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pune în eonfiictă chiar și cu legile esistente ungu- 
resci, când susțină absurditatea, că idea națio
nalității române, „său mai bine (Jisă idea na
țională română,11 nu întră de locă în cadrulu 
statului.

Binevoiriscă cei dela „Koloszvar11 a deschide 
cartea legiloră ungurescl mai nouă. Aici voră 
afla articululă de lege .44 din 1868 „asupra e- 
galei îndreptățiri a naționalitățiloru?1 Nu voimu 
să întrămă în discuțiunea acestei legi. îi este 
ori și cui bine cunoscută, că ea nu a mulțămită 
și nu mulțămesce nici pe una dintre multele na
ționalități ale părții răsăritene a monarchiei habs- 
burgice, drir totă odată trebue să fiă clară pen
tru ori și cine, că art. de lege 44 din 1868 re- 
cunrisce esistența de diferite naționalități cu di
ferite limbi și astfelă, deși nu tocmai pe față și 
categorică, drir implicite recunrisce și îndrep
tățirea uner idei naționale românesc!, germane, 
sârbesci, slovace etc. în cadrulă desvoltării sta
tului ; căci ce însemnâză a le acorda diferiteloră 
poprire dreptulă de a se folosi de limba loru, fiă 
și între anumite margini, drică nu recunriscerea, 
că aceste poprire au trebuință de rirecari drep
turi de limbă spre a’șl pută desvolta individua
litatea loru națională?

Drir — susține „Kolozsvar11 — Românii 
n’au sciută și nu sein face deosebire între ideile 
reformatrire ale secuiului ală 19-lea; ei confundă 
idea de libertate, egalitate și frățietate cu idea 
națională, care jirivesce mimai pe stata.

Ne luămă voia a întreba pe multă sciutorii 
și înțelepții politici dela „Kolozsvar11 : cine e 
statuia ?

Să fiă rire munții și văile, colnicele, pădu
rile, livedile și rîurile acestui complexă de pă
mântii statulă ? Să fiă rire moșiile magnațiloră, 
cari suntă îndatorate pănă dincolo noiloră cetă
țeni din seminția semitică, statulă ? Ori driră ma
rele fabrici de spirtă și de rachiu, cari îmbogă- 
țescă pe unii pe contulă bunăstărei morale și 
materiale a tuturoră celorlalți, suntă statulă? 
Este guvernulu ungurescă, este dieta ori înalta 
curia regăsea din Pesta, ori este „Kultur- 
egyletulă din Clușiu statulă?

Conjurămă pe cei dela „Kolozsvar11 să ne 
spună ce felu de dihaniă este statulă dumnriloru, 
decă pe lângă elă și întrînsulă nu mai prite 
esista nici o ființă de sine stătătrire și drică 
elă trebue să înghiță orl-ce viriță individuală, ce 
se manifestă pe teiitoriulă Iui?

Noi scimă și amu învățată, că statulă se 
compune din totalitatea locuitoriloru, cari tră- 
iescă între marginele lui și cari aducă sacrificii 
de sânge și de avere pentru susținerea lui. Nu 
ne putemă nicidecum închipui, cum ar pută să 
fiă statulă o personalitate deosebită de persona
litatea indivicploră și a poprireloră ce-lă compună 
și cum ar pută să aibă elu scopuri deosebite de 
acelea ale locuitoriloru, cari îlă constituescă.

Idea, ce-o desvriltă „Kolozsvar11 despre stată, 
este idea vechia a despotismului asiatică, care 
și-a trăită de multă veaculă, der nu idea ma- 
reloru reforme ale secuiului ală 19-lea. Legile 
vechi au sacrificată pe omu scopuriloră efemere 
ale statului, drir principiile noderne voiescă să-i 
asigure omului libera desvoltare a individualității 
sale în legătura socială a statului. Nu mai prite 
adi pretinde statulă nici o jartfă involuntară dela 
indivizii ce-lă formdză, ci dă trebue să respec- 
teze libertatea loru pe depinu, după cum cere 
dreptatea și umanitatea, și se aduci armonia între 
drepturile și datoriile, și întte interesele loră.

Adevărata libertate stim?ză și cruță totă ce 
este ală omului, ce este ummă. Ea nu prite da 
nici chiar totalității putere rrbitrara asupra ace- 
loră drepturi, cari nu se ^otă cugeta decâtu nu
mai ca drepturi curată ^dividuale.

ț)ice însă „Kolo"var“ in ariiculnlă său dela 
30 Aprilie mai der’u’te:

Ungarii și conferența (lin Sibiiu.
II.

Brașovă, 21 Aprilie 1887.

Este interesantă a urmări mersulă ideiloră 
fdiei ungurescl guvernamentale, care îșl dă mari 
silințe să destășure nisce teorii imposibile, vrend 
a îmbrăca despotismul ă de față ungurescfi în 
haina principiiloru liberalismului modernă, haină 
ce nicidecum nu i se potrivesce pe trupă.

„Kolozsvar11 (în nr. 103 deia 30 Aprilie) 
(Jice continuândă:

„Marea r&tăcire constă în aceea, că Românii în 
iuțălă n'au sciutâ să Iacă deosebire intre ideile reformă- 
trire ale secuiului ală 19-lea, ci le-au luată așa cum 
le-au aflată la Francesi și la alte poprire Faptă este, 
că idea naționalității său mai bine tjisă idea națională e 
fătulă timpului modernă și că apare mergăndă mână in 
mână cu ideile de libertate, egalitate și frățietate. Și in 
patria nristră idea libertății s’a deșteptată deodată cu 
înflăcărarea sâmțului națională, prin urmare și Românii 
le-au luată pe amândouă laolaltă. Totuși este mare de
osebire între aceste idei. Dreptulă libertății, egalității și 
ală frățietății indică drepturi cetățenesc! față cu statulă, 
idea națională însă privesce numai pe stată însuși, și in 
dică seu ună stată deja tormată seu ună stată ce se 
află în formațiune".

„Acele poprire, cari le-ai: luată pe amendouă îm
preună, au lărmuită pentru libertate, egalitate și frățietate 
în cerculu unei singure idei naționale, și acăsta a fostă 
la locă. Românii într'aceea au credută, că potă să facă 
și ei dintr’odatâ totă acesta prin adoptarea unei noui și 
deosebite idei naționale, ce se abate dela stată. Greșela 
cea mare s’a tăcută mai ânteiu în adunarea dela Blașiu, 
unde se vede că matadorii sen nu au fostă în clară cu 
lucrurile, seu au fostă de mai înainte ațîțațl".

Ișl va aduce aminte „Kolozsvâr11, că numai I 
înainte cu câteva săptămâni a publicată ună șiră 
de articull, drică nu ne înșelămu totă din aceeași 
până, asupra cestiunei naționalitățiloru. Ei bine, 
în acești articull „Kolozsvar11 recunrisce, că le
gislatorii unguri dela 1868, între cari răposat.ulă 
br. Eritvăs a fostă celă mai de frunte, au pusă 
prin art. de lege 44 din 1868, lângă idea națio
nală maghiară și idea naționalităților^, ceea ce -— 
după propria mărturisire de mai susă a numitu
lui ijiară — este identică cu idea națională ro
mână, germană, slovacă etc.

Ișl va aduce aminte „Kolozsvar“, că în nu
mărul ă său dela 2 Aprilie a. c. a făcută urmă- 
trirea constatare:

„Statulă (ungară) primindă intre instituținnile sale 
și causa naționalităților ă a recunoscută deja și afară de 
sine o altă personalitate de poprire, representată prin 
limbi deosebite, și aceste poprire și-au câștigată basa, 
de unde să prită continua răsboiulă pentru idea de na
ționalitate".

De unde și până unde vine acum același 
„Kolozsvar11 și vrea să nege ori și ce basă ideei 
nristre naționale, când numai erl alaltăerl ne-a 
spusă, că însăși legile ungurescl ne oferă o basă 
pentru continuarea luptei, care are de scopă a 
face să fiă respectată acristă ideă? Nu vede foia 
maghiară contrazicerea în care se înfundă?

Suntă frirte întunecrise cuvintele de mai susă 
ale friiei ungurescl. Cu trite aceste amă înțelesă 
ce voiesce ea, și credemă că amă înțeles’o f6rte 
bine.

Cu puține cuvinte, „Kolozsvar11 voiesce să 
ne dea libertatea, egalitatea și frățietatea ungu- 
rescă și să ne ia naționalitatea romândscă. Idea 
dintâiu, ijiee friia din Clușiu, întră în cadrulu 
statului ungară așa cum l’au plăsmuită seu vo- 
iescă să-lă plăsmuiască Ungurii dela putere, idea 
din urmă însă nu încape în acestă cadru.

Cei dela „Kolozsvar11 nu vreau să scie de 
marea contradicțiune, în care s’au încurcată sus- 
țiindă o teoriă fără părechiă în istoria modernă 
a desvoltării poprireloră. Ei nu se sfiescu a se

„S’au adunată Românii (la Blașiu, în 1848) spre a se 
declara acolo asupra proclamării drepturiloră omului și 
acesta a fostă corectă și frumosă lucrată față cu statulă 
de atunci și cu instituțiunile iobăgescl. Drică Românii 
voră remâne aici numai pe tăremulă drepturiloră omului 
nimeni nu va redica niciodată vre-o obiecțiune în contra 
pronunciamentului din Blașiu. Conducătorii într’aceea au 
încurcată lucrulă și numai așa in grabă și-au băgată 
mâna în drepturile statului, proclamândă pe Români ca 
națiune deosebită. De aici se trage și după realisarea 
libertății și egalității cetățenescl, nebunia tinerei de con- 
ferențe naționale deosebite'1,

Credemă a-le pută dovedi celoră dela friia 
ungurriscă, că nu conducătorii poporului română 
dela 1848 au fostă zăpăciți și cu capetele în
curcate, când, în basa consecinței naturale ce re- 
sultă din drepturile omului, au proclamată pe 
Români ca națiune deosebită., ci că adevărata 
confusiune babilonică tronriză în creerii celoră 
dela „Kolozsvar11, cari susțină, că drepturile 
omului n’au nici în clină, nici în mânecă cu 
drepturile lui individuale.

Credă ei, că drepturile omului nu suntă 
decâtu ună reversă dată de stată indiviijiloră, 
că le va apăra drepturile loră private ? Ore nu 
s’au gândită niciodată cei dela „Kolozsvar,11 că 
și individii au și trebuie să aibă drepturi egale 
asupra statului însuși, drepturi ce isvorescă din 
imboldulă propriei loră conservări și caii suntă 
nisce drepturi eterne și neprescriptibile ale omu
lui, drepturi ce nu potă fi răsturnate de nici 
ună privilegiu istorică ?

Ei bine, drică n’au sciută păn’a acum afle 
acȚLî dela noi, că Românii, după cea mai firmă 
a nristră convingere, au dreptulă față cu statulu 
în care trăiescă de a pretinde dela elă respec
tarea și îngrijirea individualității loră naționale. 

„Kolozsvar11, vorbindă de drepturile omului 
ne aruncă pe toți, Români, Unguri, Sași, Sârbi 
etc. într o căldare. Aici nu noi, ci elă însuși 
vrea să maimuțescă pe Francesi, închipuindu-și 
pe cetățenii acestui stată ca ună singură poporu 
cu aceeași limbă, cu aceleași datini, obiceiuri, 
tradițiunl și aspirațiunl.

Adevărată, omft este și Românulă ca și 
Ungurulă, der luându-i ca individl și pe unulă 
și pe altulii, vei afla între ei o colosală deose
bire, în caracteră, în temperamentă, în modulă 
de virița, în credințe, în datini și ^obiceiuri, în 
tradițiunl și aspirațiunl și mai pre susă de trite 
în limbă. Limba Maghiarului e limbă sintetică, 
a Românului limbă analitica; limba Maghiaru
lui e limbă ural-altaică, care n’are afinitate de- 
câtă cu cea fin-landesă, rir limba Românului e 
limbă latină, soră cu limba, în care s’a procla
mată mai întâiu drepturile omului.

A trăi ca națiune deosebită în stată însrimnă 
drir pentru Români, a-șl conserva trite aceste 
individualități, ași conserva caracterulă loră ro- 
mânescă, tocmai așa cum și’lu conservă și Ma
ghiarii pe ală loră. Românii, ca și Maghiarii, au 
drir dreptulă a pretinde dela stată să respecteze 
individualitatea loră, fără de care nu prite esista 
libertate și egalitate pentru ei.

(Unu articulă finală va urma.)

Sinodulu arehidiecesanâ. din Sibiiu.
Sibiiu, 16 Aprilie 1887.

In ședința de erî, a patra, se autentică protocolulă 
ședinței premergătrire cu unele modificări, se predete co- 
misiunei respeelive o cerere înaintată prin protopresbi- 
terulă Ionii Drocă pentru ună ajutoră la salariulă învă
țătorului din Mereurea și o rugare a comitetului parochială 
din Tissa, protopopiatul^ Dobrei, pentru ună ajutoră de 
400 fl. scrilei.

Deputatulă Romulă Crainică propuse, ca consislo- 
riulă arhidiecesană, la însărcinarea sinodului, să inter
vină la guvernă pentru cassarea târguriloră din filele de



Nr. 88. GAZETA TRANSILVANIEI.

Dumineci și sărbători, care contribue la slăbirea religio- 
sității și moralității poporului. Propunerea s'a predată 
comisiunei bisericescl.

Deputatulă RubinQ Patița pentru comisiunea finan
ciară referă asupra raportului generală ală consistoriului 
arhidiecesană ca senate epitropescă. Acesta senată a 
ținută 47 ședințe în 1886. Din 2000 acte incurse, au 
rămasă neresolvate 4 și anume : statutele fundațiunei Juga 
din Brașovă, rațiociniulă comunei Brașovă-Scheiu pe 1883, 
administrarea pădurei Ciubanca și regulamentulă interna
tului seminariului Andreiană. Privitoră la administrarea 
fonduriloră și fundațiuniloră arhidiecesane, s'au conver
tită cea mai mare parte a bonuriloră rurale în scrisuri 
fonciare, în interesulă siguranței și rentabilității averii. 
S’au cumpărată din fondurile arhidiecesane câteva par
cele de pămăntă în Buzd, ce voră fi răscumpărate prin 
anuități mici de comuna bisericescă pe sema ei. S’a 
cumpărată in Elisabelopolă și in Cața câte o casă de 
pătră pentru a servi ca locală de scOlă, în llia-mureșiană 
o casă de pătră pentru a servi de casă protopresbiterală. 
Comuna SighișOra a primită ună împrumuto hipotecară 
amorlisabilă spre a’șî cumpăra o frumOsă casă in Sighi- 
ș6ra, care să servăscă ca edificiu școlară. In comunele 
Turda și Cârna s’au cumpărată, din venitele fondului Ru- 
dolfină, porțiuni canonice. Taxa sidoxială s’a urcată cu 
1 Ianuarie dela 5‘/a la 10 cr. pentru fie-care contribua
bilă, conformă conclusului sinodului din 1886. S’au fă
cută pașii necesari pentru stabilirea cilrei esacle a pre- 
tențiunei erariului față cu fondulă sidoxială și pentru 
stabilirea listei contribuabililoră. Legatula fericitului An- 
dreiu Șaguna s’a predată în administrarea consistoriului 
metropolitană. Senatulă a dispusă procurarea dulapuri- 
loră necesare pentru biblioteca arhidiecesană. Despre 
starea tipografiei arhidiecesane nu s’a putută raporta nici 
acum, deOrece comisiunea administrativă a tipografiei n’a 
presentată datele necesare. Relativă la averea archidie- 
cesană s'au găsită tote in deplină regulă. Revisuirea so- 
coteleloră corporațiuniloră bisericescl din arhidiecesă merge 
încetă, căci multe comune nu Ic-au trimesă pe anulă 
1883, și așa pănă a<Ș> ou s’au putută încheia sumariile 
protopresbiterateloră pe anulă 1883. Se voră lua mă
suri în astă privință, și decă nu se va obține resultatulă 
dorită, se voră face sinodului propuneri speciale. S’au 
luată măsurile de lipsă pentru a se controla, decă ave
rile imobile ale corporațiuniloră bisericești din arhi
diecesă suntă corecta introduse la cărțile funduare spre 
a se asigura. In privința acesta se va raporta la sino- 
dulă viitOrei sesiuni, dedrece acum lipsescO rapOrtele mai 
multora protopopiate. S’au luată disposițiunl ca pădurile 
aflătOre în posesiunea bisericei să se administreze con
formă legei silvanale și s’a introdusO o controla corăs- 
puntjătdre. S’a învestită în imobile mai mari și mai mici 
o parte a capitalului comuneloră bisericescl Budila, Mar- 
coșO, Comolău, SighișOra, Geoagiulă de susO, Briznică, 
Pianulă de susO, Răcăștia, Popești, B. Bistrița, Cetatea 
de baltă, Gârbova de susă, Craiova și Ciceiu Poiana. 
VăncJărI de imobile s’au făcută de cătră comunele bise
ricescl Agostină, Predeala, O.na, Sebeșă, NocrichI, Bra- 
șovă-Scheiu, Călățele și Cetatea de baltă, țlidirl de bi
serici nouă parte s’au începută parte s’au terminată în 
Ida mare, Șona, Aibacă, Boiu mare, Bundorfă, Cetatea 
de baltă, Gurarîu, Mănereu, Arpatacă, Lisa, Galați și Țe- 
lina. Edificii școlare nouă, respective adaptate, s’au fă
cută în Cacova, Dobărlău, Târlungeni, Retișdorfă, Ungra, 
Magherușulă săsescO, Feleagă, Roșia montană și Daia 
română. Casă parochială nouă s’a tjidită numai în Bu- 
ciumă-Poienl. Averile școlare ale comuneloră din Valea 
Bărgăului, ce aparțină arhidiecesei administrate pănă aci

FOILETONU.
Origina oufclorti roșii.

Mulțl s’au întrebată și încă se intrâbă: de unde au 
provenită și ce însemnare au ouăle roșii seu mai bine 
ouăle colorate ce se obicînuescă la sărbătorea Pascilor, 
și nimeni nu și-a dată și nu-șl pOte da ună răspunsă 
pe deplină satisfăcătoră. Ba încă unii au întrebuințată 
timpă și îndelungate osteneli în a scrie cărți voluminOse 
sub numirea de origina oueloru roșii, și în urmă citin- 
du-le la lumina rațiunei n’au mai cretjulu nici ei înși’șl 
tn cele ce au scris. Iară aiții înzestrați cu simțulă bu
nului gustă, au luată de obiectă acesta simbolă și la 
facla religiosității lui au creata opere pline de talentă și 
moralitate.

Noi însă, propunendu-ne a scrie următOrele linii 
asupra acestui simbolO, nu vomă face nici o abatere 
dela cele ce ne spune istoria și usulă deosebitdoră po
pOre asupra acestui subiectă.

Din timpii cei mai depărtați său mai bine din co
pilăria omenirei, tOte popOrele lumii și mai în particulară 
ale Asiei și Europei, celebrau sărbătorea anului nou la 
echinocțiulă primăverei, epocă în care modernii cele- 
brăzâ sărbătorea Pasciloră. Și în acea Zi în locă de 
cofeturi alese, zaharicale și alte lucruri cum se oferă 
ast&Zl, ele >Șl trimiteau ca simbolă de fecunditate și a-

împreună cu fondurile grănițărescl din NăsăudO, s'au se
parată de acestea și se administrăză acum de ună co- 
mitetă școlară în Prundulă-Bărgăului. In fine raportulă 
incheiă amintindă, că fericiții Idnă Cloaje din Boița și 
protopresbiterulă și asses. consist, onorară fosilă Baracă 
din Brașova au lăsată legate însemnate în favorulă bise
ricei. (Va urma).

SOIRILE PILEI.
Maiestatea Sa Impărătăsa studiază cu mare zelă 

în Mehadia limba română, mergendă adeseori în escur- 
siunl cu cărțile după care o înveță.

—x—
Conferința aleg eforilor ă români din cerculă elec

torală ală Vințului de josă a alesă delegați la confe
rința din Sibiiu pe d-nii Dr. Avramă Tincu, advocata 
în Orăștiă, și Rubinii Patița, advocată în Alba-Iulia, er 
ca suplențî pe d-nii Victoru lordoșianu, funcționaro in 
cancelaria arhidiecesană din Sibiiu, și Septimiu Albini, 
profesoră la scOla de fete din Sibiiu. In numărulă vii
torii vomă publica corespondința, ce ni s’a trimisa despre 
acăstă conferință.

—x—
Din Alba-Iulia se scrie cătră „H. Z." jcu date 1 

Maiu n.: AprOpe intregă sătulă Ciugudă din fața Albei- 
luliei lângă Murășă stă în flăcări. Tocmai suflă unO 
vânto puternică și focula sare dinlr’o uliță într’alta. Arde 
dela ora 1, acum suntă 3 Ore și focula se întinde totă 
mai departe. Mâne vomă publica o corespondență, ce 
ni s’a trimisă în eausa acestui incendiu.

—x—
Statuia majoră generală ală armatei sub condu

cerea șefului său va întreprinde in Iunie o călătoriă de 
esercițiu în CarpațI, și anume in ținuturile comandeloră 
de corpă Cracovia, Pojună și Cașovia. La acestă călă
toriă voră lua parte și doi generali Berla și Fabini, ca 
conducători ai pârtiei și de trupe, apoi 20 ofițeri de 
stată majoră și 5 căpitani din statulă majoră generală, 
precum și ună numără de absolvenți ai scolei de răs- 
boiu impărțiți la statulă majoră generală.

—x—
La marele manevre ce le voră face corpurile de 

armată 7 și 12 din districtele comandeloră de corpă 
TimișOra și Sibiiu în ținutulă dintre Deva-Orăștiă-Hațegă 
se voră chema sub arme la aceste trupe de fiecare com
pania de infanteria câte 50 de reserviști.

—x—
Intre oficerii avansați de Maiu suntă și căpitanii 

cl. II. Ionă lovescu dela reg. 83 inf. și George Codană 
dela reg. 16 de inf., înaintați la gradulă de căpitană cl. 
I. Căpitanulă cl. I. Floriană Domide dela reg. 62 inf. 
e transferata la reg. 63 inf.

—x—
Erl spre săra, pe când nisce lucrători dărlmau ună 

zidă alăturea de scOla română de fete din Grâveră, o 
parte din tjidă căiju pe ună piciorO ală unui bietă lu- 
crătoră, îi rupse de tota jumătate din degetulă cela mare 
și-i sdrobi laba piciorului. Nenorocitulă a fosta trans
portata la spitală.

—x—
Deschitjendu-se peste trei luni o exposițiune la Bar

celona, ’i se comunică „Luptei*1, că d. deputata Butcu- 
lescu, președintele societățiloră cooperative din România, 
a obținută prin d. marchisă dai Moral, ministrulă Spa
niei la București, ună locală în esposițiune pentru pro
dusele române și transportulă pe mare gratis alâlă ală 
acestora produse, câta și ală persăneloră ce le voră ex

fecțiune reciprocă ouă văpsite în diferite colori și mai 
cu s6mă în roșu, colOrea favorită a mai multoră națiuni. 
Mai târZiu însă mutându-se, prin progresulă civilisațiu- 
nei, sărbătorea anului nou la solstițiulă iernei, epocă în 
care găinile nu ouă seu ouă prâ puțină, Omenii au năs
cocită ca semna de afecțiune reciprocă alte obiecte de 
oferită, rămânând ouăle a se distribui totă la vechia loră 
epocă, în care astăZl Perșii și alte popOre ale As'ei ce- 
lebreză sărbătorea anului nou la solstițiulă solară, și in
tre alte daruri îșl trimelă și ouă multi-colore. Chiar în 
Rusia și mai cu osebire în Moscva se serbeză anulă nou 
printr’o distribuțiune de ouă colorate, pe care se vede 
adesea inscripțiunea Clirstos a înviată.

Acesta obiceiu, care s’a transmisa p6te creștiniloră 
dela păgâni său evrei, este insă multă întrebuințată in 
Italia, Spania și chiar în OrecarI părți ale Franciei și 
mai cu osebire în Proverce. Și ceea ce ne face a crede 
și mai multă în acăstă transmisiune este obiceiulă ce ne 
constată istoria, că femeile evree la sărbătorea pascală 
puneu pe o masă ouă teri, ca simbolO ală pasărei mito
logice numită Ziz, despre care s’au povestită atâtea mii 
de fabule fantastice și bi:are.

La străbunii noștri Romani tinerii colorau ouă în 
roșu și pe lângă ale darur. ce’șl făceau la sărbătorea 
lui Janus, întrebuințau aceste xUg șj jn OrecarI jocuri. 
Ouăle mai figurau încă la Roma ,, jn nj8ce ceremonii 

pune. In curăndă d. Bntculesda va pleca ia Barcelona 
In acăstă privință.

—X—
„Progresulă medicala română* află, că d. In. Stoi- 

cescu a isbutită în urma stăruințeloTă ce a făcută la 
Parisă, unde se dusese în scopO științifică, ca fesele de 
doctorală dela facultatea de medicină din București să 
fiă schimbate cu cele din Parisă.

—x—
Ca gerantă ală afaceriloră legațiunei române din 

Viena s’a numită d. D. Olănescu, secrelarulă ministeru
lui română de externe, care va pleca în curăndă să-și 
ia funcția.

—x—
„Monitorulă Oficiala" din București a publicata ta

rifa de prețuia obiecteloră ce s’ar rechisiționa pentru 
armata română în cursulă anului 1887. Acăstă tarifă 
este publicată pentru fiecare județă în parte.

Pe moșia TăncăbescI din județulă Ufovă din Ro
mânia s'a ivită unO felă de verme mătăsosă cu 6 pi- 
ciâre, care a distrusă cu desăvârșire grâulă pe o întin
dere de 120 pogOne. Grâulă răsărise în nisce condi- 
țiunl bune și promitea o recoltă abundantă. Paguba su
ferită de arendașă prin acăstă calamitate se ridică la 
suma de peste 6000 lei.

—x—
Minislerulă de finanțe română a comandatO la pic

toriță română G. D. Micea desemnurl pentru cărțile de 
jocă. Aceste desemnurl, după cum spune „Națiunea*, 
suntă gata și date spre imprimare atelierului grafică 
Socecă & Teclu. Stă ce represinfă fiecare desemnă: 
rigii, tipuri istorice; damele suntă împodobite cu costume 
luate de pe frescurile din bisericile vechi românești; er 
valeții înfățișeză căpitani, hatmani, bani români cu cui
rase, zale și blăni.

—x—
In primulă pătrară ală acestui ană s'a comisă în 

Irlanda 241 crime agrare, precum raportăză inspectorulă 
generală ală poliției Irlandeze.

—x—
Teatru ungurescă. Astă-sără se va juca > Clopo

tele dela Cornevillef operetă în 4 acte, tradusă in un- 
guresce după Clairville și Ch. Gabet. Musica de Plan- 
quette. Mâne sără, Mercuri, se va juca încă odată marea 
operetă „Baronulă Țigană.'

Brețcu, în Aprilie 1887.
Domnule Redactoră! In Nr. 82 ală prețuitului d-v. 

tjiară a apărută ună articula de d-to Brașovă, Aprilie 1887, 
subscrisă de ună •Natanaiiă**, care oricâtă se incărcă a 
apără fără vicleșugă, simulândă a fi preocupată numai 
de adevăratulă interesă ce l’ar avea pentru tractulă pro- 
topresbiterala ală Treiscauneloră, nu’șl pâte ascunde 
tendința vădită intru a lovi fără nici o causă în mine, 
conducătorulă actuală ală (radului, numai pentrucă mă 
scie, său mă vede din când în când și acasă, în Brețcu, 
in mijloculă familiei mele.

Articulnla din cestiune se pare a fi răspunsă la 
corespondința apărută în Nr. 36 ală „Telegrafului Ro
mână- cu datulă din Agostină dela -ună membru si
nodală11 și punctulă de mănecare ală d lui corespondentă 
„Natanaiiă** e tocmai loculă de origine ală corespon
denței, ce se crede ală îndreptăți — nesciindă acolo 
persăne care să scrie — ca să-mi atribue tnie scopuri 
și interese mârșave. Pentru ca on. publică cetitoră să 
nu fiă indusă în erăre prin o informațiune unilaterală 
și tendențidsă, Vă rogă, d-le Redactoră, să binevoiți a 
da locă acestora șiruri, spre lămurire.

Abstrăgându dela cuprinsulă corespondinței apărute 
in Nr. 36 ală „Telegrafului Română**, trebue să declară

religiOse, precum era a expiațiuniloră, — Oulă se Z'ce 
că represintă pe Creatorulă lumeil, care produce totă 
și conține în sine totulă.

La Perși, Egipteni, Greci, Gali și la primele popOre 
ale Italiei oulă era emblema universului, opera divinității 
supreme. Egiptenii, cari numărau mai totă atâtea di
vinități câte animale și plante, aveau ună Zeu numită 
Koref, nume care în limba loră însemna bună și bine 
făcStoră, și pe care’l representau sub figura de omO, 
purtândă pe capă ună acupiter (pasăre răpitOre) spre a 
însemna activitatea și c’ună ou eșindu’i din gură, simbolă 
alu fecundității.

La începutulă lumii, Z<ceau Perșii vechi, nu se 
afla nimică afară de DumneZeu. Noptea haosului dom
nia peste spațiu. In fine apăru ună ou, nOptea îlă a- 
coperl cu aripele ei, și oulă fecundată se deschise: S0- 
rele și Luna eșiră din elă și se ridicară în susă, âr pă- 
mentulă fundă mai greu se lăsă în josă cu tOte depen
dințele lui. Acestă nOpte, oulă, sOrele și luna ce eșiră 
de aci, rămaseră neșterse în mintea acestora popOre pri
mitive, cari Ie făcură obiectulă sacreloră loră imnuri, 
păstrându-le suvenirea prin aceste ouă colorate, ce făceaă 
parte in tOte sărbătorile loră pănă și în jocurile circu- 
riloră în cari figurau din distanță în distanță ouă sculp
tate în lemnă său în piatră. — Dela Perși pOte a Îm
prumutată Moise versiunea din genesa, care Zică; »La
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apriori, că eu n’am fostă autorulă nici morală nici inte
lectuală ală aceleia și decă d-lă „Natanailă* îșt publică 
reQecsiunile sale în același tj'ară, de sigură on. Redac- 
țiune, carea oricum îșl cunâsce corespondenții, și-ar fi 
făcută observațiunile sale. Despre aparința corespondin- 
ței din cestiune — fiindă că fiarele mele se adresâză la 
S. Săn-Georgiu — aflai scire acolo dela ună amică, nu
mai la reîntârcerea mea după serbătorî la oficiu, mai 
înainte de a fi desfăcută cele sosite prin poștă — întoc
mai precum fuseiu tăcută atentă chiar numai aslăijl, la 
revenirea mea în familia, și asupra reflecsiuniloră apă
rute în „Gazeta Transilvaniei» ală cărei abonentă n’am 
avută norocirea a fi păn’acum, deși după mărturisirea 
d-lui „Natanailă» am horibilulă venită ca protopresbiteră 
de 7—800 fi. din care mai trebue să închirieză cance
laria în S. Săn-Georgiu, unde parochia e ocupată er fa
milia să mî-o îngrijescă de acasă. Dăcă d-lă „Natanailă* 
său plenipotentorulă său sciu ca și albinele să adune ca
pitală mare, fără a avă și spese, formândă pentru dânșii 
venitulă intregă fondă curată de reservă,— suntă într’a- 
devără de invidiată atarl capacități financiare, de cari 
ară avea mare lipsă și stalulă, chiar în învălmășăla de- 
ficiteloră de astăzi.

Der firulă roșiu în îcopulă ce urmărescă reflexi- 
unile se vede mai bine din citatulă și interpretarea cer- 
cularului meu adresată preoțimei și poporului tractuală 
la 26 Septemvre 1886 (despre care are cunoscință și 
Prea veneratulă Gonsistoriu arehidiecesană încă mai 
înainte de a se fi ostenită d lă «Natanailă" cu publi
carea lui întrăgă) în care simulândă a recunosce necesi
tatea disposițiuniloră luate de protopresbiteră pentru a 
se presenta partidele in centru la oficiu, acusă totă pe 
acesta, respective persăna protopresbiterului, că însuși 
ar contribui la sporirea concubinateloră. Norocire că 
intre Brețcă și Brașovă, nu s’a găsită vr’o tipografiă ro- 
mănăscă, căreia să-i fi sciută numi numele, căci alt
cum d lă «Natanailă," mă escomunica și din șirulă Ro- 
măniloră; fără coloritu confesională. Der disposițiunile 
superiore pretindă funcționarea oficiului protopresbiterală 
din centru numai pentru înlesnirea administrațiunei bise
ricesc! și d-lă „Natanailă» pe care-lă dore vădendu-mă nu
mai și Dumineca acasă în familia, voesce totuși a dis 
pensa și pe preoți dela venirea la oficiulă protopresbi
terală , tămăindu-lc că acăsta ar fi egală cu detragerea 
încrederei indiferite cestiuni. întrebă acum pe d-lă „Na
tanailă» ce să caute protopresbiterulă în centru, când 
nici partidele, nici preoții, cărora Ie trebiiescă crucerii 
spre a-șî cresce copii la școlă, n'au a se presenta la 
oficiulă protopresbiterală nici celă puțină odată într’ună 
ană, în Novembre, pentru a revida protocolulă cununa 
țiloră cu ocasiunea incasărei taxeloră archiepiscopesci ?

Protopopuiă să reședă deră în orașulă centrală, fără 
parochiă și fără cuartiră liberă, numai pentru a primi și 
espeda poșta, precum și face de 7 luni de dile, și decă 
în anumite cașuri pretinde să vină in atingere directă cu 
partidele său cu preoțimea, acesta va să dică a despoia 
— er în urmă, decă protopresbiterulă vine numai Du
mineca acasă la familiă — se sporescă 
căci nu se găsesce protopopuiă

Minunată deducțiun- 
însă și d-lă „Natanailr 
nedrăptă.

Ce felă de d- 
resursele sigure 
• Natanailă" c 
și însăși preo 
câte odată 1 
ficațiun' 
de i«*

ună singură preolă, care a fostă amendată seu a tre
buită să-mi aducă mie plocâne ca mai nainte!

Dăr ce resultă din suspicionările scrise în acestă 
înțelesă la adressa mea? Ori că d-lă .Natanailă» e tînă- 
rulă malcontentă preste care s’a trecută ca preste jota 
subscript la alegerea de protopresbiteră, ori ca plenipo- 
tențiată ală acestuia e rău indusă în erăre, servindu-i 
scopurile sale cunoscute egoistice de a nu mă mai vedâ 
acasă, nici in familiă, după ice le-a rămsă parochia la 
disposițiă. — Hine illae lacrime 1

In casulă dintâiu declară, precum am mai decla
rată cu altă ocasiune in colânele altui diară, că nu 
mai stau de vorbă pe acestă terenă, 6r pentru a doua 
eventualitate invită pe d-lă «Nataniiiă* să-și câștige nu 
«puțină' ci mai multă cunoscință despre raporturile din 
Trei-scaune, căci ar tace ună bună serviciu Româniloră 
vaerațl pe aici, cu deosebire în alte raporturi ale loră. 
£r eu — încâtă pentru mine — decă vreu, său potă să 
scriu ,1a comandă» m’așl folosi de acâslă putere celă 
puțină mai curăndă, pănă nil se răcesce cu totulă t'âba, 
și nu la 2 luni după ținerea sinodului protopresbiterală. 
— E mai departe treba corespondentului din «Telegraful 
Română* a recunăsce seu nu dictatura însușită asupra 
lui, din causă că n’ar sci scrie corespondențe ca d-nulă 
.Nataniiiă* — chiară adevărate?!

D. ColtefeanA, protopresbiteră.

Școlele românescl din Macedonia.
(Urmare).

A treia șcâld s’a deschisă în Vlaho-Clisura în 
modă definitiva de Apostolă Mărgărintă, în anulă 1868, 
in urma ordinului vizirială obținută la Constanlinopolă, 
și de atunci a funcționată regulată, afară de puține în
treruperi în diferite epoce, întreruperi ocasionate de in
trigile adversariloră Românismului, cari isbuliră a rădica 
dela șcâlă pe profesorulă Apostolă Mărgărintă, pe care 
ilă țineau la inchisore ori ilă trimeteau in exilu. Îm
preună eu Apostolă Mărgărintă ca direttoră, era institu- 
loră ală șcâlei din Vlaho-Clisura și D. Tuliu Tacită, 
elevu ală școlei macedo-române dela sfinții Apostoli în 
BucurescI, și ală liceului st. Sava, încependă dela anulă 
1868 și pănă la sfirșitulă anului școlară 1882—-1883, 
când din causa sănătății lui sdruncinale, s’a retrasă din 
școlă, și a fostă înlocuită de d. D. Cuvati, elevă ală 
gimnasiului Matei Basarabă. Dela anulă 1879, elevii 
aceslei școli înmulțindu-se, s’au numită și doi ajutori, 
d-nii G. Adam și N. Nacea, amendoi elevi ai școlei ro
mâne din Vlahulă-Clisura, celă inlâiu cu două cJjTTf 
gimnasiale și celă ală doilea cu o classă 
Acăstă școlă are 97 elevi.

A patra M -i-;.-a

solventă ală liceului sf. Sava. La anulă 1981, s’a mai 
numită ajutoră d. Ionă Unea, Română dn Crușova.

A opta șcâlă s’a înființată în anuli 1875, în Ne- 
veasta, orășelă pe deplină românescă, ;vândă de învă- 
țătoră pe d. C. Ionescu, elevă ală șc61e;macedo-române, 
dela sfinții Apostoli și absolventă ală liceului sf. Sava 
din BucurescI, plătindu-i-se salariulă de d. Vasile Dană, 
Rornână-macedoneană stabilită în România, negngtoră și 
mare proprietară ; la anulă 1878, s’a numită la acea 
șcălă ună ală doilea învățătoră, d. Serjiu Dimitrescu, 
elevă ală șcălei macedo-române dela sfinții Apostoli și 
absolventă ală liceului sf. Sava din BucurescI. La anulă
1880, a rămasă la șcăla dela Neveasta numai d. S. 
Dimitrescu, care este și pănă acuma, âr d. C. Ionescu 
s’a permutată la șcâla din Hrupiste. Șcâla dela Neveasta 
are 40 elevi.

A noua șcâlă s’a deschisă în anulă 1878 în Peri- 
voli, orășelă pe deplină românescă, situată pe muntele 
Pind în Epiră, de cătră învățătorulă G. Perdichi, elevă 
ală șcâlei macedo române dela sfinții Apostoli din Bu
curescI care mai târziu s’a permutată la șcâla primară de 
băețl din Bitolia. Inmulțindu-se numărul elevilor acelei școli, 
s’a numită ca ajutoră părintele D. Constantinescu, elevă 
totă ală șcâlei macedo-române dela sfinții Apostoli, âr 
d. Ziși Papa Tanasă, doctoră în medicină, s’a numită și 
este direcloră ală acelei școli, care funcționăză la Perivoli 
numai vara, er ierna țină școla d-nii Ziși Papa Tanasă 
și preotulă D. Constantinescu, la Grebena, orășelă locuită 
de Gr ci, de Turci și de Români, unde descindă și pe- 
Irecă ierna mai multe familii din orașele românescl dela 
Pindă, Samarina, Avdele și Perivoli. In timpă de vâră 
acâstă școlă numără 117 elevi. Ajutoră ală profesorului 
este d. Panaită Perdichi, Română din Perivoli.

A decea șcâla s’a deschisă în Perleapă (orașă 
cuită în mare parte de Bulgari și Turci, și de 1 
Români) la anulă 1878, rde d. D. Nicolescu, elevi 
șcâlei macedo-române dela sfinții Apostoli și absc 
ală liceului sf. Sava din BucurescI, care la anulă 
s’a permutată la școla din Magarova. Acum 7 - 
ală școlei dincPerlap este d. I. Hondr *
gimnasiului Mateiu Basarabă.

A unspredecea șcâlă s’a 
vizirială, obținulă de d. ■*
1^78, îr °iioli>>

pp



Nr. 88. GAZETA TRANSILVANIEI 188 7.

Jarcniă 1» bursa io VîeiiJ
din 2 Maiu st. n. 1887.

Rentă de aură l/0 , , . 101.45 
Rentă de hârtiă >°/0 . . 84.55 
Imprumutulă căikă ferate

ungare ....................... 150 25
Amortisarea datoiei căi-

loră ferate de olă ung.
(1-ma emisiune' ... 9840 

Amortisarea datoriei cai.
lora ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) .... 127 20 

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) .... 115 — 

Bonuri rurale ungare . . 104.90 
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.50 
Bonuri rurale Bauat-Ti-

mișă..............................104.75
Bonuri cu cl. de [sortare 104 50 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bonuri croato-slavone . . 104 50 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................ 98.75
Imprumutulă cu premiu

ung..................................118 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 12440 
Renta de hărtiă austriacă 81 60 
Renta de arg. austr. . . 82 55
Renta de aură austr. . . 112 10 
Losurile din 1860 . . . 135.25
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................ 875 —
Act. băncel de credită ung. 286.75 
Act. băncel de credită austr.281.70 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei ..................5.98
Napoleon-d’orI .... 10.04 
Mărci 100 imp. germ. . . 62 27 
Londra 10 Livres sterlinge 126 50

Bursn <le lîiicuresci.

Cota oficială dela 19 Aprilie st. v.
Cump.

Renta română (5%). 90—
Renta rom. amort. (5°/0) 921/,

> convert. (6°/0) . . 86’/*
împr. oraș. Buc. (20 Ir.) 34—
Credit tone, rural (7°/0) . . 103—

» >> >> (5°/o) • 87—
> > urban (7°/0l . . 100—
> . (6°/o) • 92—
> > (5»/o) • ■ 83—

Banca națională a României 500 Lei------
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« » > Națională -----
Aură contra bilete de bancă . . 17.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.00

1887.
vend.

91 —
93»,,
87’/a
36 — 

103»/.
87»/.

100s/a
93—
84—

17.50
2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 3 Maiu st. n. 1887.

Bancnote românescl .... Cump. 8.51 Vend. 8.54

Argint românesc........................... > 8.45 • 8.50

Napoleon-d’on............................... » 9.99 A 10.03

Lire turcescl....................................» 11.35 • 11.40

Imperiali........................................> 10.35 • 10.40

Galbeni............................................ » 5.93 > 5.97

Scrisurile fonc. «Albina» 6°/0 . » 101.— » 102.--

n 1 n 5°/0 . „ 98.— > 99.—
Ruble RusescI ........ » 112.— > 113.—
Discontulă ... » 7— 10°/a pe ană.

Avisă d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

joiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
sub care au primita diarulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 
și să arate și postaultimă.

" se ivescu iregularități la primirea diarului onor, abonați 
încunosciința imediată prin carte poștale, ca în câtu 

? delătureze ADMINISTll. „GAZ. rIIlANS“

TARIFAainintiiriloru si insertiuniloru.
1 •) 1

Anunciuri în pagina a IV-a linia de 30 litere garmond fl. — cr. 6.
Pentru inserțiuni și reclame pagina a III linia â fl. — cr 10.

Pentru repețiri se acordă, următdrele raliate:

Penti u repețiri de 3— 4 ori...................................... iot

„ „ 5- 8 H ...... 15t

H „ „ 9-11 H ...... 20°|o

H „ ,, 12-15 )) ...... 30»|o

V „ „ 16—20 H ...... 40t
Dela 20 de repețiri în susu ...... 50°|o

Pentru anunciuri ce se publică pe mai multe luni se facă în
voiri și reduceri și peste cele însemnate mai sustl.Mersulti trenuriloru

’hilfi dela I Octomvre st. n. 1886. 
a calei ♦erate orientale de statft reg. ung.

‘*v*Ar»<IA-TeiușA.

nil de Trenă Trenfi
Ane dc persone omnlbu1

12.10 —

9.05 —

* 1


