dacă ori comunele, ori privaţii an voie a cere ceva dela 
comisie și se amestecă în trebile conerezute comitetului, 
fucă-şi recursele sau rugăminţile sale în scris, suştearnă- le 
la Inclitul officiolat Districtual, ori la comitet şi dacă 
var fi întemeiate, nu va întrelăsa a le comunica lăudatei 
comisiuni împărăteşti, dacă însă unu vor fi făcute în 

forma prescrisă, acelea s'or îndrepta şi corega şi apoi 
suşterne comisii, ca să aibă şi rezultatul bun. Dar cu 
toate nimicurile a îngreuna comisia nu e cu cale, ca 
nu cumva năcâjându-se prin oameni şi acea, ce ar vrea - 
a face bine, în urmă să strice unii oameni scurţi la ve- 
deri :şi -nesocotiţi.. , 

-.. Bine este de luat sama, mai ales pe acei cărtu- 
rari, cari se.ocupă, cu facerea instanţilor, i refleciăm, 
ci făcând suplici să .nu se espună râsului, scriind cereri,
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fără cugetare şi fără temeiu, să nu causeze oamenilor 
spese zădarnice. Este cunoscut din rezoluţia împără- 
toască din 27 August a. t., că fondul proventelor sau 
dreptul crâșmăritului în valea Someșului şi două sate 
de după târg ni-s'au. dat, asemenea fondurile şeoalelor 
şi a mondurului, pentru acestea nu-s de lipsă instanţii. 
Banii, ce e drept, din fondul mondurului nu i-am primit, 
însă s'au făcut paşii, ca să ni-se dee și aşteptăm. în 
toată ziua să ne vie. i - 

Dar să nu socotească cineva, că va Strica acele 
hotăriri, cari le-a făcut adunarea grănițerilor la desfiin- 
țare, pentrucă această hotărire s'a întărit și de Inaltul 
ministeriu. A | | 

"De cerut sunt cortelele ofiţirilor, acestea s'or cere 
pentru folosuri numai publice, şeoale, căsi sătești,” pa- 
rochiale, biserică, ca și în Inalta rezoluţie numai vor 
împedeca lucru, că asta este în contra rezoluții împă- 
rătești şi comisiunea trebue să se ţie de asta, Comunele 
pot cere grădini sau locuri erariale vacante iar numai 
pentru scopuri publice sătești. | 

“Pădurile asemenea când ar vedea, că nu li-s'ar 
da. Dar unu a cere să-i plătească sumanu, altu' cioa- 
recii, al treilea opincile sau cușma, care s'au prețuit 
în vr'o câţiva cruceri, şi încă cu mai puțin s'au plătit, 
ar fi o minte de copii nesocotiţi, însă nu de oameni 
cu minte coaptă şi apoi asta iar este în contra dechie- 
raţiunei din -1851. Omul trebue să rămână statornic, 
pe ce s'au hotărit odată, şi cu atâta mai tare, că acum 

- e cunoscut și la lume, ce au hotărit grăniţerii la des- 
fiinţarea graniţei să facă cu prețul hainelor, adecă ca 

“să încurgă în fondul mondurului sau a stipendiilor pentru 
tineri grăniteri, cari vor învăţa la' şcoale mai înalte. | 
Când n'am rămânea statornici la asta, toată lumea ne-ar 
huli, ba şi cânii ne-ar batjocori. o 

Aşa dar mai repetăm. odată, reflectând pe oricare 
recurent, ca bine să iee suma, ce fac şi ce cer, ca nu 
în loc să toemiască lucru, mai mult să-l strice, ca vii- 
torimea să nu-l blasteme pe unul ca acela. : 
Dr. Şimon: Vasile Naşcu. 29
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Acest circular să se cetească oamenilor la parade 
la înţeles, ca să știe cu toţii, rugând pe fiecare ca să 
fie cu minte şi înțelept. Mai cu samă rugăm pe toţi, 
cari vin la Năsăud, ca să se poarte omeneşte, să nu se 
îmbete, să nu se bage pe la prepănaţie, prin tăgădaie, 
ca nu văzând comisarii escesele oamenilor nostri şi 
purtarea cea ticăloasă a unora, să zică ori înştiinţeze 
la curte, că grâniterii sunt betivi, fără omenie, forobraji, 
şi prin urmare nevrednici să le dee atâtea bunuri şi 

“păduri, ca'să aibă ce prăda şi pe ce bea. | 
Avem noi destui nepretini, cari pismuiese Și ceea ce 

am căpătat pănă acuma, nu trebuie să dăm noi cu 
puterea cea rea.pricină şi prilej spre toată stricăeiunea 
noastră şi a copiilor nostri. 

De-ţi urma sfatul nostru, bine vă va prinde şi vă 
vor binecuvânta fii, iară de nu-ţi asculta, fiii vor avea a 
îimputa numai părinţilor sâi şi vor blăstăma şi în pă- 
mânt, iară noi ne uşurăm cunoștința. noastră înaintea 
lui Dumnezeu și a toată lumea, că nu am întrelăsat a 

„vă spune şi a vă aduce aminte“. 
4. In 8 Aprilie 1862 V. Nâşcu mai face o încer- 

care,.de a aduce la Năsăud pe loachim Mureşan din 
Pesta şi îi scrie “următoarea epistolă, pe care au sub- 
scris-o! toți bărbaţii de încredere aleşi pe. lângă comi- 

_Siuneă regulătoare de posesiuni: . - 

- Năsăud, 8/4 1862, 
AMult stimate Domnule! | 

Cu bucurie primirăm ştirea a (i depus examenul 
de advocat, de care chiar astăzi au lipsă românii ca de 
pânea de toate zilele. Presupuind, că vei fi denumit la 
sedria de aci ca fişcal, cum ţi s'a fost scris de aci, 
însă văzând denumirile în gazete, — rămaseră acest a 
nostru cuget fără efcel. 

Domnia Ta nu ne răspunzi, voeşti a veni la noi, 
ori ba. Având în 20 Martie 1862 comitetul administrativ 
a diferitelor fonduri. grăniţereşti o conzulture, la care 

N 

1
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au luat parte și câte “doi reprezentanţi din toate co- munele districtului, s'a dechierat unanim, că venind : “Domnia Ta aci la noi ca advocat a tuturor comunelor 
districtuale, fiind de lipsă. mai ales acuma, când comi- sarii c. r. se află aici la predarea obiectelor grănițerești şi mai voind totodată a-și mai rezerva unele și pe sama erariului, a-ţi da din fondurile. locale un salar anual de :800 Îl. v. a, " | 

Pe lângă acest lucru e foarte lesne a purta cauze „Procesuale în lipsă de advocat, fiind destule procese în district şi la evreii dimprejur învăţaţi fiind oamenii cu adfocaţi, nu ai fi fără alte revenii. a 
Deci Te rugăm a-Ți trage sama — și dacă vei învoi cu asta, a ne răspunde cât de îngrabă, ca să ne ştim de ce avem a ne prinde, Cugetând că nu. ne vei respinge asta rugare şi îmbiere, ne însemnăm cu .toată 

stima. : 

Ai mult stimatei D-tale sincer - - Naşeu m. p. 
Lica m. p. De | -G. Moisil m. p, 

- Ă Vicariu, - 
" Moşu Porcius m. p. : | Marian m. p. 

- Despre partea borgovenilor deosebit ești dorit a fi în mijlocul nostru "al tău amie 
B. Buzdug m. p. " Purceilla m. p, jude de cere. "căpitan, 
Ciril Dan m. p. X . lacob Ghiţa jude. a | : Ă . 

Theodor Buzdug m. p. "Ioan Buzdug m. p. protopresbyter, ! paroch. . 
„Iacob Rinziș m, p. 

loc. primar,: 

In Îl Aprilie 1862 sub Nr. 261 a sosit” la comi- - „Siunea fondurilor scrisoarea căpitanului suprem din 9 Aprilie Nr. 195—1862/pr., cu care încunoştințează, “că în urma rugărei din 19 Oct. 1861 înaintată de V. Naşcu şi căpitanii penz. Const. Stezar şi Vasile Stanciu în numele foştilor grănițeri din ambele regimente cătră Majestatea Sa, prin hotărîrea. acesteia s'a denumit pentru 
Da | 29*
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regimentul al II-lea rom. în comisiunea însărcinată cu 
predarea realităților de membru cu vot consultativ 
Josef Sehotil, căpitan auditor pensionat 1). 

In 13 Aprilie 1862 V. Nașcu a înaintat sub Nr. 262 
la căpitanul suprem o copie autentică a protocolului din 
20 Martie 1862, ca să o comunice cu comisiunea es- 
misă, spre a cunoaşte pe indivizii aleşi ca plenipotenţiaţi 
ai comunelor grăniţereşti şi în cauzele, ce se vor ivi să 
primiască petiţiile acelor bărbaţi şi tot acelora să le 
trimită hotăririle. 

| De: aici înainte V. Naşcu în toate cauzele câte se 
pertractau atât în scris cât şi verbal cu coinisiunea re- 
gulătoare de posesiuni a stat în fruntea celorlalţi re- 
prezentanţi aleși din partea comunelor grănifereşti.. Astfel 
aceştia erau ca o comisiune deosebită de comisiunea : 
fondurilor, dar corespondinţele le purtau sub Nrii din 
protocolul de întrate și eșite (exhibite) a fondurilor. 
Corespondiţele, petiţiile şi reprezentațiile le redacta V. 
Naşcu şi cele mai neînsemnate le subscria singur, iar 
cele mai ponderoase le subscriau şi ceialalți ca repre- 
zentanţi plenipotenţiați ai comunelor. | 

In biografia amintită în alt loc 2), scrisă după no- 
tițele lui Ioachim Mureşan, se zice, că Vasile Naşcu şi 
cu aceasta ocaziune a fost la înălțimea misiunei sale. In 
fruntea reprezentanţilor aleşi din partea grăniţerilor a 
apărat cauzele drepte ale grăniţerilor cu o statornicie rară, 
încât generalul Peck, prezidentul comisiunei regulătoare 
de posesiuni, un om .răutăcios, a trebuit să cedeze. 
Intre ambele partide sau născut multe diferințe, căci 
comisiunea imperială voia să ne scărească din drepturi. 
Toate recursele ce au obvenit cu această oocaziune le-a 
făcut Vasile Naşcu. Ba procedura stricăcioasă a comi- 
siunei regulătoare rămase pentru unii egoişti în anii 
următori.:un mijloc acomodat de a pescui în turbure, 

1) Actul de incunoștințare a sosit lu fond sub Ar. 261;:1862 
dimpreună cu petiția şi pleniputenţele alăturate, | 

>) Vezi la pag. 16 nota 2»
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prin ce aduseră în confuziune unele din referințele de 
proprietate ale grănițerilor. 

Fiindcă cu mai multe ocaziuni şi anume cu oca- 
ziunea _trimiterei deputaţiunei la Viena, pentru desle- 
garea întrebărei de proprietate, apoi cu trimiterea de-. 
putaţiunei a doua pentru a mulțămi Majestății Sale, 
pentru crearea districtului Năsăudului, precum şi a altor: 
două deputațiuni la Cluj şi la Sibiiu și alte ocăziuni şi 
îndeosebi pentru scrisorile cele multe, cari s'au făcut şi 
scos în cauza deslegărei întrebării de proprietate, s'au. 
cauzat spese însemnate, cari, neavând comunele mai 
înainte mijloace de bani necesari, s'au acoperit din bani 
împrumutaţi, s'au convocat primarii din 27 comune gră- 
nițere din valea Rodnei şi din cele două de după târg 
Nușfalău şi Sântioana, la o adunare în Năsăud pe 
16 Aprilie 1862, când în numele comunelor au oferit 
întreg venitul din 1 Nov. 1861 până în 31 lanuarie 1862 
din arânda dreptului de crâşmărit laolaltă 4.500 fl.; ce 
avea să încurgă în așa numitele lăzi comunale, să se 
întrebuințeze pentru acoperirea speselor făcute și acelor 
ce se vor. mai ivi în decursul pertractărilor cu comi- - 
siunea regulătoare de posesiuni. 

După. cum am amintit mai sus între V. Naşcu, — 
fiindcă el era în fruntea reprezentanţilor comunelor 
foaste grăniţerești şi între generalul Pick, s'au născut 
multe diverginţe, .așa cât la începutul lunei lui Maiu 
1862, a ajuns la o corespondinţă înverşunată. In acestea 
noue lupte grele îi trebuia mult ajutor, cu atât mai vârtos, 

„că acum nu avea numai cestiunea regulărei posesiunilor, 
„ci şi conducerea tuturor agendelor fondurilor. 

Tot aștepta răspuns. dela Ioachim Mureşan, din 
Pesta la epistola din 8 Aprilie 1862, subscrisă şi de 
ceialalți reprezentanţi, în care îl chiamă să meargă la 
Năsăud, să ocupe postul de advocat și dupăce trecu o 
lună fără a primi ceva răspuns în 18 Maiu 1862 îi scrie 
următoarele : .
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Năsăud, 18 Maiu 1862. . 

dAmate Nepoţele ! 

“Tot așteptând vre-un răspuns dela D-ta, cum spe- 
rează spânul de barbă şi neputându-mă bucura până 
în oara de acum, îmi iau îndrăsneală a-ţi mai scrie odată 

"câteva şire şi de cumva eşti supărat pe mine, te rog fi 
bun şi iartă mai întâiu, apoi citeşte ce-ţi seriu, din contră 
te rog aruncă-o în foc ori o nimiceşte, ca să nu te 
superi mâi tare pe mine. 

Imi aduce aminte a-ţi fi scris într'o epistolă, că ai: 
fi să te denumiască la sedria generală 'de aci fişcal, 
pentrucă ai rămas nu-e vina mea! Dl vicepreşedinte 
Pop te-ar fi denumit, însă pe cât înţelesei nu voia a-ţi 
face ceva neplăcere, ştiind că anii de disponibilitate se 
mai prolungese şi în decretele nou denumiţilor, la sedrie 
era la unul ca la altul acele espresiuni: că neprimind : 
postul, îşi perde. salariu de disponibilitate şi dreptul de 
pensiune. | | 

Acum cât ştiu ai primit decretul de notar primar 
la district şi totodată să fii îndreptăţit a purta şi advo- 

„ caţia la sedrie și în afacerile comunilor mai ales Re- 
“brişoara, Nepos, Feldru și Îlva-mică, în care cauză s'a 
esmis din partea guvernului consiliarul „4lois Pop, care 
sosește în 22 a lunei curente spre a-și începe operatul, 

D-Ta eşti din partea comunei Rebrişoara ales ca 
plenipotenţiat, și dacă vei veni a bună samă şi dela 
celealalte comune. - 

Mai încolo am sosit cu comisiunea regulătoare de 
posesiunea. grăniţerilor la corespondinţe înverşunate, 
unde iar eşti foarte de lipsă, comunile ţi-au asigurat 
800 fl. v. a. remunerațiune anuală. Acum primind de- 

„cretul de protonotar eşti deregâtor politie şi poţi purta 
şi advocătura, şi de cumva până la primirea acestei 
epistoli ai respins de a veni la postul.de protonotar, 
te asigurez, că: până la răspundere pe epistola asta nu . 
se va lua vre-o notiţă. - 

"Deci te rog şi-mi răspunde cât de curând, până



a 
la sosire-ţi, de cumva te vei rezolva a veni, având.acuma 

„ decret, te va suplini unul-sau altul. 
Plenipotenta comunei Rebrișoara se aclude sub . 
Acum la finit rugându-te de. repeţite-ori să mă ierţi, 

- de te-am supărat, așteptând răspuns îmbucurător şi după 
“dânsa a ne vedea faţă la faţă cât de curând am onoare 
“a mă însemna... „Al D-tale de binevoitor 

„V. Naşeu m. p. | 
Te rog salută pe vărul tău Ionică şi ceia toţi, cari 

mă cunosc. ” 

94. A doua abzicere a lui V. Naşcu dela postul 
de director la adminstraţia fondurilor. 

Am arătat 'mai sus, că în adunarea comitetului din: 
15 Dec. 1861, când V. Naşcu a fost ales de director la 
administraţia tuturor fondurilor, o 'comisiune mică în 
care a fost şi Naşcu, a fost însărcinată cu compunerea 
unui proiect de statute. Am arătat şi aceea, că V. Naşcu 
a fost cerut spre informare Statutele universității săsești, 
dar nu le-a căpătat, deci s'a apucat dânsul singur - şi până în Martie a pregătit'un proiect de statute. Co- 

"misiunea fondurilor.a predat 'acel proiect unei alte co- 
„misiuni constătătoare din mai mulți bărbaţi pricepători 
“spre a-l lua la desbatere, dar vro trei luni a stat 
proiectul neatins. 

- - In'19 lunie 1862 s'a ţinut în Năsăud adunarea . 
reprezentanților fondurilor grăniţereşti. Cu aceea ocaziune 
s'a ales şi o comisiune, care să censureze rațiunile fon- 
durilor. In „aceea comisiune au fost “Leontin . Lavechi, 
vicecăpitanul şi prezident al  sedriei generale, Cozma 
“Înca, membru comisiunei, Vasile Naşeu, directorul fon- 
durilor şi Teodor. Anton, controlorul fondurilor, 

Aceştia s'au dus acasă la.- perceptorul Ioan - Puv- 
ceilă, la care se afla și lada de fer cu toate documen- 
tele de cassă, căci — după cum am amintit în alt loc —
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la fonduri nu era-cassă wertheimiană.  Manipulaţia de 
cassă au aflat-o foarte patriarhală și nu după regulele 
manipulaţiei generale de bani. De aceea Leontin Lucchi 
în raportul de dto 17 Aug. 1862 arată mai multe iregu- - 
larităţi, între cari mai principale erau: bani daţi împrumut 
ori anticipaţi pe lângă obligaţiuni, ori valori de bani în 
aur și cu deosebire anticipăţiuni în contul îmbunătăţirei 
de plăți şi remunerațiuni, cari se vor da în viitor. “Toate 
trei cheile erau în mâna perceptorelui. Banii primiţi fără 
contrachitănți, canţiunile cea măi mare parte nu erau 
depuse etc. — apoi adauge: 

„Acestea şi. mai multe iregularităţi, lipsind până 
astăzi statutele despre administrarea fondurilor şi ma- 
nipularea cassei, în viitor numai așa se vor putea evita, 
dacă onoratul ' comitet va- impune strâns Directoratului 
administrativ al acestor fonduri a se ţinea cam de-odată 
după Instrucţiunea care sustă asupra administrărei cas- 
selor. alodiale a comunelor în fundul regesc şi dacă şi 
manipulaţiunea cassei se va ţinea din partea on. comitet 

sub strictă şi. necurmată inspecţiune“. 

Acest raport s'a pertractat în adunarea. generală a 
„comitetului ținută în 17 Aug. 1862 şi fără de a se face 
ceva amintire de proiectul de statute făcute de V. Nașcu, 
care proiect era dat altei comisiuni spre desbatere, dar 
sta neatins, — în protocolul adunărei generale de atunci 
Sau luat următoarele : 

„Mai încolo observă dl vicecăpitan Luchi, cumcă 
iregularităţile, care s'au ivit în administrarea fundului 

“de provente, provin numai din lipsa statatelor, pentru 
uceca s'a decretat a sc alege o comisiune, care să com- 
pună acestea statute. S'a ales: Ilustritatea Sa domnul 
căpitan suprem Alexandru Bohăţel, domnul ricecăpitan 
Luchi, dl cavaler de Bota, d! fişecal Florian, dl Dr. Cor- 
cheş, dl vicar Gregoriu Moisil, dl Poreius, dl Nuşcu, 
dl. Ioachim Mureşan și dl Petri, care s'a însărcinat ca 
până în 15 Sept. a. c. să le gătească, 

Aceasta într atâta a supărat pe V. Naşcu, încât în
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aceea zi sub Nr. 376 și-a dat dimisiunea cu următoarea 
scrisoare : “ a ' 
„Reverendissime domnule vicar, preşedinte la administra- 

rea diferitelor fonduri ale districtului, năsăudean 
Umilit subserisul şi-a mai dat odată dimisiunea 

ca ales Director -la administrarea diferitelor. fonduri şi 
auumit în 1f Ianuarie 1862, în urma căreia delăturân- 
du-se încâtva cauzele, pentru care fuseră silit atunci 
din început a abzice, a- mai continuat serviciul lui în- 
credintat. 

" Subscrisul ca şi ceialalți domni aleşi membrii la 
manipulațiune fuseră aleşi numai până când va fi adu- 
nată comisiunea în pleno.: - , 

Membrii au fost de atunci adunaţi de mai multe- 
ori, la cari ocaziuni subscrisul totdeauna a propus, ca 
să se iee statutele la aprobaţiune barem provizorice 
spre îndreptar, însă toate fără rezultat. Acum se împută 
— şi cu tot dreptul — toate -iregularitaţile aflate la 
scontrarea cassei singur numai direcţiunei. |. 

Astăzi iarăşi şi-a dat verbal umilit Subserisul ' di- 
misiunea sa, însă cu durere trebue să mărturisese —. 
în loc a fi întrebat de cauză, pentruce? mi-se luară 
propunerea ca un lucru de glumă, tocma ca când umilit 
suscrisul ar fi dător a servi cu responzabilitate pentru 

„doi, trei, sacrificându-şi putina avere şi sănătate ce i-au 
mai rămas după atâtea fatalităţi, ce a suferit pentru 
cauza în genera -a districtului. 

Umilit “subserisul sa rugat în scris odată — şi | 
verbal în mai multe rânduri, ca cele aduse pe tapet cu 
puteri unite să se. ducă la. deplinire şi în eleptuire; 
însă văd că nu poate umilit suserisul parte să întârzie, 

„parte sunt silit a-mi plăti scriitor ca să nu. ştiopotăm, 
lângă toate acestea subscrisul să fie responzabil de toate; 
pentru aceeu se vede silit, neaflânâu-se în stare de a 
împlini ce se pofteşte dela dânsul, a-şi da dimisunea 
în scris încă odată. şi se roagă Reverendissimei D-lor 
Voastre să binevoiţi a i-o primi, încrezând: conducerea
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domnului vicedirector de astăzi înainte, rămânând ca 
învăţător ce este. 

Năsăud, 17 August 1862. 
Bastiu Naşcu m. p.“ 1), 

"Din cele înşirate de V. Naşcu în aceasta scrisoare 
se vede destul de clar motivele pentru cari a abzis atât: 
primăvara. cât şi a doua-oară. 

Dar precum s'a întâmplat cu ocaziunea primei 
abziceri, așa s'a întâmplat şi cu aceasta ocaziune: pre- 
'zidentul Grigore Moisil, vicar, nu l-a lăsat să părăsască 
postul, Naşcu a cedat și a rămas şi mai departe în 
postul de director la administraţia fondurilor. 

95. Naşcu în deputațiune la Maiestatea Sa în 
cauza de ceartă cu saşii şi în cauzele generale 

grăniţereşti. 

După lupta din 31 Aug. 1861, întâmplată între 
locuitorii din Nepos şi Sasii au urmat multe neplăceri 
şi deţineri. In 1862 a fost esmis un comisar, Papp 
Alajos, ca să taie linia între comunele litizante. Pe la 
începutul lui Octombre comunele românești Ilva mică, 
Feldru, Nepos și Rebrișoara, care erau în ceartă cu 
Sasii pentru hotar?), au hotărât, ca să se trimită o de- 
putațiune la Maiestatea Sa în Viena, ca să se pună 
odată capăt încălcărilor seculare, cari le comiteau Sasii. 
In acea deputațiune au ales pe V. Naşcu, Calistru 
Tofan?) şi Ioachim Mureșan. Pe aceştia i-au însărcinat 
ca să compună o petiţiune cătră Maiestatea Sa, cerând 
ca cearta între ele'şi între comunele săseşti - să se re- 
zolvească pe cale scurtă, pe temeiul fapticei posesiuni 
şi a documentelor. . 

-1 În dosul scrisorei acesteia e notat de vicar. „praes. Na- 
seud 18/8 1862 Nr, 3771,2+, 

2) Vezi la pag. 9—15. 

5) Vezi la pag. 14—15,



In 16 Oct. 1862 V. Naşcu şi-a scos dela căpi- 
tanul suprem „bilet de legitimaţiune“ 1) şi apoi a plecat 
cu, ceialalți deputaţi la Cluj, unde au rămas 6 săptămâni. 

Despre cele ce au isprăvit în Cluj raportează V. 
Naşcu vicariului Gr. Moisil în -12 Nov. '1862 _ur- 
mătoarele; . 

“„Reverendissime [* 

Veţi fi cugetând, că noi. am fi acum în Babilonu 
nemţesc, durere, că ne aflăm încă tot în capitala 
Seiţilor, cauza zăbovirei noastre pe aici au fost cea 
principală, cercarea prin indicele registrăturei Guber- 
nului de când s'a introdus, compunându-ne din indice nou elench despre obiectele și cuprinsul acelora, nu numai în cauza comunelor aflătoare în ceartă, ci şi de 
comun a Districtului întreg. Cercat-am şi la conventul 
din Coloș-Monoştor în patru zile şi acum ştim, ce se 
allă şi acolo.  Notiţe şi copii parte vidimate, parte nu, - avem destule. Recvizitoriu nu avem de cereat şi în 
Alba Iulia în archiva conventului, de acolo. Am merge 
şi acolo, insă ne intârziem şi. ce e mai mult ni se 
ușurează punga. A doua zi după sosire am fost la Exe. 
sa Guvernatoriul, dându-i „de ştire, că spre ce scop 
călătorim la Vienâ.: Intre altele mai multe ne zise: „Ich habe nichts dagegen“.?) Şi apoi după 10 zile ne dă de ştire prin secretariul Salantzi, câ fără facultate - în seris să nu pornim, -şi așa u trebuit să - dăm o su- plică, mergând în persoană toți îrei la Excelenţia sa, la care ocaziune i-am spus, că 'cât fiind militari ne-au luat în scut regimul și Generalitetu,5) acuma ne tre- 
buind, 'ne urgisese. cu toți şi ne răsplâtese cu exe-: cuţiuni militare etc., apoi la toate plânsorile Sasilor se 

  

1) Acel bilet ca pas de călătorie e tipărit nemţește şi ro- mâneşte „Cu: valoare pe unu anu“ (litere cirile) se păstrează între scrisorile rămase de Naşcu. 
2) Româneşte: „N'am nemica în contră“, . 
3) Comanda generală. |
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dă crezământ şi așa ne vedem prea aspru tractaţi, 
vecinilor noştri nu li s'a pus nici o piedecă cu mergerea 
la Viena, numai novă. Sa esprimat, căarfio or- 
Ginaţiune nouă dela Cuncelaria aulică, însă va aşterne 
suplicu noastră Cancelăriei şi venindu-ne .rezoluţiunea 
vom fi încunoştiinţaţi. Eu i-am răspuns, că aşteptăm 
aci răspuns, având de lucru cu vidimarea şi autenti- 
licarea unor ucte privitoare la aceasta cauză. De do- 
cumente.îmi spuse, că sar alla „bei einem Lehrer in 
Nassod“1) mai multe, îndată - mă dădu-i cunoscut a fi 
cu acela şi aşa i-am înşirat cum că Sau nimicit ar- 

chivele din Năsăud, fiind lăsate pradă vandalismului 
din 1848/49 şi ofițirii, precum şi grăniţerii înarmaţi. 
fiind au grijit de apărarea dreptului Împăratului şi nu 
au avut grije de archive. Eu am adunat după revo- 
luțiune de ici colea nişte fragmente, însă ceva tot nu 
avem, fâră de acea multe nu sunt autentice. Se vede, 
că Schwaiger a urătat, că eu aş fi în posesiune de 
mai multe documinte.. Au nu ar fi bine, câte se află 
acolo în cortelul meu,: să le strângă moşu Porţius şi 
să-le puneţi undeva la scutinţă.?) 

„Astăzi aşteptăm rezoluţia dela Guvern.: Umblat- 
„am şi la vicepreşedintele III. Popp şi Cosma, acesta 
ne-a promis a înforma pe Excell. sa despre starea lu- 
crului şi crede că nu vom fi împedecaţi. 

Fost-am şi la ceialalţi consilieri, pe Ex. sa ean- 
celariul Guvernului l-am rugat a ne da facultate de 
cercat în archive. Cu cercarea asta am fi gata, nu- 
mai concesiune de călătorit respective de a avea au- 
dienţă să dobândim, pornim şi neîntrerupt vom călători 
până la Viena. Acolo mai dintru 'ntâi vom cerea a - 
ne corteli la St.-Barbara în Seminar. Când vom porni 

1) româneşte: „la un învățător în Năsăud“. 
2) V. Nașcu se temea să nu i se facă perehiziţie de casă, 

cum i sa mai întâmplat cu. deosebire în 1856, când i-a confişeat 
conceptul unui memorand cătră Maiestate, (vezi la pag. 111) de 
acea a apelat la grija lui Florian Porţius.
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de aici vă vom înştiinţa. Timpul îl petrecem cu de- 
copiarea mai multor acte vechi. respective plânsori şi 
rezoluțiuni după investigațiuni dela anii 1717, 1759, 
1760—62. - | Ş 

- Dacă eram noi provazuţi cu plenipotenţa generală 
adecă şi pentru cestiunea de proprietate, ne era acum 
lesne a scoate multe copii autentice în privința corte- 
lelor şi anume a sumelor de bani, câte au cerut ar 
morum prefectura a se da din fondul ţirei noastre. 

- 

"Aşa am fost restrânşi mai mult la cauza. celor patru 
comune, însă fiind asta încopeiată cu cea toată a Văii 
Rodnei, am putut scoate şi de acelea. Având lipsă de 
mai multe ucte, e foarte probabil, că vom cerca și în 
archiva armor. prefec. în Viena şi tot numai în Cauza 
Neposului ete. şi 'cealaltă rămâne jos: 

De voiţi, ca 'să 'cercăm ce se poate şi de cele ge- 
nerale, trimitene-ţi plenipotenţă, spese încâ sunt ne- 
trecut de lipsă. În fine mă recomând şi aştept răs- 
puns. Al Reverendissim. sincer 

Cluj, 12/11 1862. | „P. Naşeu, m. p. 
Malte complimente 7. Afureşiau, m. p. 

In Cluj au stat până în 17 Nov. 1862. Inainte 
de plecare (în 16 Nov.) V. Nașcu iarăşi răportează 
vicariului despre - celea ce au mai isprăvit: în Cluj ur- 
mătoarele : 

„Reverendissime!“, | 
Această scrisoare o trimit: mai în urmă din Cluj, 

liindeă mâne la amiazi continuăm călătoria cătră reşe- 
“dința' Imperatorului. Nu puturăm face aceasta până 
acuma, negându-ni-se descrierile conseripţiunilor a co- 

1) Aici comunică că s'a convius şi deșpre manipulaţia fon- 
dului de ştipendii, care cu finca, Oct. 1862 era în "obligaţiuni de 
60,550 n. apoi adauge: , 

„Văzut-am şi erogaţiuni de acele, de care nu visasem 
„cândva, pe sama lui Anton Dobac ete, ete. Knopp, Pavel Gălan 

şi Todașca“. Aceştia erau oficianți silviei,
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munităţilor celor 4 aflătoare în ceartă şi alte documente 
vechi dela anii 1713 în coace şi anume de acele, care 
le-am aflat în labirintul archivului guvernial de aici, 
privitoare la asuprirea Românilor din Districtul Bistriţei. 
Până le-am aflat a trebuit mult timp, neaflându-se pus. 
in ordine încă de când s'a transpus dela, Sibiiu. Printre 
altele am avut mult de aplanat şi îndreptat dând des- 
luşiri la mai mulţi Referinţi, cari au trebi de ale noastre. 
Știm acum pe la cari stau din cele multe reprezenta- 
țiuni ale noastre. Până acuma nu Sau rezolvat, fără 

„se allă în concept unele gata şi în săptămâna asta vor 
[i la sesie. - Ă . . 

Treaba lui Rummel îţi vine iar pe cap, să mai 
daţi desluşiri mai apriate.1) - 

Am teamă să nu recureze când Var suspenda şi 
atunci să nu se păteze Gubernul. Aşa cugetă unii pe 
aici, pentrucă nu e destul de desbinată cestiunea averei 
noastre şi recunoscută de toate 'diregătoriile. Nas va 
căpăla domnialui şi să nu se amestece în chivernisirea 
şi afacerea averei comunelor, apoi că simțindu-se ne- 
apt, să cerce-a se penziona.?) | 

„ 

1) Laurenţiu Rummel directorul șeoalei normale despre a 
cărui caracter slab am scris la pag. 134, 139, 196, cu datul 3 Nov. 
1862 sub Nr. 83/862 a făcut o plânsoare cătră guvernul reg. din 
Cluj, contra, vicariului Gr. Jfoisil şi a lui Vasile Nașcu, Petru 
Tanco, şi Ioan Puvrceila, cari, ca diregători ai fondurilor i-au luat . 
servitoriul, au tras la sine câștigarea lemnelor pentru încălzirea 
şeoalelor şi celorlalte trebuințe de şcoală. Guvernul a și trimis 
incuza la căpitanul suprem spre cercetare. Vicariul şi-a dat pă- 
rerea pe 4 coale, totodată a însinuat la sedrie proces în contra 
lui Rummel, pentrucă în acea scrisoare pe. membrii comisiunei 
ii timbrează de „speculanţi, egoişti uriţi şi — Prasser der Fonde . 
= prădătorii fondurilor. 

. 2) Acestea au sosit la:căpitanul suprem, care cu scrisoarea 
din 9 Maiu 1663 sub Nr. 417. pres. comunică la fonduri urmă- 
toarele: - . 

„Domnul învăţător prim. Laurenţie Rumme! sub acest Nr. 
și dat este înfruntat in urma gr. ordinăţiuni gub. d. d. 18 Martie 
a. €. sub Nr, gub. 7636 ex 1863 pentru delaţiunile sinistre așter- 
nute în anul trecut cătră acel Inalt Guberniu in contra-comisiunei
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- Pentru înfiinţarea convictului gimnaziului era odată ideia de a se cere opiniunea exactoratului, în cât ar ajunge puterile financiare ete. ete. ete. Acuma abătându-i dela aceasta, Guvernul va aşterne actul tot în sus în săplămâna asta. Așa şi cela pentru ruinele institutului “şi susţinerea preparandiei. „De -aici se propune, ca ru- inele să 'se predeie: comunelor, spre a-şi clâdi convictul pe spesele lor, iar. preparandia pe contu fondului ţărei. - Domnii noştri se grăbese cu aceasta, ca până când vom fi noi sus, să ajungă actul acolo Spre a putea noi umbla pe unde va trebui spre a câștiga sancţionare. A fost foarte. bine, câ. fiiind' noi iei: şi având Supliea d. d.: 10/12 10601) şi . promemoriile litografate' âm putut bine capacita: pe respectivii domni, "Dela . Viena am primit astăzi Ştire, că cauza noastră se află astăzi la cubinet spre a nu se sancţiona. Am rugat prin un telegram pe Archiducele- Rainer. Având mâne . "* dimineaţă documintele doritoare pentru noi autentificate, călătorim în continuu până la Viena. Acolo s'a scris din partea Guvernului, că ne-a dat licenţă în 12/11, care licență o avem a mână așa şi de scoatere de acte din archive. .Noi Cugelăm a ne convinge despre sosirea recurselor trimise e. r. comisiuni?) și neaflându- le să dim o copie (de pe recursul Năsodenilor, care e la mine) cancelariului nostru și asta cu atâta mai vârtos, fiindcă dietele acelei comisiuni sunt pe conta fondurilor. * noastre, după cum am înțeles aici, N , . 
8) „Având la mine deciziunea comisiunei c. r, regu- 

  

administrătoare sub Nrii 83, S7, 88 și totodată îndreptat întracolo, “ca pe venitor 'să sc rețină a se amesteca” unde nu-i ferbe oala, şi a împedeca pe comis. adm. în afacerile sale bazate pe benignul bilet de mână a Sacratissimei "Maiestatei Sale şi gr. ordinățiuni gub. sul Nrii 11.109 ex 1861 şi 20.654 ex 1862, 
"1) Vezi publicata dela pag. 199—220, 

2) Aici e vorba de Comisiunea, regulătoure de posesiuni -a cărei prezident era Păck general maior. . ” „3 Aici sunt cestiuni private,
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lătoare de posesiuni pentru comuna Năsăud am arăta-o 
la respectivii domni referinţi spre a-i înforma despre 
starea lucrului. Recursul încă l-au .cetit. Am aşter- 
nuto reprezentaţiune la Gurven spre a retrage execuţia 

de gendarmi din Nepos şi Feldru, vorbind şi cu gura 
multe şi importante cu Excelenţia sa contele Gubernator, 

„.. În 22/7 a trimis câncelaria aulică o ordinaţiune. 
ca fondurile noastre să se întrebuințeze şi administreze 
de comisiune după voia şi spre scopul menirei lor. Pe 
baza aceasta se razimă Guvernul spre a nu întreține 
preparandia din fondul nostru, așa şi de motiv la în- 

-ființarea convictului. 

In urmă ne rugăm a ne sta întru ajutor să ni se 
trimită bani cât de curând batăr şi din fondul proven- 
telor şi anume din pătrariul prim, care e menit pentru 
purtarea speselor la depulaţiuni, căci acele 4 comune 
nu vor avea de unde a-ne mai trimite. Noi ne vom 
da socoteală despre toate cu documente, ce spese am 
avut cu scrutarea, archivelor, şi asta nu e numai pentru 
acelea 4 comune, ci pentru toată Valea Rodnei, ba 
luat-am notițe din convent chiar şi pentru Borgoveni 
şi Târgoveni, avem recvizitorii pe restimp de un an a 
ne mai scoate şi aşa știind, ce se poate afla, uşor'se 
vor da. în copii autentificate. 

Și pentru istoria Regimentului ne-am adunat în- 
semnate date. 

Pentru cumpărarea cassei werlheimiune trimi- 
teţi-ne bani şi o scrisoare, în ce dimenziune. Cât ce 
o fi acea la comisiune şi vor fi şi manipulanți cu cauliune 
spre siguranță, se va transpune averea fondului pentru |. 
Stipendii.  Exactoratul nu voieşte asta cu bucurie. La 
cererea unui amploiat dela exactoratul statului anume 
„Richter“ spre a-i se concede o remuneraţiune din 
Fondul nostru de stipendii s'a îndurat Maiestateu sa 
a hotări, că fiind fondul esta spre scopuri. de învăţă- 
mânt, cererei aceia nu se poate face destul. Guvernu



să caute de merită suplicantele o remuneraţiune, a-i se 
da din alt fond. Di . 

Acum iar să păţim ca în anul 1860, cauza mi- 
siunei noastre e în cabinet, referinţi iar veşini de a. 
moaste!) fiind, care a bună samă an propus în favoarea 
veșinei lor; -avem a le desvăli nedreptatea şi vicleniile - 

“lor întreprinse mai cu samă dela anii 1713 încoace, 
"cari zăcând în labirintul urchivelor le avem în docu- 

minte autentificate, prin care putem dovedi, că nu dela 
anul 1764, ci mai. înainte izvorește râul relelor, Re- 
comândându-mă Reverendissimului, Ilustr, D. Căpitan 
suprem şi la ceia D. D. anume 'Tanco, Porcius, "Lica, 
Purceila, Petri, exjude prim Anton et frate, am. onoare 
a mă însemna al Dlor voastre sincer 

Cluj, 16/11 noaptea 12 oare, Naşeu, m. p. 

- A doua zi (în 17 Nov. 1862) au plecat la Viena, 
unde au sosit în 20 Nov. lIndată după sosire au şi 
făcut primii paşi la archiducele Rainer Şi consilierul . 
Roschman în cauza statorirei- liniei de graniţă pe terenul 
de ceartă dintre români şi saşi, apoi în cauza recurse= 
lor înaintate de unele comune contra deciziunilor comi- . 
siunei regulătoare. de posesiuni. Despre pertractările 
avute V. Naşcu încă a doua zi (21 Nov.) într'o epistolă 
mai lungă a raportat vicariului următoarele: 

1. În cauza terenului de ceartă cu sașii actul nu 
s'a inaintat la cabinet. Archiducele Rainer 'a comunicat 
telegrama lui V. Naşcu, trimisă din Cluj, cu ministrul conte 
Nadaşdi, iar pe Naşcu l-a. sfătuit să întrebe pe acesta, 
dar cu el numai în 21 Nov. între 8—9 oare dim. s'a 
putut întâlni, când Nadaşdi a zis, că cunoaşte “Cauza, 
şi din partea cancelariei aulice în 193 Nov. s'a trimis 
deciziunea la guvern, ca să rămână linia statorită în 
anul 1852. Dupăce Nașcu, îi spuse, că acea linie e 

„1 Aici imitează espresiunile saşilor în loc de vecinii noștri 
“ și vrea să zică că referenții sunt toţi sași. 

Dr. Șimon: Vasile Naşcn Pi IN 30
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octroată de Schwarzenberg numai pentru eatastru pro- 
vizor, contele Nadașdi le-a. spus, că dacă au mers 
până acolo, să compună petiţiunea cu toată precauţi- 
unea şi fără patimă, nu cum au. făcut saşii, să cileze 
şi să se provoace la toate datele, cari li-s favoritoare 
şi în.0o audienţă să o predee Maiestăţii sale. 

2. In privinţa munţilor revindicaţi i-a spus Cont. 
Nadaşdi, că lucrul e aproape de capăt, trebuie numai 
actul să se întregiască cu documentele, pe cari unii 
pretendenți îşi aroagă drept. 

3, Vre'o 8 recurse contra, deciziunilor comisiunei 
regulâtoare de posesiuni se află la referentul bar. 
Reichenstein.  Nadaşdi îi mai spuse „aveţi membru la 
acea comisiune, care l-aţi cerul şi vi-l-au denumit Ma- 
iestatea sa, acela poate să vă lămuriască cererile în 
toată privinţa“. Naşeu îi spuse, că membrii comisiunei 
se feresc de Iosef Sehotil, care avea numai vot con- 
sultativ, nu poartă -protocolul, şi nu ascultă părerile şi 
aserţiunile aceluia. Nadaşdi nu prea credea, dar. zise 
că acea comisiune e compusă din bărbaţi oncști, totuşi 
-nu Sunt îngeri, pot să greșască şi dânşii, pot să nu-și 
înțeleagă instrucţiunea, toate acestea să le spună re- 
ferintelui, iar căpitanul I. Schotil să-şi aștearnă un fel 
de arătare ori plânsoare directe la dânsul (cont. Na- 
dașdi). Naşeu serie vicariului, ca acea plânsoare să i-o 
trimită lui, ca să o înmanuieze lui Nadaşdi. Comunică, 
că s'au apucat de compunerea petiţiunei maiestatice şi 
cer să li se trămită bani pentru cassa wertheimiană și 
pentru dânșii.?) 

V. Naşcu în epistola scrisă din Cluj în 12 Nov, 
1862 a cerut o plenipotenţă generală, pe baza căreia să 

poată întreveni în toate cauzele şi să poată scoate do- 
cumentele de lipsă pentru întreg districtul. Prezidentul - - 
  

  

2) La adresa: Gregoriu Silaşi Dr. de theologie ete. Wien, 
Schonlatternsasse Nr. 750.
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Gr. Moisil şi membrii comisiunei fondurilor!) au sub „Scris şi i-au trimis o plenipotență datată din 2 Dec, 1862, prin care au împuternicit pe /oachim Mureșan, asesorul judecătoriei “districtuale, şi pe Vasile Nașcu, directorul. fondurilor, ca în interesul foastelor comune grănițereşti după cea mai bună a lor Ştiinţă şi conștiință să compună petiţiuni, memorande şi scrisori de:ori şi ce numire și să le înainteze la autorităţile înalte. şi prea înalte, precum şi să aducă înainte prea înaltului Tron 

privință și de un advocat cu plenipotenţă generală ori. limitată. "Toate spesele lor le vor rebonifica din fon- dul fostului ținut de regiment 

95, Petiţia majestatică în cauza de ceartă cu i Saşii pentru hotar. - 

Până în 19 Dec. 1869 V. Naşcu . lucrase foarte mult la petiția majestatică a comunelor româneşti în cauza de ceartă cu comunele săsești 
“Despre aceasta scrie următoarele : 

“ „Lucru nostru de căpetenie : ar fi compus, acluse latinești, ungurești şi nemțeşti vre-o. 70 coale, sunt „Sătul de decopieri latine. Conceptul suplicei 25 coale, "din care 4 coale s'au litografat și așa tot până în capăt un Op masiv şi foarte important, o istorie întreagă a văii Rodnei în privinţa viclenelor uneltiri ale . Saşilor 2) 
1) Petru Tanco, Florian Marian din Zagra, Basiliu Petri “in Mocod, Cosma Anca din Rodna veche, loan Purceila, "Teodor “Anton, Basiliu Mureşan. 
2) Conform unui cont subscris de L. Drda în Viena la 10 lan. 1863. Ioachim Mureşan, pentru 30 exemplare de câte 25 coale li. a. - , : 

30%
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“ Doeumentă dela Stiboriu şi Sigismund. ne-am câştigat, | 
așa protocoale dela comisiunile sub Vas în anii 1764.: 
şi 1765, „numai de -acelea nu am putut dobândi, căci. ; 

'S'au dat comisiunei regulătoare de posesiune la noi. 
Dupăce va fi toată suplica . litografată în vre- o. 

30—40 exemplare se va serie ad purum şi atunci vom; 
cere audienţă. 

Noi cu utopii nu ne. ocupăm, ci numai ce spun și 
dovedese actele dela 1412 încoace, conseripțiunile de, 
dare din anii 1713—20—50, protocoale de investigare : 
din 1752, pe care timp era magistratul ajuns'pe culmea : 
puterei sale în contra Românilor, când câteva familii 
săsești având sigilul magistratalui ocupase toată Ilva şi i 
Măgura caselor la Maier ete, etc. 

Nu cred, că s'a mai prelucrat un act în asta cauză 
"aşa lămurit ca acuma şi acesta nu are cstindere numai! 
pentru cele 4 comune, ci pentru toată Valea noastră, 

"care va da o lămurire la mai multe puncte de dubie- 
tate în cauza proprietăţii. o 

Cu “dl agente Dobran, am convenit şi bucuros va 
primi cauza noastră numai să-l înformăm odată, dându-i 
un exemplar litografat, | 

Când vom avaa audiența nu ştim, nefiind, cu puruga i 
gata, după asta având plenipotentă în mâni vom face | 
paşi şi în cauza generală a Districtului ... 5): 

* Multe am avea de isprăvit aci, numai timp, — şi! 
obraz cu larvă, apoi picioare de alergat să avem“ 

| In 10 Decembre 1862 înaintară Majestății petiția | 
scrisă pe 46 coale?). In această petiție s'a dedus dreptul 

1) Aici trimite „o desemnare de cassa wertheimiană“, cere .; 
să-i trimită preţul fixat „că pe credit nu merge“. 

2) Cere, ca Petru "Tanco să-i trimită două documente dintre 
scrisorile sale de acasă în Năsăud. 

3) Originalul, care a fost dat Majestății Sale cu 77 acluse, . 
e subscris de „Basil Nașcu, Kalistru Toflan și Ioachim Mureșianu, 

" se păstrează între scrisorile rămase de. cest din urmă sub” grija - 

fiului său Artene Mureşan. , i 
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" „de proprietate al. grănițerilor din comunele Rebrișoara, 
Nepos, Feldru și llva-mică asupra terenului de ceartă 
din timpurile cele mai vechi, s'a arătat mai departe, că 
linia „tăiată de Papp Alajos e bazată pe o copie falză 
și se roagă de o comisiune împăciuitoare etc. 

„96. Recursele în contra decisiunilor comisiunei re- 
gulătoare de posesiuni şi audiența în cauza peti- 

țiunei majestatice. 

In timpul, pe. când petrecea V. Nașcu în Viena, 
„ comisiunea regulătoare de posesiuni a fost isprăvit. cu 
mai multe comune din valea Someșului şi le-a 'înmanuat 
deciziunile numite nemţeşte ; Erkenntniss. V. Nașcu, că- 
ruia i s'au fost dat şi acestea cauze spre apărare, a 
scris la Năsăud, ca deciziunile să i le trimită la Viena. 
Acele vecisiuni au fost date spre înmanuare judelui de 
cerc Mărian, care înțelegând, că le cere Nacu i le-a - 
trimis numai în 12 lan. 1863. , o 

Recursele aveau să se facă. la cancelaria aulică în 
timp de 6 săptămâni după înmanuare. Terminul deci 
espira cu finea Ianuarie 1863. Având aceasta în vedere 
V. Naşcu, îndată ce a primit decisiunile amintite numai 
de cât s'a apucat din toate puterile de compunerea re- 
curselor lucrând ziua,. noaptea. Dupăce. le-a gătat, cu 
scrisoarea din 21 lan. 1863, :care se va reproduce mai 
în jos, le-a trimis în concept vicariului Grigore Moisil 

“în Năsăud ca să se îngrijească de purizarea şi înain- 
tarea lor. Intr'aceea în 15 lan. 1863 V. Nașcu cul, 
Mureșan au avut şi audiență la Majestatea Sa în cauza . 
petițiunei înaintate referitor la terenul de ceartă. Tot în. 
această cauză au fost şi la archiducele Rainer, căruia 

„i-au înmanuat şi o altă petiție majestatică, în care ară- 
“tară, că comisiunea regulătoare de posesiuni nu con- : 

” sideră -întru nimic pe căpitanul auditor Iosef Schotti, 
reprezentantul lor denumit de Majestatea Sa ca membru: 

4
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“cu vot consultativ pe lângă comisiunea regulătoare de - posesiuni. Despre acestea raportează V. Nașcu vicariului Gr. Moisil în următoarea epistolă: 

Viena, 21/9 Ianuarie 1863. „„Reverendissime! i 
Din telegrama dtto 16 Ian. a. e. aţi putut vedea, 

că în 15 am avut audienţă. Indată după diplomaţi, 
episcopi şi ministrii ne-au onorat a ne chema înainte, 
unde după o scurtă antevorbire, se. îndură Majestatea 

„Sa Imperatoriul a ne răspunde: voiu, ca să se cerce- 
teze starea lucrului de amănuntul, spre a se putea 
aplana cauza neplăcutelor conflicte între comunele ve- 
cine; apoi la rugarea noastră pentru signatură ne spuse, 
că tocmai acea voiește, ca -să i se relaționeze. Ne în- 
trebară, sunt comunele in posesiune faptică a locului de 
controvers? firește, că noi aşa i-am răspuns, numai. că 
prin 0 ordinaţiune prezidială ne-au oprit gubernatoriul 
de a trece linia horvathiană, puindu-ne execuţiune mi- 
litară şi gendarmi spre a ne opri dela folosirea locului 
nostru, E 

Duminecă am umblat pe la consiliarii şi secretarii 
nostri, le-am auzit părerile şi, opiniunile, mai cu samă 
a Br. Reichenstein, cu care ni-am disputat 2 ore. Ar- 
chiducele încă ne-au primit un exemplar din suplică, 
ne-au examinat despre liniile. diferite şi ne-au promis 
din parte-şi dreptate. Acestuia i-am admanuat suplica 
cătră Maj. Sa adresată din partea reprezentanţilor co- 
munelor în cauza lui Schottl, despre care i-am povestit 
cum e tratat Ja comisiune, cum ne pişcă comisiunea şi petrece timpul spre a-şi câştiga merite ete. La toate ne-au răspuns a se înforma şi a forța lucrul. Cancela- riul ne-au primit iarăşi cu omenie, mulțămindu-i pentru 
câştigata audienţă și recomandându-ne cauza noastră „prudenței şi iubirei de dreptate; îndată ne spuse, că: suplica a sosit Duminecă sara cu signatura dela Maj. 
Sa, şi o va da după cererea noastră la un; referente nice sas nici român şi pertractarea se va face sub pre&- 
şedinţa sa,
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La Conrad am fost eri, m'a provocat pe mâne a 
veni la dânsul spre a ne înţelege despre mai multe 

treburi, aşa voiu şi face, fiindcă dânsul e referintele 

pentru multe de ale noastre. Aci văzui şi o notă a 

cancelariei noastre) pentru asignarea de 100 galbini II. 
nostru domn căpitan suprem, pe cât am putut privi de-a - 

fuga, e bine motivată. Tocmai când voiam a încheia 

scrisoarea asta, primii al Roverendis. ddt. 18 Ian. 1863. 
Dl Ioachim nu e pornit şi poate se va mai opăci prin 

Pesta, şi trimit acestea?) pe postă, numai ce durere, 

că 'comunele au ținut decisiunile 4 săptămâni, şi apoi: 
“le trimit încoace: drept aceea până la finea lunei ace- 
steia să fie recursul la Bistriţă; faceţi bine şi cu tot- 

deadinsul să se pue pe purizare zi şi noapte, ca să nu 

se întârzie. E - | ÎN 

In cauza, ce mi-aţi mai adaus, prin fugă vă răs- 

pund,'că mâne voiu şti ce să fac, având conferinţă cu 

consilieriul Conrad. Duminecă pociu apoi întra la Plener 

şi cât îmi. va fi modru voiu bate, spre- a exopera, ce 

dorim. : Mult însă nu pot sta pe aici, că punga sa 

subțiet; şi Doamne! Doamne! căt sunt de sătul de pra- 

gurile pământeştilor puternici, câl uş trebui să-mi cumpăr 

mască. In vre-o câte-va zile voiu să mă scutur şi de 

asta. Socotele şi chitânţi-pentru banii trimişi va aduce 

dl Ioachim. Cassa scutitoare de foc şi furt s'a expedat 

prin lancu Mureşan. Dl Petri poate spera răspuns cât 

de curând dela mine... 7 - 
Naşeu m. p.“. 

| l. Mureşan în 22 Ianuarie 1863 a transpus. toată 

plenipotența d. d. 2 Dec. 1862 pe Vasile Naşcu, indu- 

când pe dânsa următoarea clauzulă în. limba germană: 

„Fiindcă poziţiunea mea. oficioasă, ca asesor la 

judecătoria districtuală: din Năsăud, nu-mi permite a 

  

1) Cancelaria aulică transilvană din Viena. 
2) Aici e vorba despre conceptele recurselor contra deciziuni- 

lor comisiunei regulătoare de posesiuni. ” 
4 . .
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petrece mai departe în cetatea împăratului, aşa eu, îm- 
puternicirea de-asupra dată mie parțial, o transpun în 
întreg. cuprinsul consoțului meu plenipotenţiat dl V. Naşcu. . 

Viena, la 22 Ianuarie 1863. 

Ioachim Afureşan m. p. 
"ascsor jud. distr. 

97. : Paşii făcuți de V. Nașcu în cestiunea cvar- 
tirelor rezervate pentru erar. 

Pe când locuitorii din districtul Năsăudului, ba- 
zaţi pe autograful împărătesc din 27 Aug. 1861, aşteptau 
cu cea mai mare sete, ca între celealalte obiecte de 
proprietate să li se predee şi cvartirele aşa numite 

„ erariale, cvartirele, cari s'au ridicat în sudoarea, cu 
spesele și pe pământul grănițerilor, pe când comisiunea. 
regulătoare la cererile comunelor pentru transpunerea 
cvartirelor le răspundea, că au a aştepta îu pace de- 
ciziunea dela locurile mai înalte, iată numai, că Direc- 
țiunea c. r.. finanțiară din Bistriţă publică prin lanuar 
1863, că în 4 Febr. se va vinde pe vecie cvartirul 
supralocotenentului din Maieru, cu grădină cu tot, 

Aceasta ştire a produs cea mai mare mâhnire. 
Atât comuna Maieru cât şi Grigore Moisil vicar, ca 
„prezident al comitetului, au protestat numai decât la 
Ministeriul c. r. de finanţe, rugându-l să sisteze vinderea 
acelui cvartir.!) Despre aceasta vicariul Gr, Moisil a 
încunoștiințat pe Naşcu cu scrisoarea din 18 Ian. 1863, 
pe care Nașcu a primit-o în 22 lan; La aceasta Naşcu 
îi răspunde în 25 lan.. 1863. următoarele: 

  

1) Vezi Protocolul comitetului fondurilor din 2 Martie 1863, punct 3 în referadă. . -
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-„ Reverendissime!“ 

La stimata scrisoare d-âto 18 Ian. primită în 22, 

când 'v'am răspuns pe scurt, despre ce cugetam a tace, 

vă relationez: a 

Indată a 'doua zi, adecă în 23 lan. mă orientai 

în labirintul ministeriului de finanţe şi aflai în referatul 

despărțământul 24. adecă . . . la Conrad, mă dusei la | 

dânsul sondând, ce va zice în privinta recurselor noastre 

venind până. la vorba despre vinderea cortelului din 

Maieru, —'iată ce sfat între 4. ochi primii dela el: 

„Comuna să liciteze şi apoi să se roage spre a 

i-se ierta suma banilor“. Pe încetul îl făcui atent, că 

asta ar fi în contra rezoluţiunni.d-ato 27 Aug. 1861 

p. 6!) şi şi a instrucțiunei date comisiunei regulătoare, 

prefăcându-se promisiunea Imperatoriului în apă, şi 

asta cu atât mai vârtos, deoarece la cererea comunei 

“de a-i se lăsa acel obiect, pe cum şi în urma recur- . 

selor nu s'a decis prin locurile centrale până acuma. 

După multe cârnituri în coace şi în coalea îmi zise, să 

dau o suplică la protocolul exhib. în ministeriul de 

finanţe, de unde i se va trimite în acea zi lui spre 

a refera. a. a 

_ Pricepând “eu prea. bine viclenia lui, — îl lăsai 

şi mă apucai de îmi compusei o suplică, adresată cătră 

- Ministru  Plener. acludând înştiinţarea perceptoratului 

năsăudean, - plenipotenţa generală şi mandatu germân 

mie trimis în copie, apoi astăzi la 1/36. a..i-o în- 

: manuai, descoperindu-i viclenia şi upucăturile lui Con- 

vad, înşirându-i despre sărăcia comunelor, şi promisi- 

unea Imperatoriului, şi după câtva cugetare îmi signă 

suplica „cu cuvintele „4 Febr. Lizitation telegrafisch 

sistiren“2), care dându-mi-o mă: îndreptă la Conrad, ca 

“mâne să meargă la dânsul spre a se consulta. Asta. 

o şi făcui îndată, aflând pe prea bunul mecenat încă 

1) Vezi punctul 6 din autograful împărătesc publicat mai sus | 

2). adeca, licitaţia din 4 Febr, să se sisteze, telegrafice.
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în birou i-o admanuai, cugetam, că l-a lovi dâmbla, “m'au tot întrebat, că cea zis Ministru şi ce am vorbit eu. La toate i-am răspuns fără rezervă. cu franchețe, că nuimai dânsul învârte, prin urmare vom fi siliţi prin un recurs general a cere la Maiestatea Sa, să iee re- feratul dela dânsul, oh ce supărare!! Cu greu mare ne liniștirăm şi mai rugându-l“să luere după drept şi dreptate, îmi răspunse, -că cetind Suplica cu motivele, se va conțelege cu Ministrul şi. în câteva zile să vin să - primesc rezoluţiunea ! 

Aşa stă treaba, cuget că Ministru nu se va lăsa a fi purtat de nas. Drept aceea. trebuie să mai petrec câteva. zile pe aci, având încă de a vorbi cu Glanz, Friedenlels şi alţi referenţi.  Recursele românilor dela Năsăud până la Feldru se află sub” Nr. aul, 4360—4497 Zăcânde până acum nereferate. Pe venitor va fi re- ferintele conzilierul imp. Plecker, cu care mă consultam eri. Cu Kabos am să vorbese mâni. - 

Primind răspuns dela Min. de finanţe de loc por- nesc cătră patrie, neaşteptând altă reclamare. Cn toate că în mai - multe privinţe ar trebui să fie cineva aci, insă bărbat cu cunoştinţă şi inimă la loc. Cunosc însă şi acea, că spese s'au făcut prea multe până acuma, de acea fie-ne de ajuns petrecerea pe aci, numai de aş avea spesele de călătorie. In caz când Min. de fi- nanţe nu ar sista licitaţiunea, ar trebui după tenoarea mandaiului a face paşi la Maiestate, însă timp şi pa- rale. Sperez succes bun dela Plener. Primește com- plimente dela D. consilier Moldovan, Dr, Siluşi, apoi dela mine profundele simţeminte de stimă, cu care am Onoare a mă însemna. Al Rvdism. Dlor Voastre sincer servitor. Va mulţămese de cele comunicate, soţia-mi ştiu, că se va Supăra înțelegând, că iar rămăsei un Vagabund. Salutare la toţi. 

V. Naşeu, m. p,
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După trecerea unei zile iarăș scrie Naşcu din 
„Viena, în 27 lan. 1863.“ După 6 zile îi răspunde 
vicariul următoarele: 

" Năsăud, în 2 Febr. 1863. 

» Domnule "Naşeu“ | | 

Scrisoarea din 27 lan. am primit-o şi nu întrelas 
a-ţi trimite o sumă de una.sută fiorini . . . . cum nu- 
mai am putut aduna în timp scurt. Cred că cu aceştia, 
vei putea să-ţi împlineşti lipsele celea mai urginte a 
fiinţei de faţă în. Viena şi pe drum cătră patrie, însă 
până ce nu vei căpăta rezoluţiunea favoritoare pentru 
cortele nu te intoarce.: Astăzi am și pus pe drot de- 
peșă îndreptată la ministri de finanţe trămiţindu-o a 
seară la Bistriţă, în care din nou se protestează în 
contra licitaţiunei cortilului din Maieru, espresu încă n'a 
sosit dela Bistriţă, care au dus depeșa la. telegraf. Con- 
tele Zichi, care a îmbiat 1000 fl. ministeriului de finanţe 
pentru sus numitul cortel, s'a şi dus eri la Rogna. De 
nu au rezolvat până la sosirea depeșei de astăzi ceva 
în privinţa asta, negreşit până la sosirea acesteia va fi 
decis, ce să se facă cu el. S'a zis in telegram. „că 
dacă nu se respectează dreptul nostru, nici calea graţii 
nare efect, atunci să .ni se lase noue pe lângă preţ 
fişcal“. Vom vedea ce va urma . 
DR 1) sum cu toată “stima a D'Tale 

sincer umic G. Alois, m. p: 

loachim Mureşan după reîntoarcerea sa la Năsăud 
i-a scris de două ori lui. V. Naşcu (în 31 lan. şi de- 
„odată cu vicariul în.2 Febr. 1863). Ce impresie pe- 
nibilă a produs asupra soţiei lui V. Naşcu împrejurarea, 
că el nu s'a rentors, se vede din răspunsul din 6 Febr. 
„1863 dat lui |. Mureşan zicând: „M'au alterat foarte 

1) In' restul epistolei comunică că comitetul fondurilor în 
28 şi 29 s'a desbătut ofertul lui Manz referitor la esploatarea. 
pădurei Dosul Stânişoarei. Totodată s'a, decis, că și în Năsăud ar 
fi bună o staţiune telegrafică.
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ştirile despre momentul, în care s'au convins soția mea, 
că io am rămas! Sermana cât umblă purtată de soarte 
încolo şi încoace!“ Mai departe îi comunică, că su- 
plica dată archiducelui Rainer a eşit cu signatură şi 
s'a înaintat la guvern şi la comisiunea regulătoare 
spre a-şi da unele relaţii, ce se recer şi finește:  Mi- 
iunea mea ar fi împlinită, drept acea aş putea mâneca.* 
Vicariului îi răspunde în 10 Februar în modul următor: 

| . „Viena 10/29 Sânt Ignate 1863. 
» Reverendissime!. | 

„Scrisoarea dito 2 Febr. am primit-o cu suta de. 
ÎL. multămindu-mă foarte despre toate mie trimise, vă 
mai Încunoştiințez, că .după primirea, 'serisorilor Dlor 
voastre şi a dlui Ioachim a doua zi nu mă liniştii 
până nu aflai telegramul câtră ministru Plener subscris 
de  Dvoastră despre partea Administraţiunei fond. 
şcolastice. 

Pe cât aţi citit în epistola mea adresată cătră 
Petri altă rezoluţiune mai favoritoare nu pului stoarce - dela Min. de finanţe, ori cât m'am luptat la Ministru şi 
respective referenţi, fără a mers mandat pe drot cătră 
contele Beldi, ca actul de licitațiune pentru. cortelul din 
Maieru să nu-l ratifice la Sibiiu, ci să-l aştearnă mi- 
nisteriului de finanţe, unde se va lua in considerațiune. 
Am umblat şi pe la Inălţia sa Archiducele Rainer, - 
care, desfâșurându-i starea lucrului, mi-au răspuns: 
»licitaţiunea acelui obiect s*a facut, cine a rămas cum- 
părător. De a rămas comuna Maieru ori vre-o corpo- 
rațiune, atunci să se aștearnă suplica cătră Maiestatea 
sa îndreptată pentru acel, obiect; apoi dacă sunteţi 
convinși că vi-s drepte pretensiunile pe toate clădirile, 
cereţi în calea graţiei toate odată !& 

Vom face-o daci vin acasă. 
„Suplica noastră în privinţa hotarălor!) e dusă de 

eri la guvernul provincial spre informaţiune. Am așteptat 

  

1) Petiţia din 10 Dec. 1862 în cauza de ceartă cu sașii,



d = 
până astăzi a primi ceva epistolă din patrie, după care 
să mă ştiu îndrepta, însă până acuma .nam primit, 
drept acea vă scriu.asta înştiințându-vă, că astăzi 
mânec spre patrie, dacă nu capăt cu poşta de sară 
altceva d 

- La guvern prin Cluj voiu mai sta, aşa și în-Gherla. . 
Aşadară dorese a vă afla pe- patru a calend. vechiu 
sănătoși. Asta epistolă mă rog.a o trimite la Feldru. 
Mă recomând poftindu-vă la toţi sănătate. Al Dlvoastre 
sincer V. Naşeu, m. p. 

. 

V. Naşcu a şi reîntors la Năsăud, unde îl aflu 
luând parte la ședința comitetului din 2 Martie 1863. 

Vicarul Grigore Moisil, a convocat comitetul fon- 
durilor pe 2 Martie 1863, cu care ocaziune comunică, 
că paşii făcuţi pentru a împedeca vinderea cvartirului din 
Maieru, au fost zadarnici şi acela s'a vândut pe vecie 
în 4 Februarie 1863 şi se teme, că astfel au să o pă- 

_țască mai multe comune cu cvartirele lor.. Comitetul în 
“ înțelesul sfatului dat de arhiducele Rainer lui V. Nașcu 

“a hotărit, ca să se înainteze Majestății Sale o petiție, 
„în care să se arete nedisputaverul drept al grăniţerilor 

la cvartire şi: să se roage, ca în calea graţiei să cedeze 
grăniţerilor toate cvartirele, ca așa să se curme: odată 
„cearta: între grăniţeri și erar, care aţâţă şi amăreşte în- 
„irun grad nespus spiritele credincioşilor grăniţeri. Tot- 
odată să fie rugat Majestatea Sa în altă suplică pe cale 

„dreaptă, ca să se îndure a şista orice vindere de cortele 
şi alte realități grăniţăreşti până la definitiva deciziune 
în cauza proprietăţii?). ca 

| +1). Aici comunică, că un protocol de congregaţie dela Năsăud 
„se aşterne astăzi imperatoriului cu propunere a lăuda comitetul 
pentru purtarea sa.“ . | 

2) Vezi protocolul comitetului din.2 Martie 1863 p, 3,
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9%. V. Naşcu în cestiunea statutelor fondurilor 
grănițereşti şi. greutăți în administraţie. 

In adunarea generală a comitetului din 15 Dec. 
-1861, când V. Naşcu a fost ales de director la fonduri, 
totodată a fost însărcinat în o comisiune mică şi cu 
compunerea statutelor fondurilor după cum am arătat 
la locul său. Despre fazele prin cari a trecut aceasta 
cestiune până la reîntoarcerea lui Nașcu dela Viena, 
aflăm în un raport al comisiunei administratoare, com- 
pus de V. Naşcu despre afacerile acestei comisiuni în 
timpul din 16 Dec. 1861 până în 10 Aprilie 1863 ur- 
mătoarele: . 

„In adunanța comitetului din 15/12 1861 s'au în- 
sărcinat membrii comisiunei administrătoare a compune 
un proiect de statute, care a fost gătit încă în Martie 
1862, acelea s'au încredinţat altei comisiuni stătătoare 
din mai mulţi bărbaţi pricepători şi jurişti — spre a-l lua 
acel proiect la desbatere şi aprobare, însă a stat vre o 
trei luni neatins Iucru, s'a luat după acea la „Asocia- 
țiune“ în Braşov, de unde s'a adus iar neatinse, s'a 
prelucrat apoi după altele dela Braşov, cari s'a încre- 
dințat altei comisiuni spre desbatere, cari le-au cen- 
zurat însă nu le-au dus la capăt!). După acea s'a în- 
săreinat la capătul lunei trecute o persoană?) spre a se 
înţelege cu advocatul Dr. Kiihbacher, care făcându-se?), 
rezultatul fu, că fiind acel proiect în limba română, 
pofliră a se traduce pe nemţie, care din ce dată s'a 
maculat de comisiunea “din urmă nu se putură înţelege, 
ce s'a cores şi așa slă treaba statutelor proiectate“. 

  

1) Prezidenţul Gr. Moisil a prezentat un proiect de statute 
compuse de dânsul și comitetul în şedinţa din 28 Ian. 1863 sub 
punct 2, a prot. l-a dat spre cenzurare unei comisiuni constătă- 
toare din membrii: Ioachim Mureşan, asesor judecătoresc, Ioan 
Florian, fişcal și Vasile Petri, prof. prep. cu însărcinarea să fi- 
nească operatul până în 15 Febr. 1863. 

>) 3) V. Nașcu, care a mers la Cluj în luna lui Martie 1863.



A 
Comitetul fondurilor în -1 Febr, 1863, pe când 

Naşcu era in Viena, a ales de secretar la fonduri pe 
Vasile Petri, profesor de preparandie cu 0 remunerațiune 

" anuală de 200 fl. Cum mergea lucrul de cancelarie 
“aflăm din o ordinațiune a prezidentului din 6 Aprilie 
1863 Nr. 70 adresată cătră diregătorii fondurilor1), în 
care între altele zice: N 

„Convingându-mi — că pe cât-în anul precedinte, 
atât şi în acest curenle nu s'a lucrat ceva de a avea 
la comisiunea administrătoare vre-o evidenţă a actelor, - 
ci afară de Protocolul Exibitelor nu se află barem 
începute nici indice, nice registratură, apoi actele ră- 
sipite pe la unul sau altul dintre domnii membrii ai 
comisiunei, mă văd îndatorat a polii, că nou alesul 
domn secretar printre -alte lucruri să se ocupe și cu. 
punerea la cale a indicilor și a registraturei, începând 
mai dintru întâi scrutând scrisorile cele vechi; după | 
aceea -celealalte mai noue, așa cât să ajungă cât de 
curând în curent şi punându-le în ordine, să-le așeze 
în fascicule după cronologie, depunându-le în cassatina 
cumpărată anume peniru acest scop și în sensul $ 38 
a statutelor proiectate privitoare la datoriile secreta- 
riului*. i 

| Mai departe dispune, ca chitanţele amploiaţilor numai 
atunci să se plătească, dacă vor fi provăzute din partea 
sa cu 0 clauzula, că respectivul şi-a plinit dătorința cu 
acurateţă etc. In urma acesteia Vasile Petri şi-a dat. 
dimisiunea din, postul de secretar. Astfel V, Naşcu, 
precum în trecut aşa şi de aici înainte m'a avut nici un 
ajutor de scris, nici servitor. In raportul comisiunei 
amintite mai sus scrie V. Naşcu, că cu începutul din 
11 Aprilie 1863 sunt denumiți din partea căpitanului 
suprem : câ cassar învățătoriul Vasile Mureşan, pe lângă 
0 remunerațiune lunară de 15 fl. şi de controlor actua- 
riul în disponibilitate Avacum Bob Hangea, fără plată. 
Mai departe zice: SE 

1) Vasile Naşeu, Petru Taneo, loan Purceilă, Teodor Anton, 
Vasile Petri și Andrei Morar,
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„Lucrurile se grămădesc, mai ales în arândări şi 
„eu debitorii fondurilor, cu cari « silită comisiunea âd- 
ministrătoare a umbla pe la judecătorii mai în toate - 

„zilele. Fără de aceea afară de protocolul de întrate; 
care îl duce Directorele provizor. Naşcu, care totodată 
concepe, mundează şi espedează, indice și registratură 
necesară din lipsa mânilor de ajutor nu s'a putut purta 
până acuma, prin care numai celce cunoaşte toate 
afacerile. poate a se orienta prin acte, și mai negli- 
gându-se acest lacru devine cea mai mare disordine€. 

Stând astfel lucrurile şi având în vedere cestiunea 
cvartirelor erariale, care era în curgere, vedem că Nașcu 
era peste putință îngreunat. Până alunci, în urma re- 
curselor înaintate la cancelaria aulică a Transilvaniei, 
contra deciziunilor comisiunei regulătoare de posesiune, 
numai patru cvartire în Năsăud s'au dat ca cvartire - 
învățătoreşti fără de a plăti chirie erariului, iar celealalte 
cvartire şi le-a rezervat șşieși erariul. a 

Comisiunea reg. de pos. a mai hotărît, că edificiul 
din Năsăud de sub Nr. 3081), în care era școala nor- 
mală, să rămână pentru scopuri şcolare. Fiindcă. chilia 

“de cătră biserica rom: cat. nu era folosită, s'au hotărit, 
ca în acea să aşeze provizor cancelaria fondurilor, de 
acea prezidentul Gr. Moisil în 8 Maiu. 1863 sub Nr. 89 
a provocat pe directorul şcoalei Laurenţiu Rummel să-i 
predee cheile dela aceea chilie, Rummel însă a denegat 

"predarea cheiei, din care cauză vicariul indignat în 
17 Maiu 1863 roagă pe căpitanul snprem să-i scu- 
tească vaza şi autoritatea, scurtată prin nebăgare de 
samă a dispoziţiunei sale şi a-i demânda să predee - 
cheia cerută, ceeace s'a și întâmplat. Aşa se -purtau 
străinii faţă cu reprezentanţii fondurilor grănițereşti, din 
cari trăiau, . 

In acea chilie a lucrat Naşcu aproape singur, căci . 
comitetul numai dela 16 Aug. 1863 i-a votat un pauşal 
de 200 fl. pentru plătirea unui scriitor, 

1) Aici a fost după acea gimnaziul, 
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99. Insărcinarea dată lui, Vasile Naşcu în cesti- 
unea munților revindicaţi. 

In luna Sept. 1863, pe când V. Naşcu era în Nă- săud, inimicilor cauzelor şi averilor grănițăreşti li-a . succes a stoarce o deciziune împărătească din 24 Sept. 1863, prin care determinațiunile statorite în autograful din 27 Aug. 1861, referitor la munții revindicaţi, s'au modificat în aşa formă, că mai multe păduri şi munţi, numai în Valea Borgoului cam 72.720 jugăre, în a Mo- . norului și a Budacului la vro 1035 jugăre, ba chiar şi în Valea Rodnei să se rețină. pentru erar şi pentru fa- milia Kemenyeștilor, care şi în timpul cât a existat gra- nița militară hecurmat i-a pretins. o 
Totodată s'a proiectat şi O desdaunare la erar de 118,936 fl. v. a. din fondul Şcolastic,. pentru spesele plătite din fondul proventelor personalului. silvanal în timpul de secvestru (1851—1826) sub care au fost puse pădurile 1), apoi să se facă o împărțire nouă a munţilor lăsaţi în folosinţa locuitorilor, | Toate aceste s'au păstrat în cel mai mare secret, aşa că Vasile Naşcu numai în epistola din 2 Febr. 1864 le amintește. La: Năsăud a ajuns ştirea numai prin luna lanuar 1864, când prezidentul Grigore Moisil a con- vocat şedinţa pe 1 Febr. 1864. E 

In protocolul acelei şedinţe unicul obiect e luat în modul următor: aa 
„Domnul președinte declară, că el după propriul său impuls şi după provocarea mai, multora a aflat de trebuinţă a convoca cu urgenţă pe asta comisiune, rep- rezentaniă de interesele grâniţerilor, în sesiune, pentru a se consulta, ce măsuri ar fi poale de întreprins cu reprivire la faima răspândită, ca cestia 'munţilor revin- dicaţi s'ar fi rezolvat defavoritor pentru populaţiunea 

  

1) Vezi pag. 53—58, 
„Dr. Şimon: Vasile Naşeu, 

31
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grăniţeră, care faimă a iritat și neliniștit spiritele pOpu- 
lațiunei“. : 

Hotărirea adusă e luată în modul următor: 
„Noi toţi membrii adunaţi stând asemenea în re- 

laţiuni. cu unii alţii din populaţiunea noastră ne-am în- 
credinţat, că astă faimă comemorată nu numai că există, 
dar (deşi improbabilă) a produs între populaţiunea gră- 
niteră cea mai vie impresiune dureroasă, o mare con- 
sternaţiune, apoi o iritaţiune, care merge crescând, din 
motiv că grăniţerii au mai multe de asemenea nemul- 
“țămiri vis-ă-vis cu măsuri de ale regimului şi prin ur- 
mare este cu tot dreptul de a se teme a nu trage ade- 

“verirea astei faime consecvințe calamitoase după. sine, 
— şi pentru obvenirea de timpuriu, ca unele ca astea 
să nu se întâmple, ne concertăm -toţi în unanimitate 

„într'acolo, ca să se însăreineze imediat deputatul nostru 
domnul Basiliu Nașcu pentru a întra în o audienţă la 
prea bunul nostru imperator şi a mijloci, ca nu cumva 
să se întreprindă în adevăr aşa măsuri defavoritoare 
pentru populatiunea grânițeră, pe căre ca din bune mo- 
live le-ar număra între cele nejuste şi în caz când ar 
exista deja unile așa aispoziţiuni, ce ar fi lucru de- 
plorabil, a mijloci pentru revocarea lor de timpuriu, 
pentru a se putea cvita unele calamităţi, ce ar putea 
urma. a 

Pentru asta se va trămite o telegramă conceptă 
precum statorim aicea, apoi-se vor formula unele res- 
pective instrucţiuni mai pe larg, care -vor fi a'se tră- 

- mite. pe via postala domnului deputat Basiliu Naşcu cât 
mai curând; posibil“. | 
„Urmează textul telegramei compus în limba ger- 

mână în senzul concluzului de sus.) 
Acea telegramă s'a trimis lui V. Naşcu a 2-a zi 

„(2 Febr. 1864). In 5 şi 9 Febr. s'au ținut iarăş şedinţe, 
+ 

  

1) Adresa: Herrn B. Nascu, Wien, Schânlaterngasse Nr. 10,
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în cari s'au primit instrucţiunile, după cari să lucre Naşcu în- Viena.) . . | 
| V. Naşcu îndată ce a primit telegrama din 2 Febr. „a şi răspuns, a 

„că deciziunea stoarsă în privința munţilor revin- dicaţi încă din luna Septembre a. pret. s'a publicat, eo-: municându-se atât guvernului r. provincial, cât şi am- belor e. r, comisiuni regulătoare de posesiune, apoi de: „nu a ajuns până acum la oficiolatul. districtual, în scurt timp va sosi pe cale Olicioasă. Aşa -ce era să fac alta, că a lucra ceva ca să se revoace e peste putință, decât - să cer audiență prin vicecancelariul aulic, la care până - astăzi (9 Febr. 1864) nu a fost modru să întru, fiind " dânsul necurmat Ocupat cu audienţele ministeriale şi parlamentare, astăzi ambii cu D. cav. de Rotta inainte de ședința parlamentară am avut onoare în restimp de %/4 oare a ne descoperi gravamenile unul după altul și - anumit: 1. despre amânarea cerutei concesiuni a gim- naziului, 2. sinistra deosebire între. comunele foaste li- - bere şi nelibere, 3. despre munţii revindicaţi, arătându-i telegramul, care cetindu-l, am văzut cu ochii noştri, cum S'a aprins în faţă şi la capăt a isbucnit flacăra cu cuvinte înfocate,' că cestiunea aceasta. s'a deslegat prin Maiestatea Sa şi s'a espedat locurilor subordinate spre ducerea executărei, audienţă la Maiestate e fără “Scop, însă din telegram se vede, că din Distriet sunt. | bărbaţi mulţi de aceia, cari irită cugetele cele pacinice - “şi loiale ale poporaţiunei- și diregătoriile municipale des- voaltă prea puţină energie spre a stirpi neliniştea, carea” de atâtea ori se întâmplă acolo, de loc a pune dispo- ziţiunile necesare cătră preşed. guvernului, că cât s'ar Tăsulla ceva turburare, să trimită miliţie de vor fi de - lipsă şi 2 batalioane, apoi va depărta . oficianţii . naţio- 

  

„1) Acele instrucţii lungi sunt luate. în protocoalele din 5 și 9 Febr. 1864, unde e arătat că s'au expedat în 7 și 11 Febr. sub „_Nrii 46 şi 49, - Mi | E 

81%
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nali ai municipiului și va pune alţii străini, va lucra 
"spre depărtarea oficerilor pensionaţi, dintre. care mai 

mulţi sunt arătaţi, că sumuţă poporul ete. ete. ete. Ca 
să nu cugete, “că s'a răsuflat ştirea despre deciziunea 
cu munţii dela vre-un amploiat, i-am răspuns, că foile 
publice au răspândit aceea tristă ştire, care a căşunat 
măhnirea poporului. — Voiese a şti, cine a dat acel 
articlu! Redacţiunile se vor trage la răspundere“. — 
Apoi dacă e adevărată ştirea, ce poate să i-se în- 
tâmple? Noi cugetăm, că pentrucă ne cercâm de proprie- 
tatea noastră nu ne va condemna cineva de crimina- 
lişti, spre a ne apăsa și pedepsi cu execuţiuni militare, 
darea o plătim, recrută dăm şi peste tangenta noastră, 
la toate ordinaţiunile guvernului ne supunem, apoi nu 
am şti de ce cu astfel de măsuri etc. ete., dreptul nostru 
l-am cercat și sub absolutism. 

Mai alinându-se şi astâmpărându-se ne spuse ce 
hotărire a eşit în privinţa munţilor, ce e de făcut pentru 
concederea gimnaziului, lăţirei pomăriei, frăgăriei şi mă- 
tăsăriei, asigurarea reciprocă între comunele districtului 
la daune prin foc, îmbunătăţirea stărei învăţătorilor po- 
porali etc., despre care va spune Şi D. Căpitan suprem 
ce e de a se face, imai ales în privința gimnaziului şi 
munţilor revindicaţi trecători în proprietatea cumulativă 

"a tuturor 44 comunelor districtuale, prin care binefa- 
» cere a Maiestăţii Sale devine poporaţiunea una din cele 
mai fericite şi drept aceea nu ar avea cauza de a fi 
neindestulată, spre a face turburări de liniştea publică 
ca în Iad, Pintak etc. ete, că 'agitatorii nu sufăr, ci 
sărmanul popor. 

Cu toate acestea cu năzuiese a avea audiență 
la Maiestatea Sa, însă nu-mi sosesc scrisorile promise 

„în emisul d. d. 95/1 1864 şi e-teamă, că parlamentul 
până atunci se va închide şi deputaţii se vor reîntoarce 
la patrie şi cu voi rămânea singur aci, drept aceea de 
nu aţi trimis, faceţi bine nu întârziaţi.
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Rezoluţiunea imperatorului în privința munţilor 
revindicaţi o am la mână decopiată dimpreună cu pro- punerea (allerunt. Vortrag), espediţiile cătră Presidiul 
guvern., Comisiunea regul. de posesiune, Minist. de fi-. nanțe, Minist. statului şi principiile de direcţiune la exe- cularea regulărei definitive a relaţiunilor de : posesiune în cercul a ÎI. reg. rom. aprobat de Maiestatea Sa în rezoluțiunea prea înaltă d. d. 24/9 1863; din care Vă aclud aci 2 estracte cu aceea rugare a le ţinea pentru 
Reverendiss. Domnia-Voastră și a nu face întrebuințare din dânsele până la timpul binevenit. Binevoiţi a vedea ce blăstămăţie e croită de vecinii noştri.?) 

Orlăţenii pierd toţi munţii. | 
Apropo! Până a nu închea asta epistolă s'a ho- tărit dela cabinet, ca Luni în 15/2 e. n. se va închide 

senatul imperial şi aşa ablegaţii se dau. Marţi pe acasă, prin urmare netrimiţându-mi promisele scrisori până atunci şi D. Căpitan suprem cu Şipotar și cav. Bota vor porni cătră patrie, drept aceea voiu rămânea Singur apoi aci. 
Cât a sosi D. Bota şi Il. D, Căpitan suprem Vă consultaţi despre toate şi înni scrieţi fără amânare, că „mi-se prea lungeşte zăbava mea pe aici, cine ştie când va, resosi cerota constatare. dela guvern.3) ” 
Să stau eu până atunci tot aici 244), 

- Chiar în. ziua în care a început V. Nașcu a scrie epistola, precedentă (9 Febr. 1864) comisiunea admini- 

  

1) Aici vorbeşte despre cesţiunea cvartirelor în genere, de- spre care se va vorbi mai în jos. 
2) Adecă sașii din Bistriţa şi jur, cărora li s'au hotărit să li-se deie munţi din Valea Rocnei, 

3) Aici e vorba .despre cvartire în genere, despre caro se va, scrie mai în jos. E | 
1) Aceasta epistolă o început-o în 9 și a gătat-o în 13 Fe- „bruar 1864, i
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strătoare-a ținut. în Năsăud şedinţă, din care i-s'a trimis o instrucţie, cu care ocaziune vicariul G. Moisil îi scrise : 
„De vei afla cu cale caută-ți un advocat, care să compună. petiţiunea la Maiestate -cu fundament juridice, că i-se va da de aici onorar amăsurat, Așa socotese domnii de 'aici“.1) 
lar referitor la amenințările vicecancelariului aulic îi scrie în 19 Febr. 1864: 
„Misiunea ţi-e grea, văd, dară nu avem ce face, amenințările baronului să nu te spărie, că pe noi incă nu ne spărie aici, ci cu acestea de va umbla, ne vom plânge la Maiestate. Daci ne cerem dreptul şi cerem ce socotim, că e a nostru, nu facem lucruri în contra Maiestăţii, nici ne poate cineva opri a nu ne plânge“, . 
Fiindcă în urma rezoluțiunei maiestatice din 24 „ Septembre 1863, „stoarsă de unii magnați înrudiţi cu Saşii în privinţa munţilor revindicaţi, foştii grăniţeri per- deau mai mulți munţi, Nașcu văzând, că grăniţerii dela „Orlat încă perd mai mulți munţi, în 14 Febr. s'a con- . Sultat cu căpitanul suprem Alex. Bohăţel, cavalerul Gre- gore Botta şi alţi români, ca Năsăudenii în conțelegere cu Orlăţenii să înainteze un fel de plânsoare la “Maie- state, și pe bază de documente „Să se ceară aceea, ce „se va afla cu cale a se putea dobândi“. Căpitanul suprem şi cav. Gr. Botta în 16 Febr. 1864 au plecat din Viena „spre patrie şi Nașcu în 22 Febr. scrie vicariului, că „după sosirea acestora la Năsăud să se consulteze de- spre asta şi alte trebi, totodată zice: 
„Eu din parte-mi nu aş mesteca lucrul cu Orlă- (enii, batăr că toate pertractările au curs până acum „la olaltă, însă în 16/2 am seris D.A. Bacu, aştept să văd ce-mi va răspunde, de vor vrea a se înțelege cu noi bine, dacă nu, noi să ne căutăm de ale noastre . rebi 

  

1) Epistola vicariului din 11 Febr. 1864, Naşeu a primit-o in. | 21/9 Febr, 1864, 

e
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ăcea, ce văd că poftiţi: a se revoca ce a sanc- 
ționat Maiestatea Sa după propunerea comisiunei ime- 
diate (în care a fost un membru Român, care a apărat 
interesele statului şi nu a foştilor grăniţeri, precum mi-a 
spus şi însuşi cu rostul .său). se putea face dacă aveam 
pe cineva cu dor în Sept. a. tr. pe aici, spre a face 

„atent pe Imperator sau numai 'pe Rainer, Aşa-i dacă 
nu avem bărbaţi cum s'ar cuveni să avem pe tot locul, 
cum au zeşini a noaste,!) care îi avem suseriu şi sen- 
tința de moarte a Românilor. Cuget, că v'aţi convins 
din estrasele trimise, dară când aţi vedea și ceti toată 
propunerea ?|! Ia 

Jekelius a fost referinte în Sibiiu şi şi tot dânsul | 
și aci. . d. a. . . 

Mai îndată vă răspundeam la toate acestea, însă: 
poate obosându-mă în 14 şi 15 a. 1. curente având mult 
de umblat şi alergând, am fost silit să zac în 17, 18 
şi 19, apoi cu greu mai părăsându-mă tusa şi durerile 
de, piept am eşit in 20 până la cancelaria aulică“.2) 

“ Despre cestiunea munţilor grănițărești s'a. scris Şi 
în „Gazeta Transilvaniei“ Nr. 10 un articlu sub titlu: 
„Nedreptatea ce se face grănițerilor“, pe care V; Naşcu, 
l-a tradus şi publicat în foaia „Wanderer“, din care, 
scrie Nașcu, că va trimite la Năsăud și Făgăraş mai 
multe exemplare, apoi adauge: „pe lângă toate ar trebui - 
prenumărat din partea casinei Năsăudene şi pe aceasta. 
foaie, chiar să fie şi magyaronă, din recunoştinţă, că 
numai aceasta a voit a primi articlul întreg, fără a poiti 
tacsa de inserate, ca javra de „Presse“ și „Ost-und : 
West“, | 

„Acel articlu voia Naşcu să-l dee archiducelui 
Rainer dimpreună. cu un memorand, după ce se va ren- 
toarce dela Praga şi apoi să plece și dânsul acasă, după 

„cum scrie vicariului: „V'am scris că la timpul plugului” 

- . . 

1) Adecă Saşii, a căror vorbă o imitează, O . 
2) Epistola 'lui Nașcu cătră vicar. din- 22 Febr, 1864,
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cu tot. prețul voiesc a fi la moșie-mi, care mi-e refu- giul şi scutul bătrâneţelor mele, nesperând altă recu- noștință“.1) | | 
„La archiducele Rainer a avut audiența cam prin 9 Martie, despre ce relaționând vicariului zice că l-a ascultat mai 1/2 oară cu atențiune deosebită. Naşcu a 'observai, că archiducele Rainer „se vede a fi stângace şi sinistru înformat«, Naşcu a vorbit mult atât în pri- vința munților -revindicaţi, cât şi a tuturor măsurilor luate de cancelaria aulică „în dauna noastră, în favorul consângenilor şi a ministrului de finanţe, mi-a revenit inima, aşa și pentru cearta hotarului“, ., 
„Dela Alexandru Bacu, cancelist belic din Sibiiu, în urma scrisoarei. din 14 Febr. 1864 a căpătat încuno- Ştiințare, 

„Că Orlăţenii nu pot face alţi paşi, decât că la primirea, adecă publicarea deciziunei în. privinţa mun- ilor, toate comunele vor enunţia protestul lor în pri- vința acestei hotăriri ilegale, după aceea vor face. şi înainta protestul la locul cuvenit pe calea oficioasă, — apoi după adunarea dietei Transilvaniei o reprezenta- țiune din partea tuturor foştilor graniţeri români, ca atât aceasta cât şi cauza în genere de proprietate să * devină la desbaterea, 
A. Bacu i-a comunicat lui Nașcu şi un memorand, în care, după cum scrie Nașcu, se cuprind principii juridice, cari s'ar putea întrebuința în reprezentațiunea „respective plânsoarea, care avea să se pregătească în Năsăud și să se trimită ori ducă prin o deputaţiune la Viena. 
Dela Năsăud -au cerut dela Naşcu să le trimită documente referitoare la munții revindicaţi. Naşcu le-a răspuns la adresa vicariului în 5/17 Martie 1864, că nu a luat cu sine atari documente, dar nici nu posede, 

1) Epistola lui Nașcu cătră vicar din 26 Febr, 1864.
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„ceva de astiel, nu Vă pot alta trămite decât pro-. 
punerea prea umilită, în care stau citate toate pertrae- 
tările câte s'au întâmplat dela 1796 încoace, ca şi în 
“protocolul adus de mine dela Viena în 1861 cu. data 
1 Mai 1638, care cu toate ce se ţin de munţi au rămas 
în acte la cancelaria comisiunei“. - 

Mai aminteşte, că căpitanul auditor Josef Schotti 
posede neşte prenotiţii despre munţii revindicaţi şi le 
poate da desluşiri. mai apriate, apoi -asesorul Ioachim 
Mureşan. are multe colecţiuni şi prenotiţe din conventul 
Kolos-Monosturului. - E 

„Doară le veţi putea întrebuința acuma la un lucru 
juridice compus și fără patimă, cum wam scris şi mai 
pe urmă, .: | " 

Paciinţa mea se mărginește şi se subţie foarte — 
caută să mă răpăd pe timpul aratului la moșie-mi. 

Faceţi bine şi mă înștiinţaţi timpuriu, cari sunt 
solii şi când vor porni și sosi, bine ar fi când aţi putea 
înduplica pe Rev. Domn prepozit, care şi cu altă treabă 
ar fi bine să vină în coace“. 

"Tot în acel timp se lupta şi pentru sistarea plă- 
ților personalului silvanal! din Valea Rodnei, denumit 
încă în anul 1851 de Blagoevich şi plătit din fondul 
de provente.!) . 

In această privință la propunerea comisiunei re- 
gulatoare de posesiuni ministrul de finanţe cu nota din 
14 Febr. 1864-a întrebat pe cancelaria aulică transil- 

„Vană să-şi dee părerea. Tot în aceea notă ministrul 
de finanţe s'a exprimat, că în privința folosinţii mun- 
ilor să rămână până una altă status quo. 

In 18/6 Martie 1864 scrie Nașcu vicariului: 
Actul trimis în Martie (2) 1864. pentru sistarea sa- 

larelor personalului silvanal şi predarea pădurilor, acum 
a sosit aci la cancelaria aulică. (Guvernul e de părerea - 
Domnului căpitan suprem, însă direcţiunea montană se - 

1 Vezi dela pag. 53—58, -
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esprimă sinistre, voind a trage pădurile pe lângă mi- 
nele Rodnei ete. ete. pe sama montan-erariului ! 

Vai, mulţi inimici mai avem pe tot locul, fără de 
proces. formal nu ni se va lămuri cauza de proprietate 
în vecii vecilor“. ! 

100. Cestiunea intereselor fondului de montur şi 
ale fondurilor şcolare locale. 

După cum am amintit mai sus 1), prin autograful 
împărătesc din 27 Aug. 1861: s'a rezolvat punerea în 
curent a intereselor fondului de montur şi ale fondu- 
rilor şcolare locale, cari până atunci au stat în admi- 
nistraţia statului. 

In această privință Naşcu încă în Octobre 1861 - 
a făcut paşii de lipsă la organele respective, dar nu a 
căpătat nici o rezoluțiune. 

După ce a mers la Viena. în cauzele amintite mai 
sus, Petru Tanco a fost însărcinat cu pregătirea con- 
spectelor peste interesele restante dela anul 1848 în- 
coace. După un lucru greu de mai multe săptămâni 
Petru Tanco i-le trimise lui Vasile Nașcu, care după 
ce-a îmblat mai de multe ori în această cauză fără re- 
zultat, a compus o cerere” de dito 7 Martie 1864 adre- 
sată cătră ministrul de finanţe, în care îl roagă, că dupăce 
în decurs de 21/2 ani nu a căpătat rezoluțiune şi dauna 
comunelor mai mult de 23.418 fl. interese creşte mereu, 
să dispună ca aceasta cauză să se finalizeze odată Şi 
comunele să ' fie scăpate şi scutite de perderi şi prin 
asta să se sisteze multe scrisori molestătoare, 

Cu altă scrisoare tot d. d. 7. Martie 1864 adresată 
„Cătră ministrul de finanțe a cerut un estras din cărţile 
de licvidare peste împrumutul naţional din 1854 a co- 
munelor din cercul Năsăudului, Rodnei vechi și a Șieului, 

  

1) Vezi pag. 411 punctul 19,
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Cererile acestea le-a comunicat în copie cu Petru 
Tanco, căruia în 12 Martie 1864 îi scrie: 

„„Ce paşi am trebuit să fac în privinţa restantei 
de interese și a estrasului din cărţile de; licvidaţiune, 
binevoieşte a vedea din copiile următoare, ori în ee 

mod am. probat, altmentre. nu am putut. În audienţă : 
la ministru de finanţe le-am înmanuat şi mi-a promis 
rezultatul dorii. Acum îmi caută să aștept batăr la 
acestea capătul şi nu le-oi da pace până îmi vor răs- 
punde“. | 

In 18/6 Martie 1864 scrie vicariului: „In privinţa 
intereselor restante și estrasului cerut dela casa uni- 
versală de credit. sunt citat pe mâne la acelea Diea- 
sterii, iar după 3 zile (21/9 Martie) îi serie, că în re- 

“- stimp de'trei zile va ajunge. în clar și cu. interesele 
restante : „Cauţinnile perdute și interesele de întârziere 
pentru neplătirea ratelor de împrumut -ni se vor reîn- 
toaree ; ce se atinge de interese pentru interese e con-. 
fusios înţelesu acei ordinaţiuni imperiale citate în cons- . 
pectele mie trimise, care dat şi număr, se vede, din 
sminteala scriitoriului a sc fi schimbat, căci în loc de 
11. Iulie ar fi trebuit să fie 11 Iunie 1859 şi în loc de 
Nr. 166—1060*... 

- Deodată cu pertractările avute în cestiunea mun- 
ților revindicaţi și a intereselor restante etc. a pertractat 
Naşcu şi cestiunea cvartirelor rezervate pentru erar. - 

101. 'Demersurile lui V..Naşcu pentru câştigarea 
- „_cvartirelor reservate pentru erar. 

Sai Despre starea acestei cestiuni scrie Naşcu vicariu- 
“lui în 9 Febr. 1864 următoarele: 

„In privința corteleior în genere s'a espedat în 
5/2 1864 dela eancelaria aulică sub Nr. 4665—863 ac- 
tul cătră Guvern Spre a constata, care spre ce scop e: 

cerut fiecare obiect și resosind se va aşterne cu pro- 
punerea făcută în conțelegere cu Min. de.finanţe Ma-
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iestăţii sale spre decidere în calea graţiei. . Eu şi până atunci voiu aşterne în audienţă la Maiestatea sa suplica pentru dăruirea acelor cortele, numai să am suplica aci, cu aceea nu am strica nimica.  Vicecancelariul aulic amintisc, că acelea de-odată cu'rădieata nu se vor putea da comunelor, ci în senzul rezoluțiunei îm- părătești d. d. 27/8. 861 „von Fall zu Fall: (din caz în caz) dovedind și constatând lipsa comunei sau a Districtului, atunci pe rând în calea grației se vor dă- rui grănițerilor, însă toate nu se pot, că cine ştie cum se va împărţi țara, trebuind de cortele şi localităţi pen- tru oficiolate, căsarme, închisori ete. apoi mai întrecând undeva vr'o câteva, atunci lesne se pot desdauna dela rar,“ 

„Vicariul Gr. Moisil cu epistola din 15 Febr. 1864 i trimite lui Naşcu „petițiunea profesorilor neprovăzuţi cu cortele ca să esoperezi de i putea ca să nu se esa- rândeze, ci să se lase cu prețul barem de până acum la docenţi şi oficiali“. In ziua următoare (16 Febr.) vica- riul în şedinţa comisiunei administratoare ca prezident „moționează, că fiind anunciată pe ziua de 2 Martie 1864 esarândarea cortelelor din Năsăud etc. — ar fi de trebuință a se face Oareşi-care paşi pentru dobân- direa gratis a unora ce sunt de trebuință pe sama cor- pului profesoral şi pentru asta-s'a concepat 0 aşa cerere și învită a se decide de este a se primi ori modifica“. Comisiunea a hotărit, ca mai întâi să se ceară numai grădina ținătoare de institutul militar şi pratul numit Lager cu magazinul de pe el!) apoi cuartirele de lipsă pen- „tru învățători și dacă acestea nu sar lăsa gratis, ori pe lângă preţul cu care s'au esarândat până atunci, pe care 

1) În acel magazin s'a ținut în anul 1870 adunarea gene- rală a, Asociaţiunei transilvane, (Astra) Astăzi nu mai ezistă, căci a fost surupat de un orcan puternic. Lager-rul e locul de castru unde în timpul graniţei militare se făceau ezercițiele militare. E un loc de aproape 8 jughere în marginia ostică a Năsăudului; cu o alea astăzi plântată încă din acel timp cu arbori de pădure, fagi, carpini ete,
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să-l plătească, dacă nu ar dobândi proprietatea acelor . 
realităţi şi locuri pe calea legei și atunci să se pleni- 
potenţieze deputatul V. Nașcu ca să facă în urmă în- 
cercare să se lase şi cu chirie pe lângă contract. Spre 
acest scop să i se trimită lui Naşcu trei instrucțiuni în 
zile deosebite. — Aceste instrucțiuni s'au trimis în 18 
şi 19 Febr., cu informaţiuni amănunțite asupra pertrac- 
tărilor în aceste cestiuni.!) In acel timp a sosit sistarea 
licitărei ospătăriei din Năsăud .şi Rodna-veche despre 
cari s'a scris în. alt loc mai înainte şi perceptoratul de . 
dare din Năsăud a înaintat comisiunei adm. ca se în- 
chie contract pe 3 ani. Pentru a se stători modalităţile 
şi condiţiunile sub' cari să se închie acel contract, în 
22 Febr. 1864 s'a ţinut şedinţa, în care (sub pct 2) s'a 

„adus următoarea hotărire : | 

„Se statoreşte, ca relativele contracte să se facă 
cu condiţiune espresivă, că fondul școlar va plăti chiria 
stipulată numai atunci, când populațiunei de pe Valea 
Rodnei nu i-ar succede a dobândi astea edificii în pro- .:- 
prietate nici prin grația Maiestăţii Sale, nici pe calea 
legei, adecă sub condiţiunile descrise în Protestul adre- 
sat în 31 Dec. 1863 sub Nr. 329 la Ministeriul de fi- 
nanţe şi cu referinţă la” ofertul respectiv dat la acel 
dicasteriu de Domnul Basiliu Nașcu, al nostru deputat 
la Viena.“ 

Tocmai în ziua acestei şedinţe (22 Febr. 1864) a 
scris Naşcu vicariului: „Cu cererea profesorilor voi merge 
încă astăzi în Min. de finanţe şi pe baza acelei repre- 
zentațiuni voi cerca a lăsa cortelele, cari le locuiesc şi 
despre rezultat vă voi relaționa“. Naşcu în 22 Febr. 
a şi fost în audienţă la ministrul de finanţe Plener, -că- 
ruia i-a desfăşurat starea. lucrului din fir în păr. Mini- 
strul mai întâi li-a împutat petenţilor pentru ce nu se 
pun în conțelegere cu organele finanţiare din provincie 

1) Toate aceste instrucții compuse în limba germană sunt 
luate în protocolul comisiunei administrătoare din 16 Febr. 1864,
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(Transilvania) și să nu se ducă tot la Ministeriu în 
Viena, care nu e oficiu administrativ, şi aşa mai iute ar 
ajunge scopul. Licitaţiunea în cauza esarândărei cvar- 

tirelor din Năsăud fiind pusă pe 2 Martie, timpul e prea 
scurt de a face dispoziţiuni pe cale telegrațică. V. Naşcu i 
descriindu-i bărbaţii, cari se află la organele finanţiare 
din Trânsilvania, după multe alte vorbe, ministrul Plener 
îi spuse lui Nașcu, că cererea respective plânsoarea în- 
vățătorilor:să o traducă în limba germană şi în o co- 

„mitivă scurtă adresată cătră dânsul să ceară, ca până 
ună altă să li se lase învăţătorilor cvartirele necezare 
pe lângă chiria de până atunci şi în ziua următoare să 
i-0 predee, iar el de loc o va înainta la Sibiiu. Naşcu 
și făcu. comitiva cerută, care datată din 23 Febr. 1864 - 
a imanuat-o ministrului de finanţe Plener în 24 Febr., : 
iar acesta în 25 Febr. 1864 sub Nr. 9434—134 a dat 
ordin direcțiunei finanţiare din Transilvania, ca până 
la alta dispoziţiune să sisteze. licitarea cvartirelor pusă 
pe 2 Martie 1864 şi să-i raporteze în cauza aceasta. 
Despre toate acestea Nașcu a scris-vicariului Gr. Moisil 
în o epistolă din 26 Febr. 1864, în care totodată îi co-. 
munică, că a primit instrucţiile Nr. 51 şi.52 date lui 
în cauza aceasta. — Zice, că mai întâi va înainta mi- 
nistrului de: finanțe instrucţia |. de sub Nr. 51 cu o 

„comitivă, după ce mai întâi va vorbi cu ministrul „ştiu, 
zice Naşcu, că şi asta a comunica-o direcţiunei finan- - 
țiare provinciale, rezultatul îl voi aştepta spre a vi-l putea 

“împărtăşi. Celalalt mandat sub Nr. 52 îmi va servi 
până ună altă de a-l arăta respectivilor referenţi spre a. 
le muia cerbicia cea săsească, mai târziu îl voiu folosi 
şi ca aclus.* O zice aceasta Naşcu fiindcă instrucția a 
doua conţine o deducţiune lungă istorică despre dreptu- 
rile foştilor grăniţeri la cvartirile din cestiune:. 

Aceasta epistolă, pe care o finit-o cum scrie în: 
„26 Febr. ziua patim. 864 miezu nopții“; voia să o 
espedeze a 2-a zi, când pe la 8 oare dimineaţa primi 
rezoluția ministrului de finanţe, adresată cătră direcțiu- 
nea finanţiară din Sibiiu în cauza sistărei licitărei cvar-
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firelor. Pe acea o comunică în copie şi apoi adauge: 
„Şi poate nu-ţi primi acestea până Mercuri ori Sâmbătă 
sara însă până atunci organele finanţiare provinciare 
vor fi sistat licitarea cortelelor. Veţi vedea ce puteţi 
face când ar fi Petrosu!) mai mălos și.nu moros, vream 
să zic: om de omenie, ar putea acum da pe lângă arân-- 
da de până acum la toţi diregătorii districtului cortele în 
preţ moderat până una altă, că'pe cât.pricep eu, s'a 
săturat Plener de a mă mai vedea în ochi, pecum Şi 
eu pe dânsul: „Ich glaubte Sie sind schon' lăngst iiber 
Berg und Thal“2) îmi răspunse acum mai în urmă, 'la 

- care i-am spus de toate urmările lucrului lui Conrad?) 
Ce se va constata, că aveţi de lipsă, va da regimul: 
împărătesc pe rând. Acum aş trebui să împrumut o 
mască sau larvă, ca să mă mai ivesc cu Nr. 51 trămis. 

“mie!:) Şi în acest obiect iar se va espeda tot actul la 
Transilvania, dela care organe subordinate vor cere cu 
bună samă relațiuni şi opiniuni.* V. Naşcu conform 
instrucției: ]. Nr. 51 a şi compus o reprezentaţiurie d. d. 
Viena 28 Febr. 1864 adresată cătră ministru de finanţe 
Plener, la care alăturând în original instrucția, cere ca 
grădina ţinătoare de ruinile institutului militar şi pratul 

„numit Lager să se dee spre scopuri şcolare poporaţiunei 
foaste grănițere. — Dacă înainte de rezultatul eruaţiu- 
nilor oficioase. îndatinate nu s'ar putea face aceasta, 
atunci să se dee pre lângă arânda ce se plătia mai. pe 
urmă. Ce atinge necezitatea acestor obiecte zice Naşcu, 
că de locul din castru (Lager) au lipsă pentru clădirea 
edificiului gimnazial proiectat şi de regimul c. r. pentru 

"Transilvania, spre care scop consiliul imperiului a votat 

1) Petrowski perceptor reg. în Năsăud, Sub a cărui îngrijire 
erau dale așa numitele cvartire erarial. | 

2) Românește: Eu credeam, că DTâ eşti de mult peste dea- 
luri și văi (adecă dus din Viena). 

3) Referintele Conrad, care a făcut multe rezervaţiuni și cu 
care Nașcu s'a certat mult după cum s'a arătat mai sus pe larg. 

1) Instrueţia IL. din 18 Febr. 1864, vezi mai sus,
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sub titula „pentru fundaţiuni și contribuiri spre scopuri 
de instrucție“ 4000 fl., iar în grădina institutului militar 
voiesc să de ridice convictul proiectat și anume ambele 
să se ridice din mijloacele districtului, convictul esclusiv 
pentru copii părinţilor din fostul district a reg. Îl. rom. 
de graniţă, cari au căzut în rezbel ori s'au sărăcit alt- 
mintrea. Aceasta reprezentaţiune, în care argumentează 
mai pe larg îndreptățirea şi lipsa de acestea realități şi 
mai apasă cu multă prudință peana, a dat-o ministru- 
lui de finanţe.1) 

In 6. Martie 1864 comisiunea administrătoare, pe- 
când epistola din 2 Martie era pe drum, necunoscând 
starea lucrului, “a hotărit „ca să fie urgitat V. Naşcu, 
ca să exopereze sistarea a ori ce vânzare de avere gră- 
nițărească şi totodată să se compună un memorandum 
despre drepturile populaţiunei grănițere asupra tuturor 
proprietăţilor şi conținutelor pe teritorium lor, şi pe 
baza asta a le reclama dela Maiestate.« Prezidentul a 
fost însărcinat să încredințeze cui va socoti lucrarea 
memorandului, numai să fie curund.  Intr'aceea Naşcu 
a mai umblat pe la 'referenţi, atât în cauza cvartirelor 
cât şi a munţilor, a intereselor restante din 1848 ş. a. 
li-a arătat şi dat spre cetire instrucția a Il-a (Nr. 52 şi 
alta Nr. 71), despre care a scris Naşcu mai înainte ca 
fiind prea personală nu o va da ca act oficios. 

Multe nu le-au plăcut — scrie Nașcu?) — eu am 
răspuns că sunt îndătorit a le acluda unui memorand 
la Maiestate. Ce zic? Toate sunt în stare u le răsbate 
şi reluza, care lucru va mai amâna rezolvirea trebilor 

  

1) Despre toate acestea YV. Nașcu a raportat într'o scrisoare mai lungă vicariului Moisil în 2 Martie 1864. Deși informaţiunile cuprinse în această scrisoare sunt de mare valoare pentru a cu- noaște individualitatea lui Nașcu; acest dascăl modest, dar cu o praxă de viaţă și cunoștințe de oameni și lucruri atât de bogate, — cu consideraţie la estensiunea, ce a luat-o monografia prezentă, 
nu o putem tipări aici. 

2) In epistola d. d. 12 Marlie 1864 cătră amicul său Petru Tanco în Năsăud,
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noastre, aşa și despre deputaţiunea specială, pentru ruinele se duce mâne în 13/93 altă curenitare. la Sibiiu şi cu termin, așa şi în privinţa cortelelor cerute . de învăţători și comune să se trimită părerea separată de a Orlăţenilor ICC EI RR Să mai stau pe aici până la 25/83? Bine, să fie. cum im zis mai sus, caută să stau, dară mă tem, că nu voii avea parale de cale, fără veţi avea bunătate a-mi mai trimite. ; ec ij ; In locul meu ar trebui să fie un om, căruia să nu-i stee gândul pe acasă la economie, care, stând aici după olaltă, ar exopera multe! Neinboldiţi nu fac; Afară de ospătărie, după convorbiri şi cam amicabile, zie că ni le vor da, constatându-se necezitatea lore, 
Comunicându-i-se lui V. Naşcu, că în 6 Martie 1864.s'a hotărit şi trimiterea unui meniorand cât de 

.. 

îngrabă, Naşcu!) reflectează următoarele: „acum dacă. îţi trimite un memorand bine- va fi; însă eu ași sfătui, să sune fără. cea mai. puţină patimă ori cu numirea "unor personalităţi, acea nu ar strica, după părerea mea să se ceară, ca să se dee cauzele aceste altor: refe- rinţi nesaşi, să se desfacă comisiunea regulătoare şi în locul acesteia să se compună un fel de forum, în care să fie bărbaţi dela judecătorie, şi fiscu să nu fie (ca partidă ce este) în acel for reprezentat pe tot locul, că -numai atunci pot comunile spera un capăt şi re- zultat favoritor“, | Da 
In 18/6 Martie 1864 scrie Naşcu vicariului : 
„Astăzi iar am vorbit în privința ruinilor.: Mam convins că în Iuniu a. tr. au mers de aci la Ardeal și pe lângă toate că s'au curentat de 2 ori până acum, încă nu au sosit. Acum mau asigurat, că în trei zile va merge la Presid. Direcţ. fin. din Sibiiu o ordinaţiune, în cel -mai scurt-timp să așlearna atât acel act, cât şi toate celelalte. cereri ale comunilor din Valea Rodnei 

1) Epistola lui V. Nașcu cătră vicar de dato 13 Martie 1664, 
Dr. Şimon: Vasile Naşcu. Ă 32
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pentru cortele, grădini etc. osebit de regimentul prim, cu scurtă părere fără a se lăsa în detail. — Despre ma- gazinul dela poartă şi Lager e proiectată Ordinațiunea de a se putea abzice, atunci să se facă asta și să se dee comisiunei şcol. pe lângă arânda de până acum spre a putea aduna materialul de clădire. Iâ câtu-i - pentru clădire mi-se spuse, că nu se poate fără o eon- vențiune separată în tenoarea legilor (pe pământ străin) şi asta până atunci 'va rămânea, până va sosi dela Si- „biiu părerea la cererea comunei Năsăud, „care s'a fost rugat a i-se. lăsa Lagerul spre Scopuri comunale. — Rui- nile, cât va sosi dela Sibiiu relațiunea cerută, se va pune în conţelegere cu. cancelăria aulică spre-a se lăsa „definitiv comunelor“. 
- În 18/6 Martie 1864 scriind vicariului mai trage atenţiunea, că dăcă se va trimite vro deputaţiune la Viena, să nu se facă toate cererile întru una (cumulativ), ci separat despre fiecare obiect „Ce se ţine de munți, separat de cauza de proprietate etc“, pentrucă, cumu- lându-se cauzele numai încurcă acolo rezolvarea, 
„căci dela - Maiestate orice suplică se transpune la un dicasteriu în a cărui rezort se ține cuuza, acesta, dacă a eşit cu Signatură, trebui să rolaționeze, aceasta merge prin consiliu statului, prezidiul Ministeriului, iar la Maiestate și aşa se tot amână. — Cum vam mai scris de vre-o 2 ori, la Sibiiu ar trebui să irimite-ţi pe cineva la Zanco, sau să-i Scricţi, ca să nu întârzie, fiindcă sunteţi gata de a porni la Viena în cauzele ace- ste etc, ete. Așa au pornit afacerile acestea de acoalea, nu le poţi da o altă direcțiune“, : 

„In 21 Martie 1864, după ce Nașcu a văzut man- datul ministrului de finanțe trimis la prezidiul direcţi- unei finanţiare din Sibiiu comunică. vicariului Moisil conţinutul acestuia şi esprimă părerea, ca să se trimită cineva în afacerea aceasta și la Sibiiu. 
_ Inainte de sosirea acestei scrisori la Năsăud, în 23 Martie 1864 s'a ținut şedinţa comisiunei administră-
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toare, în care s'au cetit epistolele lui Vas. Nașcu, în cari arată, că cestiunea despre acvirarea lagărului şi grădina „ Şcoalei cu ruinile, apoi a cortelelor de lipsă pentru în- vățători, nu se poate rezolva așa curând, din care cauză Naşcu doreşte ca să fie rechiemat pentru a putea vedea şi de economia sa particulară, care trebuie să-i fie ul- timul refugiu la bătrânețe. La aceste comisiunea ad- ministratoare a hotărit, ca Naşcu să fie dispenzat ca să poată merge acasă .și aşa sub Nr, 107/1864 -la adresa » Vasile Naşcu deputat în Viena“ S'a trimis următoarea scrisoare: 

„Luând “cunoștință din epistolele D-Tale despre starea, lucrurilor pendente de noi solicitate, a căror re- zolvare va mai fi amânată până la sosirea relaţiunilor cerute dela organele finanţiale din țară, comisiunea- a „Statorit a lucra şi aici pe lângă Direcţiunea finanţiară din Bistriţă, apoi și memorandul apromis neputându-se . termina aşa curând, pentru astea și spre împlinirea do- | rinţii D-Tale, te dispenzăm a veni acasă pe câtva timp şi-ţi trimitem 100 l. pentru spese de călătorie şi cum- -păratul unor sămânţi însemnate la vale, sperând că apoi “la timpul său vei binevoi a primi iarăş aşa misiune, . când vom mai pregăti unile trebuite lucrări. 
Concedându-te la plecare la diferitele dicasterii, vei indica a te reîntoarce iar preste 1 lună 2 — până când i vei ruga a mijloci a aduce 'la un rezultat tre- bile noastre solicitate. o. Te salutăm amical și frăţeşte, așteptându-te cu bună sănătate în braţele 'noastre. “ 
Din şedinţa comisiunei comitetului „grănițeresc: 

G. ]loisil m. pa î St 'Pimoe, secretar, 
“La vr'o 4 zile după espedarea acestei scrisori. se aude, că prezidentul comisiunei regulătoare de posesiuni generalul Pock e chemat la Viena. Aceasta a. pus pe toți în griji. Prezidentul Gr. Moisil în 27 Martie 1864 ține iarăşi ședință spre” a hotărî, ca Nașcu să mai. ră- -
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mână în Viena, ca nu cumva să se aducă în absenţa 
lui hotărîri dezastruoase pentru foștii grăniţeri în cauza 
munților revindicaţi. In acea şedinţă s'a hotărit şi a 2-a 
zi în- 28 Martie 1864 sub Nr. 111 s'a trimis lui V. Naşcu 
0 telegramă în limba germană 1), care româneşte sună: 
„D-Ta rămâi mai departe în Viena, fiindcă scopul es- 
miterei D-Tale nu s'a ajuns. In epistolă mai mult. Co- 
mitetul grănițăresc“, a 

__” Epistola promisă în această telegramă, încă s'a 
trimis cu instruncțiuni detaiate asupra procedurii mai 
departe. (V. Nr. 112 din 28 Martie 1864). | 

Vasile Naşcu înainte de a primi aceasta scrisoare 
în 31/19 Martie 1864 scrie lui Petru Tanco: „Telegramul 
d. d. 29/3 Pam primit eri după amiazi. Tot nu porneam 
eu până nu-mi eşia rezoluțiunile dela Min. de fin. în 
privința estrasului cerut din cărţile de liquidaţiune și 
a intereselor restante. In.toate zilele, afară de serbăto- 
rile paştilor, bătui pe la uşile referinţilor dela ministru 
de finanțe în afacerile acestea“. Mai departe comu- 
nică, că a sosit dela exactoratul datoriilor de stat estrasul 
din cărţile de licvidare, din care s'a convins şi ministrul 
de finanțe despre perderile mari alor 18 comune. In- 
trebând ministrul, “că spre ce scop îi trebuiesc acele 
estrase, Naşcu răspunse: „spre a combina (la reviziune) 
modul manipulaţiunei, din care cauză au întârziat de au 
plătit interese și-au perdut cauţiunea, şi cine e vinovat 
la asta? — ca să se poată chiar pe calea judecăto- 
rească trage.la plătirea sau întoarcerea daunei căşunate 
fondului concernente“. Mai departe comunică „în zilele 
acestea va lua comisiunea inmediată recursele comu- 
nilor ambelor regimente românești în contra deciziunilor 
comisiunei regul. de posesiune, toate sunt după un şa- 
blon referate . . . . .. Comisiunea 'acea inmediată se 
ține orbiş de principiile eşite în biletul împărătesc sub 

, 1) Herrn B. Wașcu, Wien, gricch. kath. Seminarium. Sie 
verbleiben weiter in Wien, da hr Sendungszweck nicht erreicht ist. 
Brieilich mebhr. - Grăuz Comitet,
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27/8 1861. Recursul general iar va veni în mânile ace- 
lora, vezi bin2 că vor trebui să relaționeze respingând 
obiecțiunile suplicanţilor“. 

„Cât de temeinice erau “deciziunile comisiunei re- 
regulătoare de posesiuni, aflăm caz mai eclatant la co- 
iuna Șanț (Rodna nouă), despre care scrie vicariul 
Grigore Moisil în 1 April 1864 lui V. Nașcu următoarele : 

„Şăntenii încă gată acum recursul în contra ho- 
tărirei comisiunei regulătoare. Superficialitate mai co-- 
pilărească nicăiri n'au' arătat comisiunea ca la Şanţ 
punând teritoriu dela Cobăşel în sus cătră Bucovina. 
„revindicat“.. Săracii părinţii mei nu se află înmormân- - 
taţi în pământul propriu, ci pe pământul Moldovei. şi 
sora mea încă e despărțită de noi, noroe că Șănţenii. 
au biserica pe pământă propriu, că altmintrinia cine 

-ştie cui ar rămânea. Cu poșta de astăzi s'au împărţit 
şi nouă şi comunelor hotărirea munţilor revindicaţi. 
Aşadară în 6 săptămâni să fie suscernut recursu în 
contra acelei hotăriri şi încă nu avem la mână toate 
actele de lipsă şi încă cele mai ponderoase“, - 

Tot în aceasta epistolă îi mai comunică, că de cu- 
rând a trimis la Bistriţă doi delegaţi în cauza cvartirelor 
şi ruinilor, ca să se înțeleagă cu 'direcțiunea finanțiară. 
Şeful acesteia a' promis, că pentru scopuri şcolare se 
vor şi preda, dar în privința lagărului şi a magazinului 
nu a sosit încă actul. .La Sibiiu încă sunt esmişi să 
meargă doi inşi, : Ie - 

V. Naşcu în 2 April 1864 răspunzând la scrisoarea 
„comisiunei administrătoare, în care îl roâgă pe Naşcu 
să mai rămână în Viena și îl întreabă de documente 
referitoare la munţii revindicaţi, scrie vicariului: „Eu 
vam răspuns, că nu am aci documinte despre munţi 
şi dela Hofkriegsrath chiar de sar afla, despre care am 
dubietate, fiindcă am mai cercat fără a afla ceva, toate 
sunt scoase şi trimise la comisiunile active în afacerile 
acestea a munților“. Mai departe spune, că și acelea, 

„cari le-a văzut el în 1861 în o consemnare originală
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culeasă de Blagoevich dela comanda generală şi dela regiment, sunt confuse, poşede însă căpitanul auditor Schottl nişte estrase făcute din documentele, cari le-a avut comisiunea în 1853 şi 1862. Cu toate acestea va „Cerca întrun noroc prin o audiență la Min. de: răsbel Franc“. — Comunică că planul de“ situaţiune al Nă- săudului' nu se mai afla acolo, deci să-l facă și cei doi indivizi, cari vor merge la Bistriţa şi Sibiiu, să-l arete respectivilor . referinți, apoi de acolo- ajungând acludat la acte şi cu părere favoritoare la Viena şi dacă prezi- diul districtului încă ar trimite desluşirile poftite ar în- „eta toate dubietățile, s'ar putea face propunere la Ma- iestate şi ar urma ultima deciziune fără altă trăgănare. - 

Ce atinge documentele referitoare la munţii re- vindicaţi, scrie Naşcu în 6 April 1864, că a umblat, dar a aflat că din toate archivele le-au adunat la co- misiunea specială pentru munții revindicaţi, de aceea se îndoieşte de a mai afla în archive atari documente „fiindcă circumspecţii le-au ştiut strânge“. In ce priveşte . pretenziunea unor familii nobile [a munţii revindicați, zice Naşcu: 

„Desdanneze pe pretendenți din fondul de des- daunare a pământului, la care contribuim şi noi, pe cum Sa exprimal împăratul Josif IL. în ordinaţiunea d. d, 10/8 1786 Nr. aul. 8806 şi a Guv. 7956, pe caro bază “şi Maj. Sa Imperatorul de acum sa exprimat la desfi- ințarea regim. de gran. a rămânea grăniţerii în neştir- bata folosinţă a munţilor revindicaţi! Mai departe co- munică Naşcu, că a căpătat informaţiuni, că pentru plătirea intereselor sistate sa dat şi espediat mandatul, apoi că nu ar fi fost intenţiunea ministrului de finanțe nici când să tragă la îndoială proprietatea comunelor la fondul şeoalelor locale comunale, şi numai referitor la fondul monturului avea dubietate, fiindeă se credea că acela în. cea mai mare parte e creseut din venitul munţilor revindicaţi, pentru cari statul are să desdau-
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neze pe pretendenți, pentru că au' fost seurtaţi în usu- 
. fructul munţilor. I-an mai spus lui Nașcu, că diregătoriile 
polilice-uu înţeles rău espresiunea: Montur-Schulfond etc., 
la ce observâ Naşcu „incurcături şi escuzări spre a putea 
vâşea, însă actele trimise adecă copiile de pe emisurile 
prefecturei dela Bistriţă din anii. 1857, 1858 şi 1859 

„îmi prind foarte bine,. putându:i combate cu.pasagiurile 
din ele: das h. k, k. F. M. ete. ete.!) Aștept în toate 

„zilele rezaloţiunile cerute“. - 
Comisiunea fondurilor din Năsăud în 11 April 

1864 pertractând cestiunea esmiterei unui individ la Sibiiu 
“pentru a inzista la direcțiunea finanţiară, ca chestia cvar- 
tirelor recvirate de grănițeri să se rezoalve' mai curând, 

„a hotărât: „Fiindcă toţi bărbaţii apți pentru aşa misiune 
sunt ocupați cu oficiul lor şi D. B. Naşcu poate acuma 
afla o pauză în misiunea lui la Viena, să se însărcineze 
şi cu asta misiune la Sibiiu, pentru care să i-se trimită 
de spese suma trebuincioasă, iar apoi iar să se întoarcă 
în prima misiune la Viena“.2) Despre acest concluz a 
fost încunoştiințat Nașcu sub Nr. 131—1864 şi i s'a 
trimis 300 floreni val. austr. La acestea Naşcu răspunde 
vicariului în 17 April 1864 următoarele : 

„Misiunea la Sibiiu o primesc, însă numai în spe- 
ranța, că onoratul comitet al fondurilor îmi va aplaciaa. 

” diurnul cerut în rescrisul meu d. d. 6/4 a. e. adecă pe 
lângă: diurn şi viaticum necezar și atunci îndată pornesc, 
în care cauză şi scriu de odată la Sibiiu spre a ni se 
face cunoscut sosit-au actele toate dela Bistriţă ; — până 
la primirea răspunsului de acolo şi dela onoratul co- 
mitet aştept aci rezultatul cercărei. în archiva Hof- 
kriegsrat-ului, care: lucru: Pam încredinţat unui oficer 

1). Adecă: das hohe kais. knig. Finanz-Ministerium. Aici 
Nașcu amintește aceea împrejurare, că prefectura din Bistriţa. în 
scrisorile sale se provoca, la ordinaţiunile ministrului de finanțe 
ș. a. cestiunei sistarei plătirei intereselor, - 

2 Vezi Pretocolul comis. adm, din 11 April 1864 punct. 2,
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spre a ne putea lua mândașu după cercarea cu ori fără efect, apoi voiu aştepta rezoluțiunile dela Min. de lin. despre estrasul din cărţile de liquidare a datoriilor sta- tului“, — Mai departe spune, că la.referintele din mi- nisteriul de finanțe a văzut espediţia dela cancelaria aulică în cauza ruinilor cu răspunsul dat de ministru și ordinul dat direcțiunei finanţiare din Sihiiu de a i-se înainta actul. — Cu asta Ocaziune reforintele a zis cătră Naşca cam în glumă de a dins: »că dacă ar sta cineva lângă direețiunea finanţiară dela Sibiiu, ca cum stai D-Ta aci ca execuliune, . atunci vor merge trebile mai iute“. — Aici mai citează un pasagiu din propu- nerea referintelui în cauza munților revindicaţi, din care se vede, că încă în anul 1835 era să se hotărască cauza, dar nu a urmat prea inalta rezoluţiune, pentrucă con- siliul belie de curte (Hofkriegsrath) a aflat de bine ca mai întâi să se pună în conţelegere cu comanda ge- nerală din Transilvania, însă înainte de ce S'ar fi de- chierat comanda generală, a erupt revoluţia din L848, în urma căreia conform raportului corpului de armată 12 din 9 April 1851 Ne. 1605 o parte din actele de per- traclare s'au perdut. , Ă 
La acestea adauge Naşcu: „Aci îmi .vine cugetul fără voie-mi, au nu cumva au pus mâna pe actele noua favorabile un Miller, Conrad, Bell, Jekelius, Friedenfels - ete. etc., cari toţi au fost în epoca 18183 până astăzi pe la. dicasteriile de pe aci şi pe lângă archive! Sum curios ce va descoperi bărbatul de incredere. In tot chipul în cursul săptămânei venitoare vă voiu face cunoscut și terminul purcederei mele cătră Sibiiu 

Din diurn: de-5 fl. 20 cr, să pociu purta toate spesele poştale, charte, rusfeturi, pentru vipt, cortel, Juminări, lemne, încălţăminte: şi vesminte, încă şi via- licum, veţi binevoi a vă convinge, că nu e cu modru, Strănțuros şi sgâreit nu-ți pofti să fie cineva intr'o mi- siune importantă ca asta! Diurnul meargă, ducă-se, însă
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viaticum vă rog a-mi aplucida, a mă îmbogăţi nu vreau, 
nici nu pot din ce îmi daţi şi ce imai cer, a suferi lipsă 
şi îndejosire, apoi sărăcia nu-mi veţi pofti“. 

In 25 April 1864 îi comunică vicariul lui Naşcu 
că i-se -vor plăti spese de călătorie până la Sibiiu și 
retur, la ce acesta îi răspunde în 30 April (Sâmbăta pa- 
ştilor) „cu acum de odată aş avea cât aș putea ajunge 
până acolo, însă de acei nu știu desigur când voi pulea 
mâneca, deoarece pe lângă toată nizuinţa acum de vre-o 
trei săptămâni nu pot scoale rezoluţiunile dela Ministeriu 

" finanţelor la reprezentaţiunile așternute în 11/3 a. e. 
mă tot amână din săptămână în săptămână şi chiar 

„astăzi aveam bună speranţă, după “cum îmi promise, 
a- le primi la mână, dară iar m'au mai mângăiat până 
la o Joi! Acest termin încă nu ar fi departe, dintru' 
atâta aștept să am la -mână ce am cerut. Așadară până 
la Dumineca 'Tumei voi mai fi pe aici“, 

In 14 Mai 1864 a primit V. Naşcu rezoluţi unile 
“aşteptate şi anume una în cauza intereselor restante 
după obligaţiunile de stat din 12 April 1864, cu care 
e îndrumată direcţiunea finanţiară din Transilvania, ca 

“ în conţelegere cu guvernul reg., dacă nu e nici o pe- 
decă, fără amânare să pună în curent interesele amin- 
tite ; iar cu a doua rezoluţie i-s'a dat estrasul din căr-- 

„ţile de liquidare. Despre acestea raportează  vicariului 
în acea zi (14 April) cu adausul, că va fi a lui grija 
a pune la cale şi la Sibiiu treaba aceasta ca să nu se 
mai amâne. 

In acel timp “a stat sub pertractare şi înființarea 
gimnaziului din Năsăud şi, după cum scrie Nașcu în 6 
Mai 1864, a mers dela Viena ordinațiune la guvernul 
din Transilvania, în care cancelaria aulică cere, ca, co- 
munele “să facă un Instrument fundaţiona! şi statutele, 
iar raportul despre deschiderea primei clase gimnaziale 
l-a luat la cunoștință. 

In Năsăud comitetul fondurilor în 18 April 1864 
„a hotărit, că după ce erariul după mai multe rugări s'a
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învoit, ca ospătăriile din Năsăud și Rodna să se lase 
pe timp nedeterminat în folosință pe lângă un preţ con- 
venabil, să se încheie contract cu erariul. 1) | 

„Tot acel comitet în ședința a Ill-a şi IV-a din 20 
„şi 21 April 1864 a votat statutele fondurilor făcute de 

o comisiune (Florian Porcius, M. Lica şi Vas: Petri); 
- căreia i-sa dat proiectul lucrat de V. Naşcu și nişte 

statute din Braşov, iar în şedinţa din 15 Mai comitetul 
a decretat, că și până la aprobare, acele statute au să 
servească de bază și îndreptar. 

102. Vasile Naşcu în Sibiiu. 
Din Viena a călătorit Nașcu la Sibiiu, unde a sosit . 

în 22 Mai 1864 dimineaţa cu poşta şi a descălecat în 
„Ospătăria „Savu Lăbonţ“. Cea dintâi cale a făcut-o la 
direcţiunea finanţiară provincială, unde a aflat actele, 
ce le căuta, dar erau făcute numai conceptele, însă ue- 
aprobate de consilieriul despărțământului respectiv şi 
nerevidate de șeful prezidiului. Acolo şi-a arătat. drep- 
tăţile ce le avea dela ministeriu de finanţe şi îndată s'a 
pus lucrul la cale şi încă în acea zi au şi mers sub. 
reviziune. Erau 4 relaţiuni câte 7—10 coale, după cum 
raportează vicariului tot în aceea zi: E 

„Acele relațiuni nu ar (i aşa nefavoritoare pentru 
noi, nu știu însă până vor trece și roviziunea rămâne- 
Yor așa, ori schimbase-va ceva!. a 
Pe cât m'am orientat astăzi până espeduira, totuşi se 
va amâna un timp de vr'o 14 zile. Cauza obiectelor 
de provente încă aş voi a o vedea rezolvată şi espe- 
dată, însă asta cu interesele restante mă silește a umbla 
atât pela direcţiunea fin. cât şi pela Guvern, oficiu de 
contabilitate şi cassa provincială spre a ajunge la o 

“ Lămurire DC DD DR 
Acum vă rog a vă conțelege şi a-mi răspunde de loc, 

„ce-să fac să aştept în ambe cauzele capătul, ori numai 

  

1) Vezi în protocol sub punct, IV,
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în treaba intereselor? şi în tot chipul a-mi trimite di- 
-urnul cuvenit şi de viatic până la Sibiiu şi îndărăpt, 
fiindcă mi-au săcat toate puterile bânale, pecum v'am 
scris şi din Viena. Cu dl căpitan -suprem am convenit, 
se va rentoarece în săptămâna venitoare, bucuros aş 
veni cu Îl. Sa, însă aştept răspuns dela D-Voastră mui 
nainte, apoi parale spre a putea subsista şi călători 
(barem 200 1.). E 

In călătoria până aici am petrecut două nopti şi 
fiind timpul bine rece, nu mă aflu în starea normală. 

Vă rog odată a răspunde, că din 11/4 nu mi-aţi 
scris vre-un şir şi asta-mi căşună cugetări, că nu aţi 
(i îndestuliţi cu împlinirea misiunei mele: ca un om cu, 
câtă știință și cunoştinţă, apoi putere am, cugei a fi făcut, 
— însă. a apuca pe cei mari de cap, mu pociu! Mult 
peste 8 zile dacă nu primese răspunsul dorit, voiu îm- 
prumuta bani să pociu veni acasă*. - “ 

“Tot în acea zi (22 Mai) îi scrie şi lui”. Joachim 
Mureșan: asesor la sedrie în Năsăud comunicându-i, că - 

- în cauza de ceartă cu Sașii cererea celor 4 comune ro- 
mâneşti înaintată la guvern, pentru a fi scutite în folo- 
sința locului de ceartă, s'a trimis la tabla reg. ca să 
răspundă comunelor, că aceea se ţine de judecătorii. 
Deci îngrabă să se înțeleagă cr cei competenți şi să se 
înainteze o cerere motivată. Ă 

103. Lupta lui Vasile Naşcu acasă în cestiunea 
munților revindicaţi. - 

„Pe când a rentors V. Naşcu dela Sibiiu la Năsăud, 
Joachim Mureşan plecase la: Sibiiu ca deputat dietal și 
aşa nu s'au putut întâlni. In lunie 1864 oficiolatul di- 
strictual a provocat comisiunea administratoare, ca în 
cestiunea munților revindicaţi să aleagă doi reprezen- 
tanţi ai fondului de stipendii, spre a se înfățișa în 23 
lunie 1864 în Sângeorz înaintea comisiunei regulătoare 
de posesiuni. Comisiunea administrătoare în ședința din 

N
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16 lunie a ales pe Vasile Naşcu, directorul fondurilor şi pe Maximilian Lica, asesor judecătoresc, cărora _|i s'a dat plenipotență și instrucţie, 

" V. Naşcu a aflat, că la comisiunea regulătoare.de posesiuni a sosit o scrisoare fără dat şi nesubscrisă de nime, prin care se impune, ca dupăce o parte din munţii revindicaţi ar fi să se dee familiei Keme&ny şi altor pri- vați şi corporaţiuni, trebuie să se facă: o Nouă împăr- fire de munți. Naşcu în 23 lunie 1864 s'a prezentat în Sângeorz înaintea comisiunei regulătoare de posesiuni şi i-a predat în scris un protest declarând, că comu- nele nu se pot lăsa nici: într'o pertractare în privinţa planului de o nouă împărțire a munților și spre acest scop va trimite o deputaţiune la Maiestatea Sa, cerând anularea unei hotăriri ca a celei amintite „fiindcă noi nu putem da crezământ unei hârtii fără dat şi de nime subscrisă, declarând-o de apocrifă, neautentică, neavând prea înalta sancțiune“. Mai departe în 11 puncte, bazat pe documente istorice, arată marea nedreptate, ce s'ar face foştilor grăniţeri prin o nouă împărţire a munților revindicaţi, la cari ei au drepturi străbune. Cu acest protest.a adus Naşcu pe comisiunea regulătoare de pos. în aşa confusiune. „cât Schwaiger mai nu putură dicta JA protocol vre-o 11 şire“. 
Cuprinsul. protestului întreg l-a comunicat Nașcu într'o epistolă mai lungă din Feldru în 1 lulie 1864 lui ]. Mureşan, care era ca deputat la dieta Transilvaniei: 
In aceea epistolă mai adauge : 
„Deci impunându-mi dl vicar Moisil (care călăto- reşte pela examene) a te ruga, ca să aibi bunătate con- ceptul trimis spre cenzurâre a ni-l trimite cât de cu- rând, spre a-l putea- puriza și conchemând reprezen- 

tanţii comunelor să sa poată subscrie şi upoi cere con- cesiune dela guvern sp-e mergerea depulaţiunei la curtea împărătească, căci inţelegem, că pe lângă tot protestul nostru comisiunea regulătoare ar avea de cuget sau in- 
strucţiune, sub azistenţă: militară a-şi duce în: îndepli-
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nire mandatul pentru împărţirea munţilor încă în lună 
lui Iulie; drept aceea toată amânarea şi întârzierea e 
periculum in mora“. - 

Deodată- cu acestea îi mai comunică - lui Joachim 
Mureşan, că pe terenul de ceartă dintre ce'e 4 comune 
româneşti din Valea Someșului (Rebrişoara, Vărarea, 
Feldru şi Ilva mică) şi comunele săseşti în 17 Mai 1864 
esmisul Pcterfi a gătit tragerea liniei de hotar, apoi că 
-Saşii din Pintic au atacat pe Românii din Nepos şi Sașii 
din lad chiar în aceea zi (1 Iulie 1864) amenințau cu 
încălcare de hotar. In această cauză de ceartă era pro- 
cesul în curgere la o judecătorie delegată 'cu sediul în 
Bileag (Bilak). Românii din Nepos şi Feldru au fost 
opriţi dela folosirea pământurilor sămânate și asupra lor 
s'a trimis miliţie, în ochii căreia apoi Saşii înarmaţi au 
mânat vitele pe: sămânăturile Românilor şi ce a mai 
rămas au tăiat holdele cu coase. . 
„Cine să umble să scape pe acestea comune de 

atâtea greutăţi şi 'năcazuri? Nime altul decât V. Naşcu. 
In 21 iulie 1864 pe când a auzit, că miliția e pe drum, 
a rugat Guvernul telegrafice, ca să dee contraordin 
oprind miliția de a merge pe capul acelor comune, îar 
dupăce aceasta nu s'a făcut, în 23 Julie a rugat tele- 
grafice pe Maiestatea Sa să dispună, ca miliția să fie 
rechiemată, şi tot în aceea zi a rugat telegrafice Gu- 
vernul regesc ca curte jud. supremă pentru respectarea 
hotăririlor judecătorești şi scutirea holdelor. Rezultatul 
a fost, că până în 30 August 1864 au fost prinşi şi 
închişi în Năsăud 7 corifei saşi din Pintic şi s'au 
făcut paşi, ca să se cerceteze dauna cășunată prin ni- 
micirea holdelor!). Din cele amintite până aici se vede, 
că. Naşcu avea multe greutăţi de învins deodată în două 
cestiuni mari: împedecarea împărţirei munților şi scă- 

„parea comunelor Nepos şi Feldru de miliţie și afară de 

  

1) După epistolele lui Naşcu din Năsăud la 28 lulie şi 30 i 
August 1864 trimise lui Joachim Mureșan deputat în Sibiiu spre 
a face interpelaţie în dieta de acolo. a.



acestea să ducă şi carul greu al fondurilor, unde tot- 
deauna după rentoarcerea sa din Viena şi. din alte es- 
misiuni afla multe de lucrat şi de îndreptat, căci cei 
cari erau încredințaţi cu referarea actelor fondurilor 
multe acte de însemnătate nici nu le înregistrau şi aşa 
Naşcu -.le afla nereferate, după cum însuşi Naşcu' ra- 
portase vicariului Grigore Moisil, ca prezident, despre 
ce voiu scrie mai în jos. 

104. Vasile Naşcu ca învățător sub directoratul 
| lui Vasile Petri. 

Am arătat mai sus raportul dintre V. Naşcu ca 
nănaş şi Vasile Petri ca fin!), apoi purtarea lui Vasile - 
Petri ca învăţător față de “directorul şcolar Laurențiu 
Rummel, precum şi caracteristica ce o face Rummel față 

"de Petri). După pensionarea lui Rummel, Petri a fost 
încredințat, cu conducerea agendelor directorale, apoi 
în 17 Aug. 1865 la şcoala normală din Năsăud din 
partea comitetului fondurilor a fost ales ca director sub- 
stitut provizor. 

Comisiunea administratoare a fondurilor cu o scri- 
soare din 16 Iulie 1865 a cerut dela direcţiunea şcoalei 
normale, ca să-i comunice, că angajat-a directorul vr'un 
servitor de şcoală ori nu, şi în cazul afirmativ pe cine ? 
Totodată i-a comunicat că direcțiunea de cancelarie a 
fondurilor (Naşcu) vrea să se îngrijască, ca servitorul 
Şcoalei să fie escluziv în' serviciul şcoalei şi în fine, că 
plata acestuia se va asemna când va întra în activitate. - 
Aceasta scrisoare a fost destul, ca să aprindă crerii di- | 
rectorului Vasile Petri şi să atace pe directorul fondu- 
rilor şi referintele comisiunei administţătoare în o scri- 
soare din 10 Aug. 1865, în care la adresa comisiunei 

„ administratoare - zice, că nu-şi poate esplica recercarea 

  

„1 Vezi dela pag. 1837—138, 
2) Vezi dela pag, 142—143.
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comisiunei altmintrea, decât „că referintele. respectiv nu 
s'a nevoit a se informa mai întâi pe sine, apoi a informa 
pe deplin şi pe inclita comisiune despre starea cea ade- 
vărată a obiectului cestionat şi aşa a provocat.un con- 
cluz, care tinde a ştirbi tot mai mult din agendele di- 

- recţiunei şcolare“. In fine făcând aluziune la directorul 
fondurilor Naşcu adauge: „dacă .direcțiunea de cance- . 
larie, care pururea sc vaeră, că nu-și poate rezolvi pro- 
priile sale afaceri, .dorește a-şi mai lărgi cercul de ac- 
tivitate cu lucruri școlare, cu alte cuvinte, dacă direc- - 
iunea de cancelarie vrea se fie şi direcţiune şcolastică, 
atunci exopereze-şi numai învoirea locurilor mai înalte 
şi umilit subscrisul plin “de bucurie va ceda locul său 
de director celui ales spre aceasta“. — Așa scria V. 
Petri. pe când era numai încredințat cu provederea - 
agendelor directorale, dar încă nu era ales. Alegerea 
s'a făcut la 7 zile după aceea, în 17 Aug. 1865. : 

In Sept. 1865 se lăți faima, că dintre munţii re- 
vindicaţi s'ar fi asemnat familiei Kemeny 20 de munți. 
Din asta cauză se convoacă comisiunea administratoare . 
a fondurilor la o şedinţă pe 12 Sept. 1865, când s'a 
esmis V. Naşcu şi Dumitru Vaida, ca să se informeze . 
la comisiunea c. reg. regulătoare de posesiuni despre | 
starea lucrului, ca să sc poată lua măsurile de lipsă. 

In. 17 Sept. 1865 s'au întrunit în Năsăud și mem- 
- rii comitetului administrator al fondurilor grăniţăreşti, 

cărora li-a comunicat prezidentul G. Moisil, că peti- 
țiunea din 19 April 1864, subscrisă de cătră reprezen- 

“ tanţii comunali spre a se înainta la Maiestatea Sa pentru 
lăsarea în posesiune şi proprietate a munților revindi- 

„aţi, — a trebuit să se modifice şi așa e de a se sub- 
scrie alta gata. Comitetul a primit aceea petiție modifi- 
cată şi a împuternicit pe prezident, să facă paşii de . 
lipsă, ca cât mai-curând să plece deputaţiunea cu pe- 
tiția la Maiestatea -Sa în Viena. 

In ' deputaţiunea esmisă au fost Vasile Naşcu în- 
vățător, Florian -Porcius, Maxim. Lica şi Vasile Buzdug,
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toți trei asesori la sedria districtuală din Năsăud, sub conducerea prepozitului Macedon Pop din Gherla. In- dată după finirea adunărei comitetului în 21 Sept. 1865 pentru purtarea speselor deputaţiunei de 5 inşi s'a plătit lui Vasile Nașcu 1000 floreni şi pentru tipărirea peti- țiunei maiestatice şi a protestului cătră guverniul reg., ambe cu data 21 Mai 1865, a conto comunităţilor. di- strictuale 300 fl. In aceeaș zi a fost și plecarea, căci Cauza era foarte gravă şi era aşa zicând „periculum in mora“. "Toată inteligința din Năsăud s'a prezentat la cvartirul lui Naşcu (casa Nr. 306) cu ocaziunea ple- Cării, singur finul său Vasile Peiri, directorul școalei normale ales de curând, nu s'a: prezentat, ci după ple- care a făcut arătare Ia vicariul Moisil, ca inspector Școlar, că învățătorul Vasile Naşcu s'a îndepărtat din Năsăud fără de a-i face raport şi fără de a-şi cere concesiune dela dânsul ca director.!) Vicariul G. Moisil a scuzat întrelăsarea lui Nașcu cu împrejurarea, că din cauza urgenții nu a avut nici timp fizic de a face şi acele for- malităţi. Dar toate scuzele nu se primesc, din care cauză -vicariul s'a supărat foarte Şi despre aceeasta 'a 2-a zi: în 22 Sept. a și încunoştiințat pe Nacu, care era încă pe drum cătră Cluj. In 26 Sept. 1865 a ajuns în Oradea - mare, de unde i scrie vicariului (în ziua înălțărei s. cruci 1865) următoarele: . 

„Reverendissime“ 

Imi țin de datorie a vă incunoştiinţa despre de- cursul călătoriei până aici. Vineri după mânecare am sosit la 1/210 noaptea la Gherla, ne-am pus în conțe- legere cu Rev. D. Preposit şi Sâmbătă la 8 dimineata am pornit cătră Cluj, am trebuit să rămânem până a doua zi din lipsa locurilor pe poştă. Aici am cercat 

  

i) V. Petri a imitat pe antecesorul său, directorul Laurenţiu Rummel, care asemenea a făcut arălare contra lui V, Naşeu în 1860 când a mers lu Viena, după cum însuși Petri i-a scris lui Nașcu în 8 lan. 186]. Vezi aceea epistolă la pag. 955.
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unile şi altele pela guvern, mi-am prenotat multe spre 
a putea -cerca sus in Vavilon. Noi patru inşi am venit 

„până aici cu Biazini şi DD. Canonici cu poşta. Eri am 
avut norocire a fi primiţi întâi la Ilustr. Sa. noul no- 
stru Episcop, pe care foarte l-a îmbucurat aceasta bi- 
neventare din partea clerului şi a lumenilor. .... 

V. Naşeu. m. p. 

Ajungând în Viena a primit şi epistola vicariului 
din 22 Sept. 1865, în care l-a încunoștiințat despre ară- 
tarea directorului Vasile Petri. La aceasta V. Naşcu în 
1 Oct. 1865 răspunde următoarele: 

'„Dacă aveam timp şi batăr de îl vedeâm pe şeful 
meu, bucuros îi ziceam: „rămas bun”, şi dacă poftea, 
dam suplică cu 50 cr. timbru. Numai spre a nu jigni 
delicateţa și mai cu samă a nu-ţi cauza supărare și 
amărâre ! Îmi pare rău, — dacă voiu reîntoarce, îmi voiu 
lua pedeapsa“. 

Audienţă au obținut în 5 Oct. 1865 şi în absenţa 
Maiestăţii Sale au predat petiția archiducelui Carol Lu- 
dovic, ca delagatului Măiestăţii Sale, cu care ocaziune 
prepozitul Macedon Pop a ţinut o cuvântare 1), în care 
a accentuat, că poporaţiunea foastă grănițărească a po- 
şezut pădurile, păşunile şi munţii revindicați mai mult 
de o sută de ani, ca proprietate adevărată, indusă în 
cartea funduară, aşa dară întărită prin documente. Acuma 
să-i iee peste 100.000 jugăre de păduri și pășuni, fără 
a.fi întrebată şi să se transpună parte erariului, * parte 
familiei Kemeny, ce dacă sar realiza, ar putea produce 
o confusiune şi încurcătură în tot terenul districtului, 
o ruină totală a poporaţiunei pururea credincioase, ba 
chiar o emigraţiune in massă. Din această situaţiune foarte 
periculoasă poate scăpa pe poporaţiune prea înalta graţie 
a Maiestăţii Sale, pentru aceea se roagă în numele po- 

  

: 1) Vezi toată cuvântarea în „Activitatea vicarilor foranei 
etc. 1875 pag. 95—97. 

Dr. Şimon: Vasile Naşcu, 
33
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poraţiunei, ca despre posesiunea lor să nu se decidă 
pe cale politică, ci pe cale judecătorească. 

Rezultatul acestei “petiţiuni 'a fost, că munții au 
rămas tot în folosința grănițerilor, iar în 12 Martie 1872 
s'a făcut contractul cu erariul. şi apoi S'au regulat ra- 
porturile de proprietate prin pacea judecătorească, întă- 
rită prin “art. de lege XVII din 1890, așa după cum sunt 
acele până astăzi, | 

După reîntoarcerea dela Viena conilictul înscenat 
de V. Petri, pentrucă Nașcu a plecat la Viena fără /i- 
Cenția sa, s'a continuat şi văzând V. Petri, că Nașcu 
e lăsat tot pe picior liber, face tot ceeace a făcut dânsul 
sub directorul Rummel, — a abzis de postul de director 1) 
In urma provocărei vicariului G. Moisil, ca prezidentul 
fondurilor şi inspectorul şcoalelor districtuale din 3 Nov. 
1865, V. Naşcu într'o scrisoare mai lungă răspunde vi- 
cariului, descoperindu-i cu deamăruntul toate câte a 
avut să sufere dela Vasile Petri.2) Aceasta afacere se 
fini cu primirea abzicerei lui Vasile Petri, iar cu con- 
ducerea provizoră a agendelor de director a fost încre= 
dințat învățătoriul Vasile Mureşan. ” 

In anul următor 1866 două lovituri grele ale sorții 
au ajuns pe V. Naşcu. In 24 lunie 1866 a perdut pe 

- cel mai devotat amic al său, supralocotenentele George 
Pop, care a căzut în lupta dela Custozza în Italia. Acestă 
începând dela anul 18602), când se pregătia Naşcu 
pentru marea luptă ce a purtat-o în Viena, apărând 
drepturile foştilor grănițeri, a fost îngerul mângăitor şi 
însufleţitor al lui Naşcu, după cum se vede din unele 

  

1) Vezi la pag. 142—143. 
2) Accca scrisoare sa cetit de cătră prezidentul fondurilor 

loan Ciocan în adunarea generală: a fondurilor din 9 April 1892, 
fiind de faţă şi Vasile Petri ca membru de comitet, Cuprinsul ei 

„Sa luat. în protocolul acelei adunări geierale--sub punctul 1.4. 
„Eu ca secretar şi toți cei 'de faţă am observat că V. Petri a rămas 
foarte deprimat în urma cetirei acelci scrisori, dutorul. - 

3) Vezi pag. 170—173. -:
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epistole, pe cari. le-am reprodus în decursul aceste 
"scrieri. 1) „- i : 

in August 1866 a fost greu morboasă soția sa 
* Maria, unicul său sprijin, care în 19 Sept. a repausat. 
Astfel fiind rămas singur şi lipsit de ori ce mângăiere 
pe pământ, o epistolă scrisă în 21 Oct. 1866 cătră un 
fin al său o fineşte cu cuvintele: „Noi ne aflăm laudă 
ceriului, cum a vrut atotputernicul“. 

105. Lovituri îndreptate în contra lui Vasile Naşcu, | 
Recunoştința contemporanilor. 

Directorul Cosma Anca în 7 Febr. 1867 a comu- 
nicat comisiunei fondurilor, ca în 11, 12 şi 13 Febr... 

„se vor ţinea examenele. semestrale de iarnă dela şcoala 
„normală. V. Naşcu. în 10 Febr. 1867 compune o scri- 
soare, prin care din partea comisiunei administratoare 
sau ales şi denumit Florian: Porcius, Vasile Petri şi 
Toader lonaşc, ca să fie de față la acele examene ca . 
membri şi. reprezentanţi din partea fondatorilor şi să 
raporteze despre rezultatul din fiecare clasă. Tot V. . 
Naşcu a purizat aceasta însărcinare şi-a subscris-o dim-" 
preună cu prezidentul comisiunei loan Florian. |. 

Dintre cei trei delegaţi Florian Porcius ori nu a 
luat parte la examene, ori dacă a luat parte, nu a voit 

„să subscrie raportul făcut cătră comisiunea .administra- 
„toare a fondurilor de Vasile Petri cu datul 20 Februar 
1667 și subscris numai de dânsul ca „prof. preparan- 
dial“ şi de Teodor lonaşc, membrul comisiunei admi- 
nistrătoare. | | Ă 

„In acel raport, după multe vorbe bombastice, zic, 
că îşi oferese „micul lor serviciu primind misiunea amin- 
tită, dar neperzând din vedere, că sfinţenia lucrului 
eschide orice consideraţiune personală şi rechiamă singur 
numai adevărul frane și curat“. Mai departe progresul 

1) Vezi pag. 183—181, 378—880, 425—497. 

, ” 33%
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„uturor învăţătorilor — afară de al lui Naşcu — îl afla. dun și îi recomandă comisiunei administratoare, ca să le exprime recunoştinţa sa. Referitor la Vasile Nașcu: în raport zice următoarele: . 
„Inceputul se făcu cu şcoala de fetiţe, Luni în: „11 Febr. a. c. Rezultatul din religiune. şi din lucrurile de mână fu mulțămitor, în celealalte obiecte nu îndes- tuliră mici pretensiunile moderate, căci, deși şcolariţele” şi in aceste erau clasificate foarte favoritor, totuși răs-: punsurile in genere fură cât. se poale de slabe: cele: mai multe școlăriţe mai numai silabizau, şi încă cu de- getul pe sub cuvinte, din comput puţin, din gramatică = 0, deși clasilicaţiunea arâta pretutindenea note foarte bune. Aceasta trebuie să ne Suprinză cu atât mai tare, pen-: trucă unele şcolărițe cearcă şcoala aceasta de 6—7 ani neîntrerupt. Atât doamna învăţătoreasă, cât și domnul învăţător de limba română Naşeu conversau cu şcolă- . riţele intr'un limbagiu cu totul ordinar şi vulgar. Domnul Nașcu aduse înainte, că unele școlărițe nu vor a şti! nimic de limba română. Faţă cu acestea împrejurări subscrișii propun: 1. Ca şcoala de fetițe să se organi- zeze cât se poate de curând. Motive nu va pretinde “nime, care cunoaște valoarea mamelor bune în socie- tatea omenească; 2. Clasificarea pe viitor să se facă cu mai multă rigorozitate; 3, In şcoală să se practizeze limbagiul cel corect literar; 4. Fiecare Şcolăriță să se astringă a învăţa limba română cum se cuvine“. 

Mai departe raportează, că examenul din I. clasă normală a fost foarte mulţămitor, laudă pe învățaătoriul - adjunct Pop şi propun „să se exprime recunoştinta în- clitei comisiuni“. In clasa a Il-a rezultatul — luând . : afară religiunea... a fost slab. Şcolarii erau puţin dis- ciplinaţi, răspunsurile nesigure, mechanice. Cauza la aceasta e a se căuta mai cu samă în două împrejurări ; * a) că învățătorul ordinar de clasă domnul Basiliu Mu- reșan se bolnăvise -cu 3 săptămâni înainte de examen și în locu-i continuă propunerea domnul învăţător Ba- 

=
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siliu Nașcu, precum ştim fără a se fi pus în ceva con- 
țelegere cu colega morbos despre cele propuse mai 
înainte; 0) că ambii acești domni învăţători urmează 
la propunere un metod cu totul contrar celui practicat 
de ceialalţi învăţători normali, metodul cel vechiu me- 

„chanic, care se îngrijeşte numai de învățatul de rost, 
nu însă şi de deşteptarea puterei cugetătoare a şcola- 
rilor. Această procedură ar avea urmări triste pentru 
şcolari chiar şi când -aceştia şi-ar începe şi fini toată 
cultura, lor numai la numiții domni învăţători, mai tristă 
însă la o şcoală cu învățători mai mulţi, unde unitatea 
în metod este.o necezitate imperativă. Afară 'de aceste 
nu se observară chiar nici planul de învăţământ sta- 
torit pentru: clasa a I-a. Cu privire la împrejurările 
acestea subscrișii îşi iau. libertatea a propune, ca 

6. Domnii învăţători Mureşan și Nașcu să se în- 
vieze: sau a se iniţia fără amânare în metodul cel nou 
de învăţământ practizat de ceialalţi învăţători dela şcoala 
noastră normală, sau a se pune la: meritata odihnă, 
pentrucă prosperarea, institutului pretinde unitate în pro- 
cedură, iar întoarcerea domnilor învăţători mai tineri 
la metodul cel vechiu, condemnat de toată lumea, nu 
mai e cu putinţă. Şi până atunci 

7. Domnii învăţători Mureşan și Naşcu să observe 
strict planul de învățământ și să se nevoiască a vorbi 
în şcoală un limbagiu mai corect, mai netede, : 

Mai departe raportează despre examenul din clasa 
a Ill-a şi a IV-a, arată rezultat mulţămitor, descoper 
„Și aici neşte defecte, deși de o natură secundară“. | 
„Cu toate acestea ambii domni învățători: Cosma Anca 
şi Andrei Morar, precum şi domnul catechet Maxim Pop 
merită pentru zelul desvoltat în acest semestru a li-se 
exprima îndestulirea înelitei comisiuni administratoare“, 

Comisiunea administratoare în şedinţa sa din 30 
“ Martie 1867 nu a pertractat meritorice acest raport, ci 
l-a transpus la inspectorul școlar districtual (vicariul G. 
Moisil) „cu recercarea a-și face reflecsiunile sale asupra .
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defectelor indicate şi pentru cazul când ar exista, de- 
spre modul cum ar fi de remediat“. Vicariul: G. Moisil . 
însă nu a făcut nici o reflexiune. Intraceea a trecut 
şi semestrul al II-lea şi la examenele de vară ținute 
din 24—26 Iulie 1867, din partea comisiunei admini- 

„stratoare. sau delegat iarăşi Basiliu Petri şi Toader 
lonaşc „pentru a vedea dacă scăzămintele arătate ca 
existătoare la acele şcoale s'au emendat, sau doară tot 
mai există şi în care grad“. La această însărcinare V. 
Petri şi Teodor lonaşc în 8 Aug. 1867 au răspuns, că 
deoarece, după mărturisirea direcțiunei şcolare, acele - 
„Scăzăminte“ nu s'au comunicat cu învățătorii respec- 
tivi spre ştire, dânşii nu pot face destul provocărei. Fi- 
indcă vicariul G. Moisil nu a restituit comisiunei admi- 
nistratoare raportul lui Vasile Petri şi T. lonașc şi nu: 
a făcut vr'o reflexiune asupra lui, aceasta în 28 Iulie. 
1867 a recercat din nou inspectoratul Şcolar, ca să re- 
trimită „fără amânare numitul act cu reflexiunile sale, 
ce ar afla cu cale a face asupra“, spre a se putea aduce 
cauza înaintea comitetului din August 1867. 

Comitetul fondurilor s'a convocat pe 18 Aug. 1867 
şi dupăce în 8 Aug. s'a prezentat raportul lui. V. Petri 
şi Teodor lonașc, — comisiunea despre toate aceste 
a făcut un raport cătră comitet spre „a lua măsurile. 
necesare, ca defectele descoperite: la numitele școli să 
se .constateze și remedieze după putință“. | 

"Adunarea generală a comitetului a ținut din 18 
până în 26 Aug. 1867. Aceasta e ultima adunare, la 
care a luat parte Vasile.Naşcu. Dânsul a funcţionat în 
8 comisiuni: de referare. In 19 August s'a pus la per- 
tractare raportul lui Vasile Petri şi soțul despre rezul- 
tatul examenului dela finea semestrului |. a anului Şcolar 
1866/7. Aceasta nefastă pertractare s'a început la 3 oare 
după amiazi şi în protocolul de şedinţă e luată în modul 
următor: 

„Comisiunea I-mă ad hoc, căreia i s'a dat spre re- 
- a Nr. 116 ex S67 ferare și propunere raportul de sub Exh. a
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a unei comisiuni speciale, esmisă din partea comisiunei. 
admin, .de fondurile școlare în persoanele dlor Basiliu 
Petri şi “Toader lonaşe a azista la examenele. de iarnă 
1566/7 la şcoala normală şi de fetiţe din loco, : refe- 
reazii, ca aceea comisiune specială a raportat, că în- 

> Vățământul în anumitele, şcoli se află împedecat prin 
aceea, că domnii învăţători Basiliu Mureșan şi Basiliu 
Naşeu propun după o metodă veche, care nu mai co- 
respunde scopului, pe când ceialalţi învăţători propuu 
după metoda cea nouă și aşa existând în acele 2 şcoli - 
două metoade de. propunere, învățământul nu e. în le- 
giwmânt, pentru care a propus ca numiții domni ori. să 
se oblige la învăţarea metodei celei noi, ori să se pen=: 
sioneze. Asemenea se referează, că dl Inspector şcolar 
districtual, căruia i s'a transpus raportul comisarilor 
Basiliu Petri și Toader-lonaşe, încă astă iarnă spre a-şi 
tace reflexiunile sale şi spre a dispune câle de lipsă, 
de emendat, de cumva ar exista defecte, a arătat în 
scris, că acele defecte inadevăr există, dară că dnii 
Bas. Mureşan și Bas. .Naşcu nu se pot obliga acuma 
la bătrânețe a învăţa metoda cea nouă de' propunere, . 
pentru care propune, ca în interesul progresului şcoa- 
lelor noastre să se pensioneze numiții domni, şi în con- 
siderațiunea îndelungatului lor serviciu de sfera aceasta 
să se pensioneze cu întreg salariul, ' 

Comisiunea, ad hoc susţinând propunerea Inspec-. 
torelui “şcolar districtual propune, cu domnii învăţători 

" Basiliu Mureşan și Basiliu Nașcu să se pensioneze. cu. 
întreg salariul lor avut, iar celorlalți învăţători dela - 
şcoala normală Cosma: Anca, Andrei Morar și Iacob 
Pop, “cari după raportul dlor comisari Basiliu Petri şi 
Toader lonaşe, au propus cu bun progres să li se es-! 
prime din partea comitetului recunoştinţă în scris pentru 

- progresul arătat. | Aa 

DI membru Ioachim Mureşan. invoindu-se cu prin- 
cipiul de pensionare a dlor Basiliu Mureşan şi Basiliu 
Naşcu, face însă propunerea, că la această pensionare . :
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să nu se iee anză dela raportul numiţilor domni co-. misari, ci să se separeze pensionarea lor de rezultatul examenelor. Dl membru Florian Marian se alătură la propunerea dlui Ioachim Mureşan. Dl Leontin Luchi vorbeşte pentru propunerea comisiunei ad hoc. prime. DI Ştefan Neamţ reflectă, că mai întâi ar fi de întrebat acei doi domni, dacă ar preferi de a-și însuși metoda cea nouă de propunere alternativei de a se pensiona. DI Basiliu Petri, care nu e membru al comitetului, fiind provocat ca pricepător de lucru, vorbeşte şi își apără raportul său şi al dlui Ionaşe, esprimând, că este de lipsă a se pensiona acei doi domni învăţători, deoarece dânșii nu corespund metodului celui nou de propunere şi aşa sufere învățământul în școalele noastre, care este o pedecă mare la' progres. 
După aceea domnul Preşedinte întreabă pe men- ționaţii domni, că vor dânşii ase pensiona de bună voie ori ba. D] Basiliu Nașeu se esprimă, că el nu vrea a se pensiona deși cu plata întreagă, căci ei nu sunt de vină, dacă nu ştiu metodul cel nou de propunere şi apoi afară de aceca domniei 'sale nici nu î sa'țăcut nici decum cunoscut vre-un defect, ce sar fi observat din partea comisiunei speciale esmise spre a asista la exa- mene, dânsul şiie, că este Inspector şi Director şi ace- ştia să se întrebe, că fost-au careva în şcoală ? și spus-a careva că există defectele descoperite în metodul de Dro- punere? şi provocalu-l-au ca să-și însușască metodul cel nou? — toate acestea nu i s'au spus şi nu a fost făcut atent din partea mai marilor, prin urmare dânsul se declară, că nu vrea nici întrun caz, şi. nu-i îndestulit, ca să se pensioneze, deşi cu plata întreagă. 

În modul acesta se esprimă şi dl Basiliu Mureşan şi asemenea nu vrea să se pensioneze. 
Dl membru Leontin Luechi după aceea propune, că ar fi a se provoca ambii numiții domni învăţători, de a-și însuși metoda cea nouă şi declarându-se dânşii, „că acest lucru nu-l pot face, și că ei nu sunț de vină  
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dacă nu o ştiu, tot dl membru Luechi propune de a 
se pensiona numiții domni cu plata întreagă, fără ca 
din această pensionare să se facă caz de precedinţă. 
După aceea cerând domnul membru Toader Ionaşe cu- 
vânt se legitimă şi asigură pe dl Naşeu şi Mureşan, că 
dânsul nu din ceva ură, ci numai după adevăr şi după 
putina Ii cunoştinţă a raportat acest lucru în unire cu 
dl Basiliu Petri ca bărbat de specialitate. în ramul în- 
vățătorese. | 

După seeasta propune dl membru Cosma Anca, 
ca cu ocaziunea pensionărei acostor doi domni invăţă- 
tori să se facă pași la guvernul regesc, ca aceşti în- 
văţători pentru: serviciul cel îndelungat să se decoreze. - 

După aceasta dl președinte declară desbaterea de 
finită şi aduce la votizare propunerea dlui membru Joa- 
chim Mureşan, care a fost propus, ea pensionarea în- 
vățătorilor Basiliu Naşeu și Basiliu Mureşan să se se- 
pareze de rezultatul examenelor. Această propunere cade. 
— Apoi Preşedintele aduce la votizare propunerea co- 
misiunei ad hoc, care sună: ca domnii învăţători Bu- 
siliu Naşcu şi Basiliu Mureşan să se pensioneze cu plata 
întreagă, câtă au avut ca învăţători, iâr dlor învăţători . 
Cosma Anca, Andrei Morar şi Iacob, Pop, apoi dlor pro-" 

„fesori Maxim Pop şi Leon Pavelea să li-se esprime din 
partea comitetului în semn de recunoștință. și pentru 
progresul arătat mulţămire; 

Această propunere se primeşte şi se face coneluz 
per “majora, ca domnii învăţători Basiliu Naşeu şi ba- 
siliu Mureşan să se pensioneze. cu plata întreagă cât 
au avut-o dânșii ca învăţători, şi să se facă paşii la 
Guvern, ca să fie şi decoraţi pentru serviciul îndelungat, 
iar dlor învăţători Cosma Anca, Andrei Morar şi Iacob 
Pop, apoi dlor profesori Maxim Pop şi Leon Pavelea 
să li-se esprime recunoştinţa din partea comitetului 
pentru progresul arătat prin propunerea dlor în şcoală“. 

lată păharul cu venin, pe care i l-a închinat co- 
mitetul fondurilor lui Vasile Naşcu şi ca să nu i-se pară
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prea amar, a cugetat că îl va îndulci cu aceea, că îl va alege de controlor la fonduri, susținându-i plata de 400 fl. cât a avut ca director la administraţiunea fon- durilor. Aceasta a şi hotărit-o în aceaşi ședință sub punctul 4 al protocolului, apoi în 20 Aug. 1867 (p. 8). a hotărit ca să nu se pună alți învăţători suplenți, ci „Până când vor curge pertractările de pensionare, domnii Basiliu Mureşan şi Basiliu Nașcu să- urmeze cu pre- darea în şcoală“. 
Hotărirea de pensionare pusă la cale cu mare me- șteșug de Vasile Petri l-a măhnit foarte mult pe Vasile Naşcu. Vicariul Grigore Moisil a avut motive Şi cauze, pentru cari la raportul lui V. Petri din 20 Febr. 1867 nu a făcut reflexiuni până aproape de adunarea 'gene- rală a comitetului în 14 August, dar şi atunci numai dupăce a fost din nou recercat din partea. comisiunei administratoare. Vasile Naşcu încă a,avut motive Şi cauze, pentru cari a declarat în adunarea generală, că nici cu plata întreagă nu vrea să se pensioneze în forma şi modul cum s'a făcut, | 

106. Vasile Naşcu în ultimele 37 zile după 
adunarea generală. 

Treizeci şi şepte de zile a mai trăit V. Nașcu după finirea comitetului (26 Aug. 1867). Zbuciumat de mul- tele lupte sufleteşti, provenite în urma nenumăratelor persecuțiuni şi intrigi, căci. după cum zice Joachim Mu- reşan în notițele sale „nici el n'a putut scăpa de cle- vetele oamenilor pătimaşi, nici el n'a. fost ferit de cu- țitul cel veninos a! pismei şi urei“, — după 8 zile a căzut bolnav la pat și în 3 Sept. 1867 a anunțat la direcțiunea școalei normale, că e bolnav, în urma că- reia s'au făcut paşi pentru Ssuplinirea lui. 
Singur singurel zăcea pe patul suferințelor. Sin- gurul său sprijin, soţia sa Maria, şi cel mai devotat amic
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"al său George Pop, care' de atâtea ori l-a mângăiat şi 
însuflețit, nu mai erau. , 

„De multe ori m'avea în casă nici barem cine să-l 
grijească şi să-i dee cele de lipsă, încât a fost silit, ca 
pe un copil ce îl ţinea în cvartir să-l lege lângă pat 
cu o sfoară, cu care trăgându-l în timpul nopţii să-l tre- 
zască, ca să-i dee de ce avea lipsă: S'a întâmplat şi 
aceea că copilul nepricepător s'a deslegat şi l-a lăsat 

iarăşi singur. “ | 
Intre astfel de suferințe în 2 Oct. 1867 sara la 10 

oare îşi dete sufletul în mânile Creatorului. 
Trecerea din vieață a lui V. Nașcu a eternizat-o 

o foaie, ce apărea în Năsăud în următoarele şire: 

„În 2 Octobre sara la 10 oare se mută la cele 
eterne di învățător normal şi director al fondurilor -şco- 
lare Basiliu Nașcu, după un serviciu de 36 ani“.!) 

Atâta tot şi altceva nimic. . 

107. Inmormântarea lui Vasile Naşcu.: Balul din 
4 Octomvrie 1867. 

Inmormântarea lui V. Naşcu, despre care nu s'a 
publicat nimic, s'a făcut în 4 Oct. 1867. care e ziua 
aniversară a deschiderei gimnaziului din Năsăud, la care 
V. Nașcu a contribuit mult. o | 

loan Florian prezidentul comisiunei administratoare 
a făcut următoarele dispoziţiuni: 

Preaonoratulei Directorat. al gimnaziului român gr.-cat. 
. . "din Loco. 

Astăzi în 4 Oct. a. e. s'a sărbat ziua aniverzarie 
a deschiderei gimnaziului nostru român gr.-cat. din Nă- 
săud, cu care ocaziune în anii trecuţi sara s'a ţinut şi 

o petrecere cu joc (bal). De regulă venitul acestei pe- 

1) Vezi „Aagazinu Pedagogicu“, organ pentru educălori etc. 
redigeat de Maxim Pop şi Cosma, Ancă 1867 Tom. |. fasc, 8 pag. 384,
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treceri a fost destinat pentru vre-un - scop filantropie. Pentru ziua de astăzi încă Sau făcut dispoziţiunile ne- cesare pentru ţinerea unei asemenea petreceri, al cărei venit curat cra destinat spre ajutorarea şcolarilor morboşi. 

Fiind însă, că tocmai în zilele aceste repausă domnul Basliu Naşcu, a cărui înmormântare se Săvârşi astăzi, aşa se aşteaptă dela Onoratul Cor profesoral gimnazial,!) care e aranjatorul acestei petreceri, că'in-. irevenind acest eveniment întristător pentru întreagă populațiunea grăniţeră a acestui district, care e funda- torele şi patronul acestui gimnaziu — numai decât să facă dispoziţiunile” necesare "pentru amânarea acestei petreceri, fiindcă onoratului cor profesoral prea bine îi cunoscut, cumcă câştigarea mijloacelor pentru întreţi- nerea institutelor noastre de învăţământ şi cu deosebire a numitului gimnaziu în cea mai mare parte este de a să atribui energicei stăruințe a repausatului în Domnul Basiliu Naşeu, care prin urmare este a se privi de primul patron şi fundator a, institutelor de învăţământ Şi res- pective a numitului gimnaziu al nostru, faţă cu care se aşteaptă dela onoratul cor profesoral, 'ca batăr după moartea lui, şi deosebi în ziua înmormântărei să se arete cuviinciosul sentiment de doliu, 
Deoarece însă pe lângă toate acestea se “vede, că se fac toate dispoziţiunile pentru ținerea zisei petre- canii cu joc, fără reprivire la acest evenement irist, şi de pia memorie pentru gimnaziu, aşa subscrisa comi- siune ca reprezentantele fundatorilor, face atentă pe onorata direcţiune gimnazială, cumcă ținerea acestei petreceri tocmai azi nu numai că nu € decentă, cei tocmai manifestă un dispreţ faţă cu fundatorii, în a căror frunte a stat repausatul până la oara morţii. Pentru aceea se provoacă Onorata direcţiune ca să dispună, — 

1) În corul profesoral pentru 5 clase deschise crau: Teodor Dumbrava, Octaviu Barițiu, Leon Pavelea, Florian Moţoc, Ioan Papiu, Maxim Pop. şi Nicolae Pop.  



t 
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cât petrecania din astă sară să nu fie împreunată cu joc. Del comisiunea administratoare de fondurile şcolastice. 
Năsăud, 4/10 1867. Florian m. p. 
In 4 Oct. se adună la cvartirul lui V. Naşcu de ;* Sub Nr. 306 publicul, parte de a-i da ultimul onor, parte, 

+ 
) 

după cum sunt mulți pentru a vedea înmormântarea. Vicariul Grigore Moisil şi capelanul loan Lazar îndeplinesc funcțiunile funebrale, apoi 4 bărbaţi ridică pe umeri năsălia, pe care era așezat sicriul de scânduri de brad, care cuprindea în sine trupul rece 'al aceluia, care cu sufletul său a cuprins interesele tuturor. Pleacă spre cimiterul numit „Comoara“, clopotele îl plâng până la mormânt, unde după rugăciunile îndatinate a fost: scoborit. Cei cari au aflat cu cale a-l petrece până aici se rentorc şi groparii. aruncă pământul petros iarăşi în groapă. Clopotele au încetat, iar sgomotul surd produs din căderea pământului şi petrilor pe sicriul de scân- duri din ce în ce dispăru şi pe când mormântul era ridicat ca semn, că acolo doarme cineva somnul de veci, — în Năsăud se. iluminează unicul hotel pe acel timp, astăzi numit „hotelul Rahova“, pe care însuș V, Naşcu l-a scos din ghiarele erariului pentru fond. In acesta începu a cânta o muzică țigănească și domnii profesori, apoi alţi domni, dame şi domnişoare jucară Până dimineaţa /a balul din 4 Oct. 1) 

108. Memoria lui Vasile Naşcu în actele fondurilor 
şi posturile purtate de dânsul, 

Cu numele lui Vasile Naşcu ne întâlnim după moartea lui prin protocoalele şedinţelor întru cât era vorba de umplerea posturilor, ce le-a purtat. In 6. 

  

1) Vicariul Grig. Moisil eşind sara în preumblare cu fiul său Constantin aproape de hotel întâlneşte pe profesorul Leon Pavelia și văzând ce se petrece iși exprima indignațiunea și dorința, ca să nu se țină balul. [;. Pavele:i de bună samă a comunicat aceasta şi celorlalţi, dar rezultatul a fost contrar, După martorul ocular,
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Oct. 1867 s'a ținut. şedinţa comisiunei administratoare 
a fondurilor. Sub p. 3 Inspectorul Şcolar districtual a 
propus. „a se pune, în locul repausatului învăţător normal 
Basiliu Naşcu un suplent“. Comitetul hotăreşte, ca să 
nu se pună nici un suplent până ce nu se va alege în . .. 
locul lui: V. Nașcu alt învăţător. - 

| Sub p. 4 al protocolului sa pertractat cestiunea 
suplinirei postului de director al. iondurilor şi sa ho- 
tărit: „Postul de director la comisiune devenit vacant 
prin moartea lui Basiliu Nașcu nu se ocupă acum prin 
mimene, ci până la 1 lan. 1868 este a se reorganiza 
toată comisiunea administr. de fondurile şcolare“. 

Pentru a nu stagna însă lucrările fondurilor se ho- 
tăreşte, ca spre evitarea de daune în interesele fondu- 
rilor şcolare să se pună cineva provizor a împlini agen- 
dele directorului şi neaflându-se altul disponibil și apt, 

“a fost secretariul D. St. Timoc rugat a rămânea în po- 
stul său până la 1 lan. 1868. 

In comitetul din 4 Dec. 1867 s'a făcut reorgani- 
zarea comisiunei administrătoare astfel: 1 prezident cu 
voi deciziv, 6 asesori cu vot deciziv, un secretar, un 
perceptor şi un controlor numai cu vot consultativ. In 
ăst mod postul de director la fonduri s'a sistat şi agen- 
dele directorului s'au cumulat cu agendele secretariului, 
pentru care s'a._statorit un salar anual de 5C0 fl. 

In fine se mai aminteşte numele lui Vasile Naşcu 
ca raţioninte peste banii primiţi ca anticipaţiuni.  Raţi- 
unile aflate după moartea lui s'au censurat şi aflându-se 
de bune, s'au şters de pe numele lui.) 

Dispoziţiuni testamentare mau râmas de Vasile: 
Naşcu. Pertractarea de ereditate s'a: ținut în 3 April 
1868 la judecătoria din Năsăud, unde ca preşedinte al 

„sedriei generale era Joachim Mureşan.?) Puţina avere 
ce a avut-o V. Naşcu, după ce s'au acoperit unele da- 
torii, s'a impărţit între neamurile lui din Feldru. 

  

1) Vezi protocolul cemitetului din 31 Dec. 1867 sub Nr. 56i 
și scrisoarea căpilanului suprem din 96 lan. 1868 Nr, 29-—SC8 pres. 

2) Vezi Edictul Nr. 1934 sosit la fond sub Nr, 94-—1868 comis.
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„109. Archiva lui Vasile Naşcu. 

După cum s'a văzut și din multele epistole ale 
lui Vasile Nașcu, câte le-am publicat până: aici, dânsul 
în tot timpul de când a păşit pe terenul luptelor gră- 
nițereşti a colectat - şi a copiat “o mulţime de acte şi 
documente de .mare valoare, pentru districtul Năsăudului 
şi istoria regimentului al II-lea român de graniţă, din 
toate punctele de vedere. 

Toate acele dimpreună cu alte acte de ale fon- 
durilor s'au aflat după moartea sa întrun dulap la dânsul 
acasă, pe care l-a sigilat judecătoria, iar după aceea prin 
0 comisiune s'au ales actele fondului, iar documentele, 
corespondințele şi celelalte câte le-a adunat Y. Naşcu 
au rămas în dulapul, care până astăzi se păstrează la ad- 
ministrațiunea fondurilor cu un inventar luat despre acele. 

Intre docuimente s'au aflat multe, cari se refereau 
la procesul comunei Feldru cu comuna săsească lad. 
Acele documente le-a cerut primăria: din Feldru în 20 
lunie 1869 dela comisiunea fondurilor, de unde s'a şi 
dispus să se estradee documentele cerute.!) Multe însă 

110. Monumentul lui Vasite Naşcu, 
Au trecut doi ani şi jumătate, de când s'a făcut 

înmormântarea urmată de balul din 4 Oct. şi nime nu 
cugeta la mormântul lui Nașcu. In primăvara anului 
1870 din incidentul înmormântărei altui învățător, direc- 
torul şcoalei scrie vicariului Grigore Moisil următoarele : 

„Inclit Inspeclorat școlastie districiual! Cu ocazi- 
unea astrucărei osămintelor răpausatului invățător normal 
Andrei Morar, s'a convins umilit subscrisa ' dircețiune,; 
că la mormântul demnului şi meritatului invăţător Basiliu 

 NWaşeu nu se află nici barem .0 cruciuliță de lemn. 

  

"1) Vezi Ar. 810—1869.
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Cine a fost Naşcu, ce merite şi-a câştigat dânsul faţă cu districtul întreg, faţă cu fondul nostru şcolastie și fată. cu cauza noastră de proprietate, le ține umilit subscerisa direcţiune de prisos a le înșira aici, fiind cu- noscute şi celui mai simplu și mai din urmă nat al aceslui district. | 
Deci prolitând de această ocaziune, spre a eter- niza memoriu acestui bărbat umilit subscrisa direcţiune vine cu toată îndrăsneala spre u face următoarea pro- punere: 
Inelitul Inspectorat să binevoiască a dispune sau la Inclita comisiune, sau la Inclitul Comitet grănițeresc, ca din fondul şcolastie central să se ridice la mormântul repausalului, dacă nu un monument, apoi cel puţin o 

cruce de piatră. : 
Direcţiuinea şeoalei normale, 
Năsăud, 27 April 1870. Cosma Anca, director. 
Vicariul Grigore Moisil a transpus această scri- soare „pentru deliberare și la timpul său Şi efeptuire“ la comisiunea fondurilor, iar aceasta la comitet „Spre competentă pertractare“.!) Acest act a fost dat unei Co- misiuni constătătoare din Joachim Mureşan, Demetriu Vaida, Grigore Pop şi Nestor Ganea spre a face o pro- punere comitetului. Propunerea făcută de această comi- siune în 16 Aug. 1870 e următoarea: - 
„Fiindcă 

1. Vasiliu Naşcu dela anul 1851 până la 1861 a lucrat neobosit pentru recăpălarea fondurilor grânite- reşti, chiar şi cu dauna proprie şi cu espunerea per- soanei sale la persecutări din mai multe părti, cari în- tun timp aduseră cu sine și depărtarea sa din oficiu ;2) 2. a fost acela, care a dat la anul 1860 impulsul de s'a ales de cătră reprezentanţii comunităţilor din fo- n 
1) Scrisoarea s'a prezentat Ja vicar sub Nr. 157—1870 la comisiunea fon d. sub Nr. 1491879 și la comitet sub Nr, 43, 2) Vezi c auza susperdărei lui V, Nașcu la pag. 124—1384, 
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stul regiment II român de margine o deputaţiune, carg 
a descurcat toate cauzele de avere ale grăniţerilor, adu- 
cându-le pe caleu cea mai pulincioasă de deslegare, 
normată în biletul de mână a Maj. Sale împăratului 
din 27 August 1861;:) 

3. a strâns actele atingătoare de drepturile de pro- 
prietate a grăniţerilor; 

4. a perseverat în Viena până când se decretă 
predarea fondurilor în mânile grăniţerilor; 

5. a fost totdeauna la mână zi şi noapte ca o 
archivă vie la toate lucrările cele mai momentoase ale 
grăniterilor şi în specie a fondurilor şcolare și nu a 
putut participa din ceva remuneraţiune meritată, precum . 
nici din pensiunea ce i sar fi compeţit după un ser- 
viciu mai bine de 30 ani, repausârid prea timpuriu ; de 
acea subserisa comisiune e de părere, ca până ce sar 
găsi şculari de ai sii şi stimatori ai meritelor sale, cari 
îusulleţiți de simţul de mulțâmită pentru ostenelile cele 
cu neadormire ale lui Vusile Nașcu, să-i pună un mo- 
nument demn, . 

să se deie din fondul central 50 A. v. a. deocam- 
dată ca anticipațiune spre procurarea unei cruci la mor- 
mânt, nefiind ucolo nici un semn spre a se vedea, că 
unde e îngroțut şi de cumva se va aflu avere râmasă 
de el, să se refunde la timpul său de acolo, iar de nu, 

“atunci să se treacă în socotelile fondurilor ca erogat 
definitiv spre acest scop".2) 

- A treia zi dela datul acestei propuneri, adecă în 
18 Aug. 1870 s'au început şedinţele comitetului, dar în 
protocolul şedinţei -nu se face nici o amintire de pro- 
punerea acestei comisiuni amintite mai sus. Doi ani 
închiaţi a stat această propunere pe hârtie şi numai în 
anul 1872 în şedinţa comitetului din 20 Aug. s'a per- 

1) Vezi la pag. 407—413. 
2) Aceasta propunere. e scrisă pe actul Nr. 43 de Joachim 

Mureşan și e subscrisă de tuspatru membrii. 

34
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tractat sub punctul 37 al protocolului,. unde-s'a adus 
următoriul concluz : 

„Recunoscându-se meritele acestui repausat bărbat 
pentru căpătarea averei fondului şcolar central, și de- 
oarece erezii săi nu se pot îndatora. la atari spesc, se 
concede :din fondul şcolar central pentru înființarea 
unui monument suma dela 50 până la 100 îl. v. a. ca 
anlicipaţiune a conto sumei ce s'ar Siringe prin colecte 
pentru acest scop și spre deschiderea unei așa liste de 
colectă se insărcinează domnii Joachim Mureșan, Dimi- 
trie Vaida şi Grigore Pop, cărei comisiuni să se înma- 
nueze şi sus numita anticipaţiune“. 

Despre acest concluz s'au încunoştiințat cei esmişi 
şi sumele s'au asemnat la cassa fondurilor, Ce paşi a 
făcut comisiunea esmisă și cu ce rezultat? Nu am aflat. 
Fapt este, că astăzi nime nu știe, unde e mormântul lui 
Vasile Naşcu, căci nu este nici un Semn, dar ce zic? 
Este semnul gratitudinei și recunoștinței românești.1) 

Mai târziu (1889) în amintirea lui Vasile Naşcu 
la gimnaziul din Năsăud s'a înființat „Societatea de aju- 
torare Vasile Naşcu“. Scopul acestei societăţi este aju- 
torarea școlarilor gimnaziali din Năsăud. La finea anului 
1909 a avut avere: 

q) fondul nealienabil. . . . . . Cor. 6928-23 
b) fondul disponibil . ,.... „144398 A N N NI Il a dA 

Suma totală Cor. 8372-21 
Această societate .mai are în administraţia sa încă 

un” fond pentru un monument pentru Vasile Naşcu. Acesta cu finea anului 1909 face: 1155 coroane.2 
Deşi posteritatea nu s'a îngrijit ca mormântul, în care doarme somnul de veci Vasile Nașcu, să fie cu- 

  

1) În asta privință Nașcu poate da mâna cu Simion Ro- monţai, din a cărui stăruințe, ca şi din a lui Naşeu, și-au indeplinit studiile mulţi români vrednici, + 7 Dec. 1844 în Viena, nime nu-i ştie mormântul. 
2) Vezi Raportul al XLVII-lea despre gimnaziul superior fun- daţional din Năsăud pentru an. șeol. 1909/10 pag. 10,
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noscut, au rămas alte monumente, cari totdeauna vor 
vorbi de numele lui. | 

Atari monumente sunt toți munţii Rodnei începând 
dela Țibles spre Maramureş până la /neu și spre Bu- 
covina până în Valea Bârgăului, cari au rămas în pro- 
prietatea descendenților nerecunoscători ai foştilor gră- 
niţeri. Alte monumente sunt fondurile şcolasiice şi de 
stipendii şi gimnaziul superior din Năsăud. 

Aceste monumente vor fi cu mult mai durabile, 
decât cele din vechime, căci deşi e tare bronzul şi e 
vârtos metalul, totuşi timpul — edax rerum — le consumă, 
iar aceste monumente nu stau nici din bronz, nici din 
metal, ci din materie cerească nesupusă stricăciunei, ele . 
vor fi după zisa lui Ovidiu. „Monumentum quod non 
lovis ira nec ignis, Nec poterit ferrum, nec edax. abo- 
lere vetustas“. (Monument, pe care nici mânia lui Joe, 
nici focul, nici fierul, nici vechimea consumătoare nu-l 
va putea. şierge). | | | 

Şi dacă totuși vre-odată s'ar încerca poate mâna 
cea pângărită a sorții nepărtinitoare să se atingă şi de 
el, păşi-vor atunci meritele lui Vasile Naşcu, păşi-va 
dreptatea cu adevărul pe frunte şi va striga cu marele 
“August: Sa 

„Frangatur potius legum veneranda pietas, quam 
tot congestos diu noctuque labores hauserit una dies“, 
(Infrângă-se mai bine veneranda pietate a legilor, decât 
lucruri adunate ziua-noaptea cu atâta osteneală să le 
poată nimici o zi). - 

Şi acum, binevoitoriule cetitor, dacă vei face o re- 
privire peste toate lucrările şi luptele lui Vasile Naşcu, 
apoi peste necazurile, pe cari i le-au cauzat tot „oameni 
de ai noştri“, vei afla foarte potrivite afirmaţiunile lui 

„Cicero.!) „Saepius ad laudem atque virtutem naturam 
sine doctrina, quam sine natura voluisse doctrinam“. 
(Mai adeseori firmițatea caracterului a avut valoare spre 

1) Pro“ Archea Poeta cap. VII. p. 15,
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glorie. şi virtute fără: învățătură, decât învățătura fără caracter). 
In urmă, după cum ne place a ne glorifica cu descedența noastră dela vechia Romă, cu vechii Romani, 

cu înaltele lor virtuți și moravuri, cu iubirea lor de 
patrie, cu gloria, la care s'au ridicat elc. etc., iar noi cei cu deosebire din fostul district al Năsăudului şi cu descendența dela foştii grăniţeri, cari au pus în respect Şi 
pe cel mai mare beliduce, pe Napo'eon Bonaparte, să ne năzuim să fim demni descendenți, să ne preţuim 
bărbaţii, cari au lucrat pentru noi şi de se vor mai afla şi alții cari să lucre, după cum a lucrat Vasile Naşcu, 
pe aceia să-i preţuim şi venerăm, iar nu să-i punem 
înainte de vreme în groapă. | 

Să nu uităm nici odată ce a zis renumitul scriitor german Niebuhr: 
„homa a rămas Până atunci Roma, până când Romanii au fost Romani“. 

— fa
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nerală a, 
Inmormântarea lui Vasile Naşcu. Balul din 4 Octom- 
vrie 1867 . . . Pa 
Memoria lui Vasile Nașcu în actele fondurilor şi pos- 
turile purtate de dânsul . , , 
Archiva lui Vasile Naşcu 
Monumentul lui Vasile Naşcu 
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