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Nr. 71. Brașovu, Joi, 31 Martie (12 Aprilie)
îSTow aLonamsntii

„GAZETA TRANSILVANIEI».
Cu I Aprilie 1888 st. v. se deschide nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Uugaria: 
pe trei lunî 3 fl. 
pe șese luni G fl. 
pe unii anti 12 fl.

Pentru România și străinătate : 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unu anu 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Aaministrațlunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 30 Martie st. v. 1888.

Iu (Jilele aceste a apărută în 
tliarulu berlinesu „Kreuzzeitung* sub 
titlul îl ,.monarchia și armata po
porului în Germania și Austria1' 
unu articulă, care a produsă mare 
consternare în cercurile politice 
din Pesta, nu numai pentru cu- 
prinsulă lui, ci mai vertosă fiind-că 
a apărută într’ună cjiaru de frunte 
germană și (tocmai acuma, când 
cei din Pesta se felicitau, că ami
ciția loră cu Germania a devenită 
așa de intimă, cum se părea după 
enunciațiunile din urmă ale prin
cipelui Bismark.

Pentru importanța lui din punc- 
tulă de vedere ală relațiuniloră 
monarchiei nostre cu Germania, 
reproducemă partea esențială a a- 
cestui articulă, asupra căruia vomă 
mai reveni.

După ce arată câtă de tare și 
unitară este organisațiunea arma
tei germane, „Kreuzzeitung“ con
tinuă astfelă:

„Tractatulă dela 7 Octomvre 1879, 
care ne-a unită erășl cu vechiulă nostru 
aliată Austria spre apărarea comună, ne 
face să aruncămă de multe ori privirile 
asupra stăriloră din acelu imperiu, unde 
servițiulă militară obligătoră pentru toți 
a cerută asemenea o armată a poporului 
ca să fiă ună scută ală monarchiei în
tregi. Puterea și tăria aliatului nostru 
depinde mai cu semă dela organisarea 
unitară și strînsă a armatei sale, care 
apare în adevără, mai alesă după intro
ducerea recrutării teritoriale, mai multă 
ca o armată de popore decâtă ca o ar
mată a poporul ui “.

„Totuși noi credemă, că semțemen- 
tulă monarchică și alipirea cătră patria 
comună austriacă, care prevaleză în sî- 
nulă maiorității precumpănitore a popo- 
rațiuniloră, ar pute să păstreze acestei 
armate caracterulă unitară de „armată 
împărătescă", cu tote că e compusă din 
batalione seu regimente germane, slave, 
române — și maghiare".

„Numai acea împrejurare amenință 
unitatea armatei împărătesei, că uneia 
din diferitele naționalități de altmintrelea 
egală îndreptățite i s’a dată nu numai o 
posițiune de sine stătătore în monarchiă, 
ci și stăpânirea peste alte naționalități 
într’ună stată deosebită. După conce
siunile de dreptă publică făcute Maghia- 
riloră, a cărora hotare neprecisate ei le-au 
lărgită în multe privințe în modă arbi
trară, au urmată concesiuni forte îngri- 
jitore pe tărâmulă militară. Armata lion- 
vediloră formeză deja sâmburele unei ar

mate naționale de sine stătătore ungu- 
rescl. Și cu tote că în dieta din Pesta 
nu s’a făcută pănă acuma propunerea 
deplinei separări a alinatei honvediloră 
de armata împărătescă, precum nu s’a 
făcută nici propunerea separărei desăvâr
șite a Ungariei de împărăția, totuși agi
tațiunea națională a nobilimei maghiare, 
care se lățesce așa de ușoră în sînulă 
poporațiunei maghiare, urmăresce neobo
sită și energică acestă țîntă".

„Acestui curentă națională, ce de
vine din ană in ană mai puternică, i s’a 
opusă întotdeuna numai o slabă putere 
de resistență. Și acum cei din Pesta 
numai cu mare răcelă părtinescă susți
nerea comandei germane în regimentele 
ungurescl. De altă parte însă membrii 
de frunte ai oposițiunei parlamentare 
facă în pressa națională, ce le stă la 
disposițiă, un adevărată asaltă asupra 
organisațiunei de față a „armatei co
mune," a căreia comunitate „națiunea 
ungară" nu o voiesce."

„Aici se dovedesce învederată, câtă 
de departe îi este ertată să mergă re
gimului parlamentară din Peșta, cu care, 
durere, prea de multe ori cocheteză par
lamentarii germani din Viena, în com
baterea instituțiuniloră monarchice și 
câtă de puțină se cruță autoritatea di
nastiei".

„Retragerea ministrului de răsboiu |c. 
r. conte Bylandt-Rheidt a dată acum 
prilegiu la nouă atacuri în contra arma
tei. Suntă două partide, cart atacă. 
Oposițiunea moderată pretinde deocam
dată numai maghiarisarea în partea aceea 
a armatei, care aparține Ungariei. A- 
cesta ar fi totodată o minunată promo
vare a maghiarisării poporațiunei ger
mane, române și slave ce s’a pusă la 
cale pe tărâmulă administrației justiției 
ca și pe acela ală școlei. Se înțelege 
de sine, că înainte de tote cei din opo
sițiunea moderată ceră ca instrucțiunea 
oficeriloră și suboficeriloră să se facă în 
limba maghiară. Cealaltă partidă, a 
independenții naționale, cere separarea ar
matei naționale unguresci din legătura 
armatei austriace, ca o consecuență ne
cesară și naturală a independenții de 
dreptă publică a Ungariei, căreia i s’a 
concesă deja egemonia maghiară și lim
ba de stată maghiară."

„O foiă a independențiloră scrie des
pre armată și despre capulă ei supremă 
următorele"....

Aici foia berlinesă reproduce pasage 
dintr’ună articulă ală diarului „Ellenzek", 
în care se atacă iustituțiunea armatei co
mune în modulă cunoscută cetitoriloră 
noștri, apoi continuă așa:

„Acesta e limbagiulă uneia din foile 
cele mai de frunte și lățite ale oposiți
unei naționale și postulatulă ei, ca Un
garia să aibă o armată independentă 
sub ună ministru de răsboiu responsa
bilă parlamentului ungară și dependentă 
de elă, e împărtășită de mulțl politici 
serioși de dincolo de Lai ta. Și acesta 
chiar cu speranța unui succesă într’ună 
timpă nu pre îndepărtată, — speranță 
la care pară a îndreptăți multele conce
siuni ce li s’au făcută Unguriloră de 
cătră cei din Viena."

„Cetindă asemeni articull lipsiți de 
ori-ce sentimentă monarchică și de orl-ce 
respectă cătră coronă trebue să întrebe 
omulă firesce: „Nu e p’acolo nici 
ună p r o cur o r tt?"

„E lucru durerosu, că fiindă așa de 
neclară posițiunea de dreptă publică a 

Ungariei, nu se potă cunosce apriată 
marginele, unde înceteză suveranitatea 
„națiunei" și începe aceea a monarchu- 
lui, și regimulă parlamentară în Peșta 
scie destulă de bine să opună bariere 
naționale ministrului de justițiă, mai a- 
lesă acolo unde-i vorba de libertatea de 
pressă. Altmintrelea n’ar fi cu putință 
ca în multe privințe să se esercite prin 
pressă de cătră partida radicală ună te- 
rorismă formală tocmai asupra astoră fe- 
liu de autorități bisericescl și comunale, 
care manifestă sâmțp,minte de fidelitate 
cătră Rege."

„Așa de esemplu s’a întâmplată că 
fu împiedecată aședarea de portrete ale 
Majest. Sale împăratului Francisă Iosifă 
în colegii bisericescl și orășănescl, ort 
au fostă criticate în modă urîtă, pre 
când din contră s’au făcută chiar pro
vocarea să se așede portrete „naționale" 
de ale eroiloră loră revoluțiunarl. Nici 
aranjarea de serbări în onorea lui Kos
suth și discutarea loră prin pressă nu e 
ceva neobicinuită".

„Cu tote abnormitățile de soiulă a- 
cesta avemă îucrederea, că paladiulă co
ronei împărătesei, armata împărătescă va 
fi pe deplină asigurată și mănținută toc
mai la timpă și în Ungaria, și anume 
spre marea satisfacțiune a po- 
porațiuniloră nemaghiarefidele 
regelui."

„Nu credemă că gloribsele stindarde 
împărătesc! negru-galbene voră ceda 
stogului lui Ștefană, care prea adeseori 
încă a fostă ridicată de nobilimea ma
ghiară în timpulă mai vechiu și mai nou 
în contra suveranului legitimă. Cuven- 
tulă împărătescă, care deunădile a asi
gurată Sașiloră din Ardeală credincioși 
regelui susținerea naționalității loră, a 
adusă aminte, că maiestatea coronei 
habsburgice pote să pună stavila cuve
nită esceseloră de putere maghiare și 
amețelei de suveranitate națională ma
ghiară. Cânteculă lui Grillparzer despre 
armata împărătescă: „In tabăra ta este 
Austria!" în Germania îlă cântă totă 
lumea — doră elă nu va fi amuțită în 
patria sa?"

ScMarea ministerială în România,
Sub acestâ titlu se scrie din 

Petersburg cătră „Neue fr. Presse" :
In retragerea lui Brătianu, cele mai 

multe foi de aci vădă o perdere a poli
ticei austro-file a României. Puterea re- 
ferințeloru a constrînsă pe domnitorulă 
României, ca mai nainte pe celă ală 
Serbiei, a ceda disposițiunei anti-aus- 
triace a supușiloră ei.

Rusia n’a intrigată contra lui Bră
tianu, der elă a trebuită să cadă, fiindă 
că a fostă pre populară în Austria. Po
porală română vede în Austria pe duș- 
manulă său naturală, și de aceea fiecare 
bărbată de stată română, care este pen
tru o strînsă cooperare a României cu 
Austria, trebue mai curendă ori mai 
târdiu să cadă. De aceea în Petersburg 
și în Moscva se consideră căderea lui 
Brătianu ca o victoria a voinții popo
rului, care nu doresce a sta alăturea cu 
Austria, ci de a trăi în concordia cu 
Rusia.

In judecarea cabinetului Rosetti- 
Carp părerile diareloră se deosebescă. 
„Novoje Vremja" scrie, că partida din 
care a eșită noulă ministeru română 
desaprobă orl-ce supunere a politicei ro
mâne față cu dorințele și planurile ca

binetului din Viena, și Carp e celă ma 
energică dușmană ală lui Brătianu. „No- 
vosti" e de părere, că Regele Carolă 
prețuesce multă pe bărbații de stată, 
cari au ajutată a lega mai strînsă pe 
Austria și pe România, și Carp este un 
astfelă de bărbată de stată.

SCIRLLE DILEL
Tabla r. din Pesta a dată strictă în

drumare tribunalului r. din Neutra, de 
a lua protocolele de investiga
ția numai în limba maghiară.

încă o călcare de lege și o încălcare 
a drepturiloră naționalitățiloră în inte- 
resulă maghiarisărei, comise chiar de 
cei chiămațl a respecta legea și a face 
dreptate!

* *
Guvernulă ungurescă are de 

gândă să zidescă o temniță mare în 
C1 u ș i u cu bani din fondulu formată 
prin amende.

Ce’i trebue traistei gole — temniță 
în care să ’ncapă sute de inși!

* * *
In „Szekely Nemzet" atacă forte vi

olentă ună proprietară din Boroșlneulă 
mare pe judele comunală Foris-Mihaly 
din TerlungenI și pe Slevaldt Gyorgy și’i 
învinovățesce, că venitulă curată ală unei 
representațiunl de diletanțl dată la 26 
Februarie în Boroșlneulă mare în favorea 
Kulturegyletului ardeleană în 
sumă de 65 fl. l’au ținută pentru dânșii.

In fine începă a se da pe față și 
scandalurile kulturegyletiste.

* * *
Târgulă anuală de primă

vară ală Sibiiului se va ține : la 22 
Aprilie celă de oi, la 29 Aprilie celă de 
rite cornute și de cai, tergulă principală 
la 3 Maiu n.

* * *
In Akoșfalău, comit. Mureșă-Turda, 

e de ocupată postulă de magistru poș
tală, pe lângă o cauțiune de 100 fl. în 
bani gata; lefa anuală e de 180 fl. și 
40 fl. cheltuell de cancelariă. De ase
menea în Vingardă, comit. Albei de 
josă, acelașă postă e de ocupată cu lefă 
anuală de 150 fl. și 40 fl. cheltuell de 
cancelariă, mai avendă a se destina ul- 
terioră și cheltuell de espedare. Suntă 
preferiți la aceste posturi cei cari au a- 
vere. Petițiile se adreseză în timpă de 
3 săptămâni la direcțiunea telegrafică și 
poștală din Sibiu.

*♦ ♦
St atu te 1 e so cietății române 

de lectură din Câmpeni „Con
cordia" au fostă aprobate și întărite de 
ministerală ungurescă de interne.

** *
înaintea tribunalului din Sibiiu s’a 

pertractată dela 4 pănă la 7 Aprilie p r o- 
cesulăde înșelătoriă intentată fos
tului oficială de dare Samuilă Stoica. 
Anume multe chitanțe de pensiuni mi
litare, care deja erau plătite la cassa de 
dare, au fostă provădute de Stoica cu 
numără falsă de journal, presentate încă 
odată și erășl plătite. Astfelă în urma 
cercetării s’a constatată, că erarulă a fostă 
păgubită cu 1919 fl. 63 cr. Stoica a fostă 
condamnată la 3 ani închisore. S’a a- 
pelată din amândouă părțile.

* ♦ «
Ală-4-1 ea concertă în abona

ment ti ală orchestrei orășenescl din locă 
se va da Duminecă în 3 (15) Aprilie, în 
sala hotelului Nr. 1.

♦ * »
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Căpița nulă JIardare diii flo
tila română a fostă condamnată de con- 
siliulă de răsboiu la 3 luni închisore, per- 
derea gradului și la 20 lei amendă, pentru 
că a primită mită dela Broadwell, spre 
a-lă ține pe acesta în curentulă prețuri- 
loră oferite de alte casse pentru furni
turile ministerului de răsboiu, și se fa
ciliteze astfelă comanilele casseloră, ale 
căroră representantă era Broadwell. Afa
cerea acesta stă în legătură cu a gene
ralului Maican, care va fi judecată în 
dilele acestea.

Nostimadă jidovescă.
Foia jidano-maghiară „Egyen- 

loseg/ și după ea cumătră-sa 
„Pester Lloyd“ istorisescu urmă- 
torea nostimadă:

Actualulă ministru-președinte român 
d-lă Rosetti avu să'șl mulțămescă vi ța 
în 1848 unui tineră jidovă, anume Eph
raim Rosenthal. Rosetti, care juca încă 
în 1848 ună rolă politică, ținu într’o di 
pe pieța principală din BueurescI o vor
bire cătră poporă. Atunci ridica ună 
bărbată din mulțime o pușcă și țînti a- 
supra lui Rosetti. Numitulă Ephraim 
Rosenthal observa acesta și acoperi cu 
corpulă său pe vorbitoră. împușcătura 
pocni și Rosenthal cădii josă lovită de 
morte. învinsă de simțămintele sale de 
recunoscință, Rosetti dise în fața popo
rului următorele cuvinte memorabile: 
„Acestă tîneră a sigilată vina mea con
tra confesiunei sale cu sângele seu, ne
obosită voiu lucra pentru egala îndrep
tățire a aceleia.11 D-lă Rosetti ’șl-a ți
nută promisiunea sa astfelă că a trecută 
— între antisemițî.

Frumosă poveste jidovescă 1 
Las’că Teodoră Rosetti era încă 
copilă pe la 1848 der jidovulă se 
se espună glonțului pentru ună 
Română, la asta chiar cumătrele 
de mai susă ară răspunde, decă 
le-ai apuca de scurtă: „Nu sciu 
n’am vedută, altu a spusă la mine!11

Fiți pe pace, nu ve sfădiți!
Sub acestă titlu scrie „Foia 

Diecesană", organulă episcopală 
din Caransebeșă, întrămă articulă 
între altele:

...Noi nu ne aducemă aminte, să fiă 
existat vre un timp, în care să fi eșită 
la ivelă atâtea certe, sfecla, nențelegerl 
și împărecherl mai în tote centrele vie
ții nostre bisericescl și naționale. Mai 
nainte astfelă de certe deși existau der 
erau mai multă locale, isolate.

Te cuprinde ună simță de adencă 
durere, când vedă pe puținii Români din 
Timișora denunțându-se unu pe alții, a- 
poi pe unii din Aradu părăsindu vechile 

tradițiunl ale solidarității credincio.șiloră 
bisericei nostre și. în fine pe alții din 
Sibiiu lâsândă freu liberă pasiuniloru 
loră. Amă putea să aducemă și alte 
esemple despre disolata nostră stare so
cială și din alte localități locuite de cre
dincioși de ai noștri. Simțulă acesta ți- 
se potențeză, când vecii și cetescl, cu ce 
înverșunare se portă lupta pentru nisce 
lucruri, cari între împrejurări normale 
și nepasionate s’ar putea forte bine re
gula în liniște fără de a trage clopotulă 
celă mare într’o dungă și fără de a re
curge la mijlocele detestabile ale invec- 
tiveloră și calumnieloră personale.

Răulă acesta socială se vede că a 
prinsă rădăcini adeuci la noi. Noi nu 
încumetămă a încerca vindecarea lui. 
Deși unii cei mai mici dintre frați, to
tuși ne ținemă de sântă datorință a a- 
postrofa și noi pe desidențl cu cuvintele 
de mai susă ale marelui Andreiu rostite 
pe patulă morții: Fiți pe pace, nu ve mai 
sfădiți !

Ajungă-ne desastrele și nesuccesele 
urmate pănă acum, dreptă consecință a 
certei oră, neînțelegeriloră și împăreche- 
riloră dintre noi. Nu aducemă exemple, 
pentru că exemplele fundă odiose nu 
voimă să mai înveninămă și noi spiri
tele pasionate.

Ne mărginimă de astădată a repro
duce opiniunea unui publicistă slavă re- 
feritoră la caracterulă conaționaliloru 
săi, fiind-că acestă caracterisare se po- 
trivesce ca ou cu ou și la noi la Ro
mâni. Elă caracteriseză pe Slavi și ac
țiunile loră astfelă: „Pentru o lapaliă, 
ună bagatelă, sărimă dreptă în susă, ne 
înfuriămă, ne întindemu puterile pănă 
se se rupă; facemă larmă, strigămu de 
mama focului, și când este să împlinim 
fapte, puterea nostră este deja risipită, 
storsă. Puterile nostre le perdemă stri- 
gândă în pustiă, pe când contrarii noș
tri vină cu putere plină asupra nostră 
și ne învingă. Lucrarea loră este con
sole de scopă și rețeua lorii se lățesce 
cu mare grijă în tote părțile spre a 
prinde în ea și rămășițele ultime ală 
Vestului slavică. Ei își lucră unulă în 
mânia altuia. Decă nu succede o încer
care, ei cuteză a doua, fără ca ei să se 
sfădescă, critiseze și înjosescă unii pe 
alții. Cu venjosiă admirabilă sciu a ne 
subtrage terenulu de sub piciore lăsând 
laudele publice pentru timpulă ajunge- 
rei pe deplină a succesului. Noi suntem 
dedațl a erupe în strigăte de bucuriă la 
cuventulă celă dinteiu frumosă, contrarii 
noștri o facă acesta după săvârșirea fap
tei. Noi atemămă înainte de a trece 
la lucru de clopotulă celă mare, ce voim 
să facemă și pe urmă ne mulțămim 
cu cuvinte, nu facemu nimică, pe când 
contrarii noștri retacă eventualitatea u- 
nui succesă favorabilă, pentru ca să a- 

demenescă privegherea nostră. De aci 
vină nesuccesele nostre.11

„Să ne întorcemă der la înălțăto- 
rele exemple ale primiloră noștri redeș- 
teptătorl, cari nu făceau larmă în lume 
cu căușele nostre, der cu atâtă mai sîr- 
guinciosă au săvîr.șită în liniște și tăcere 
lucrulă națională și de sigură vom se
cera mai multă succesă pe ace.ită cale, 
decâtă prin declamărl gole fără lucrare 
cu pricepere și perseverență și fără de 
devotamentă ideală.11

O ! decă șl’ar pune la inimă mulțl 
dintre conducătorii noștri chemați și ne- 
chemațl aceste prețidse admonițiuni și 
sfaturi!

întâmplări diferite.
Focu. In comitatulă Cojocnei au 

începută dilele din urmă a deveni la or
dinea dilei incendiările. Așa în comuna 
Coruș u [Kdrod] au arsă de curendu 
edificiele a 10 proprietari, paguba se 
socotesce la mai multe mii. Positivă se 
scie, că foculă a fostă pusă de o mână 
rea. Lncendiatorulă este urmărită. — 
In comuna I n o c ă s’a pusă focă casei 
proprietarului Varga Miliâly. A arsă 
casa împreună cu edificiele economice. 
Foculă a fostă pusă de o mână rea. — 
In S â n p a u 1 u 1 ă ungureseu s’a is
cată ună incendiu asemenea din aprin
dere, căruia a cădută jertfă și ună copilă. 
Cercetarea continuă. — In J u c u 1 u i n- 
ferioră din cerculu Mociului s’a dată 
focă casei locuitorului David Jacob. 
Casa fir prefăcută în cenușă. Incendia- 
torulă e necunoscută, cercetarea con
tinuă.

Academia Română
sesiunea generală din anulă 1888.

(Urmare.)
III. Pulăicațiunile ITurmtcaki cercetări istorice.

Li anii trecuțl publicațiunile docu- 
menteloră istorice adunate de nemuri- 
torulă Eudoxiu de Hurmuzaki, și în
mulțite cu produsulă cercetăriloră Aca
demiei, a înaintată cu mare repeziciune.

In acestă ană s’au tipărită urmă
torele volume:

1. S’a terminată partea 2-a a volu
mului III, în care s’au publicată 563 do
cumente din anii 1576—1600. Cea mai 
mare parte din aceste documente, privi- 
tore la faptele lui Mihaiu Vodă Vitezulă 
și la epoca domniei lui, provină din ar
chivele Veneției prin statornica bună
voință a directorului loră d-lă Cecchetti. 
Altele au fostă adunate din bibliotecile 
.și archivele Romei prin îngrijirea zelo
sului și regretatului Dr. Obedenaru, pre
cum și din bibliotece și archive polone, 
strânse unele de cătră răposatulă nostru 
colegă Papiu Ilariană și procurate altele 
în urma cercetăriloră făcute de cătră 
bibliotecarulă nostru d-lă I. Bianu în 
călătoria întreprinsă spre acestă scopă. 
La sfîrșitulă volumului s’a reprodusă 
textulă a 40 de broșuri, tipărite la 

Roma, Verona și Ferrara în anii 1594— 
1601, cari tote suntă relațiunl despre 
răsboiele făcute în contra Turciloră în 
acei ani de cătră Michaiu Vitezulă, Si
gismund Batori Principele Transilvaniei 
și de împâratulă Austriei, broșuri cari 
au fostă dăruite în anulă trecufă de 
mine bibliotecei academiei. La acestă 
volumă se tipăresce acuma indicele al
fabetică,. și în curendă va fi publicată, 
îndată după terminarea lui, se va începe 
tipărirea volumului II, care va cuprinde 
documentele privitore la anii 1451 — 
1575.

2. S’a publicată întâia jumătate a 
volumului ală Ul-lea din suplementulă 
la colecțjunea Hurmuzaki. In acestă 
volumă Ide 395 pagine) s’au tipărită 
tote documentele, în numără de 56, pro
curate prin îngrijirea d-lui Odobescu din 
Archivele Ministeriului afaceriloră stre
ine din Parisă. Tote aceste documente, 
între cari se află și prețiosele memorii 
ale generalului Lanperon, privescă eve
nimentele petrecute în vechile princi
pate dela 1700 pănă la 1812.

Așteptămă dela d-lă colegă Odo
bescu manuscriptulă necesară pentru, a 
completa a doua jumătate a acestui vo
lumă. Spesele necesare pentru aduna
rea loră s’au remisă d-lui Odobescu la 
finele sesiunei trecute.

3. Lucrarea adunărei din diferite 
publicațiunl a documenteloră istorice an- 
teriore anului 1575, cu care comisiunea 
publicațiuniloră Hurmuzaki a însărcinată 
pe membrulă corespondentă ală Acade
miei d-lă N. Densușianu, a continuată 
fără întrerupere și în cursulă anului în
cetată. D-lă Densușianu a fostă însăr
cinată de Ministerulă Instrucțiunei pu
blice cu o misiune de cercetări istorice 
la Roma. D-sa lucreză cu mare succesă 
mai cu semă în Archivele și Bibliotecile 
Vaticanului. Colecțiunea de documente 
va câștiga multe și prețidse adausuri din 
resultatele acestei călătorii.

4. Cercetarea și decopiarea docu
menteloră privitore la istoria nostră se 
urmezi în Achivele Veneției sub îngri
jirea d-lui Cecchetti, care și păna acum 
nl-a procurată, cu cheltuell de totă ne
însemnate, ună bogată și prețio3ă tesa- 
iu’ă pentru istoria nostră.

5. Din Archivele familiare ale Priu- 
țrdui A. Radziwill, aședate în castelulă 
dela Nieswic-z, s’au copiată la 300 do
cumente după indicațiunile d-lui Bianu, 
în urma cercetăriloră ce a fostă însăr
cinată de Academiă se facă în acelu 
arcliivă.

6. In urma indicațiuniloru date de 
d-lă N. Densușianu, Delegațiunea a ru
gată pe d-lu profesoră G. Gelgich dela 
Ragusa de a cerceta și decopia pentru 
Academiă tote documentele de interesă 
pentru istoria românescă, cari se voră 
afla în Archivele Ragusane. Lucrarea 
este acum începută și sperămă că în a- 
nulu viitoră se vorii primi copiile aces
tora prețidse documente, gata de a fi 
tipărite.

/I- Cercetări și explorări scicntijice.
1. In sesiunea trecută ați numită o 

comisiune compusă din d-nii colegi 
Urecliiă, Papadopolă-Calimachă, Cobăl- 
cescu și Stefănescu, acestei comisiuul i- 
i-ațl dată însărcinarea de a explora sta
țiunea archeologică dela Cucutenl.

In ședința dela 12 Iunie d-lă Gr.

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS.“

(6) NUNTA IN ȘCHEIU.
Pănă pe la 1830.

După-ce frângeau tineriloru „colacu11 
în capă, începeau și omenii și muierile 
să intre în casă și să se așede la masă. 
Nunu și omenii ședeau bașca la masă, 
nuna și muierile eră bașca la altă masă 
și în altă casă, când nu încăpeau cu toții 
în una. Apoi totdeuna nunta era mai 
mare și omeni și muieri erau chiămațl 
și veniau mai mulțl ca la logodnă1)- Tot- 
deuna omenii ședeau la masă în casa a 
mare; muierile ședeau la masă în căs- 
cioră, ori de erau și aici totă dmenl, de 
era nunta mare, la muieri le puneau masă 
la vr’ună vecină. — Nunu și nuna fiă- 
care era în fruntea mesii. — De bașca 
erau și feciorii; în vreme bună și vara, 
loră li-se punea masă de obiceiu afară 
în curte, ori decă era lângă casă vre-o 
grădiniță, li-se punea acolo, ori li se

■) Seu cum se pronunță în Șcheiu: logornă 
rfo logolnă.

punea la vecini, când nu era altă locă.
Miresii, după-ce intra în casă, îi lua 

procovu din capă. Ea nu ședea la masă, 
ci pe ea o lua și o ducea într’o casă 
îndărătu, în cămară, de unde ducea pe 
masă bucate, o ducea în pivniță, de era 
vară, ori o suia în podă, pentru ca să 
nu se mânjască pe haine, și acolo îi 
ducea de mânca și ea, și ședea pănă se 
sculau dela masă.

Lăutarii totă ca la logodnă, împăr- 
țițl prin tote casele pe unde erau mese, 
începeau să „dică de masă“ și diceau în- 
tr’una câtă ținea și masa. ■ Precum 
socrii mari la logodnă, totă așa la nuntă 
socrii mici, ca orl-ce nuntașă, stau la 
masă.

Fiă-care meseană trebuia să mergă 
de acasă cu cuțitu, cu furculiță, cu lin
gură și cu șervetă, ca și la logodnă. — 
La masă căra ginerele, chiămătorii, so
crii mari, surori și frați de ai ginerelui 
și alții. — Pentru gătirea la nuntă era 
bucătăresă, câte o muiere de Română, 
care se pricepea. — Intâiu duceau la 
masă fiertura, de obiceiu cu fidea ori cu 
stelișdre și totdeuna bine șofrănită ; după 
fiertură aduceau rasolu cu hreană. După 
rasolu, pănă să schimbe de pe masă, 

chiămătorii, cu vre-o soră ori mai de 
aprope rudă a ginerelui, mergeau la cup- 
toră’) cu molda de aduceau friptura.

Luau cu ei și ună lăutară, de obi
ceiu pe celă cu clanaretu, de când dicea 
se audia de a treia uliță. Friptura era 
de carne de vacă, purcei fripțl întregi, 
și carne de porcă; decă nunta era mai 
mare și-i da mâna, ginerile cumpăra ună 
porcă mai mare ori mai mică, pe care 
îlă tăia încă de Sâmbătă cătră seră. 
Totă carnea era friptă, și cu piu'cei cu 
totă, în tave. După-ce se aducea acasă

’) In Șclieiu fiăcare casa își coce singură 
pâne, precum e în totă țera Ardeiului, însă în 
Șcheiu nu-șl mai are tiăcare casă cuptorulu ei. 
ci numai câte-va cuptore mai suntă, unu ici 
altu colo, și la ele cocă .și celelalte muieri, der 
pe plată. De obiceiu se coce odată pe septă- 
mână: Sâmbăta: mai raru se aprinde cuptoru 
și Mercurea. A mânca în Șcheiu pane de cum
părata însemna a fi calica. Cuvintele: belchera 
(Băcker) și brutarii (dela Brodt) arată că stră
inii și anume Nemții ne-au învățata se mân- 
căma pâne de cumpărata.

Albia seu ti oca în care se frământă pânea, 
e provedută la cele doue căpetâiă de o parte 
și de alta cu câte una colța ca una mâneră, 
de oparte duca duoi inși: unu înainte și altu 
îndereta: ea portă în Șcheiu numele de moldă 
dela „die Mulde“. 

friptura, o tăiau în bucăți și începeau 
s6 ducă la masă. Nunului, nunii și so- 
criloră mici le duceau mai multă de pur- 
celă : loră li se scia purcelu întregii; în 
celel'alte părți puneau amestecată și fiă- 
care î.șl scotea pe farfuriă. La friptură 
puneau lapte acru. Vină se aducea în 
sticle și fiăcare din nuntași își turna în 
pahară și bea, ori î.șl turna unu la altu 
de închina. Altu, chiămătoră ori ajută- 
tore, tunbla din când în când cu coșu 
cu pâne și da pe unde trebuia.

De pe când începea să isprăvescă 
cu friptura, începeau ploconele, mai cu 
semă între bărbată și muiere seu între 
prea de aprope cunoscuțl, ori rude. Ună 
pahară de vină se acoperia cu o far
furiă întorsă cu fundu în susă și după 
ce se potrivia bine, se întorcea apoi pa- 
haru cu fundu în susă, încâtă din vină 
prea puțintelă seu mai de locă nu cur
gea în farfuriă: pe pahară se punea o 
făliă de pâne, pe pâne un oscior ori o bucă
țică de triptură, puțină lapte acru și cu 
o flore nunu îlă trimetea nunii, bărbatu 
nevestei lui, și acestea adăugau câte o 
țigară și li le trimeteau îndărătă prin 
chiămătorl ori prin ajutătore. — Din în- 

| drăznela unui feciorii de a trămite plo 
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Stefănescu, îu urma unei cercetări la fața 
locului, făcută împreună cu d-lă Cobăl- 
cescu, a presentată Academiei o relați- 
uue asupra acestei stațiuni, precum și 
mai multe bucăți de ceramică aflate a- 
eolo. Comisiuuea vă va presenta Dom- 
niiloră-Vdstre o relațiuue completă asu
pra esplorațiunei sale.

2. Venerabilulă nostru colegă d-lă 
Gr. Bariță a continuată și în anulă tre
cută cercetările sale istorice în Biblio- 
tecele și Arcliivele Transilvaniei, spre 
care scopă i s’a pusă la disposițiune 
suma de lei 2,500 prevădută în budgetă.

D-sa a trimisă o importantă colec- 
țiune de documente și alte manuscrise 
istorice, parte în copii, parte în originală, 
cari tdte au fostă presentate Academiei 
în ședința dela 18 Decemvre.

3. Asupra sumei de 2,500 lei, dată 
d-lui colegă Odobescu în budgetă pen
tru culegerea de documente istorice din 
Franța, s’a vorbită mai susă.

4. In ședința dela 29 Maiu, Preșe
dintele nostru d-lă Kogăhiicenu, după in- 
dicațiuuea d-lui Papadopol-Calimach, a 
arătată că în Arcliivele dela Odessa se 
află o colecțiune de peste 2.000 dosare 
de acte privitore la administrațiunea ru- 
sescă din țările române în timpulă ocu- 
pațiuniloră din anii 1806—1812. Impor
tanța acestei colecțiuni este forte mare, 
după cum se pote vede din inventariulă 
loră publicată în Analele Societăței is
torice și archeologice din Odessa (tom. 
XI pag. 269—310). D-lă Kogălniceanu a 
propusă și Academia a aprobată ca să 
se dea însărcinare Bibliotecarului Acade
miei, d-lui I. Bianu, să mergă la Odessa, 
să cerceteze acestă colecțiune, și să în- 
grijescă ase procura copii după tdte ac
tele cuprinse într’însa, puindu-i-se spre 
acestă scopă la disposițiune suma trebui- 
tore din banii fondului Hagi-Vasile. In- 
cassarea acestui fondă însă întărdiindu, 
și întrebuințarea lui nefiindă încă ragu- 
lamentată, Delegațiunea a credută că este 
mai bine a se amâna de o-cam-dată în
deplinirea acestei decisiunl.

5. Descoperirile și explorările arche
ologice făcute în țeră au preocupată A- 
cademia în mai multe ședințe. D-lă Ko
gălniceanu, în ședința dela 19 Iunie, a 
dată informațiunl despre multele desco
periri archeologice cari se facă în Do- 
brogea și despre bogatele colecțiuni de 
anticitățl cari s’au strînsă în acestă pro
vincia.

De asemenea d-lu colegă N. Ionescu 
a adusă la cunosciuța Academiei o des
coperire archeologică făcută la Cama în 
județulu Doljă pe malulu Dunărei și a 
atrasă atențiunea asupra stricăciuniloru 
și risipei de cari sunt amenințate antici- 
tățile cari se descoperă prin diferitele 
puncte ale țărei.

D-lă V. A. Urecliiă a atrasă și D-sa 
atențiunea asupra lipsei de îngrijire cu 
care se tracteză petrile cu inscripțiunl 
de pe la biserici când acestea se res- 
taureză.

Intr’o călătoria ce am făcut în Do- 
brogea cu d-lu Tocilescu, am avută fe
ricirea de a descoperi mai multe monu
mente, dintre cari unele de mare însem
nătate pentru timpulă dominațmnei ro
mane. (Va urma).

conă unei neveste tinere se născeau cer
turi și lucrurile ajungeau uneori atâtu de 
departe, încâtă bărbatu și nevasta „mer
geau pe la popl“, de cereau să-idespăr- 
țescă unu de altu.

După-ce isprăviau cu friptura, da 
colacu, câte o bucată pentru fiă-care, ca 
și la logodnă, pe care nuntașii de obi- 
ceiu îlă lega în șervetă cu câte o bu
cată de pâne și friptură, împreună cu 
cuțitu, furculița și lingura, și îlu ducea 
acasă.

Pe când se’mpărția la masă colacu, 
chiămătorii și muierile care duseseră pe 
masă, umbla cu câte o farfuriă de aduna 
creițarl, nu umbla toți, ci lăsa pe câte 
unu ori duoi să umble, și apoi împărțiau 
între ei ; și umbla și la omeni și la muieri 
și la feciori.

Când se isprăvia masa, lăutarii cei 
dintâiu eșiau în curte și cu ei eșia droiă 
de băieți, care în timpu mesei sta în 
drumu celoră ce căra pe masă; ori de 
câte ori îi da afară, ei totdeuna veniau 
eră și când nu-i vedea nimeni intra în 
casa unde era mese, îșl căuta câte ună 
unghețu unde să stea, ori după spinarea 
lăutariloră, ori sgârciți pe lângă masă, 
și așteptau și ei pănă le da și loră câte

Sciri polițienesc!.
La arătarea făcută de servitorea 

Balint Rosa, că acum vr’o 2 luni i s’a 
furată de cătră Szdcc Katalina servitore 
în Blumăna ună șală, făptuitorea a fostă 
predată judecătoriei cercuale.

ErI sera curendă după ultima re- 
preseutațiune din circă, artistulă Henri 
Steiner, care venise beată la represen- 
tațiune și maltratase acolo ună cală, pre
cum se dice, er fața cu directorulă se 
purtase forte renitentă, din care causă 
fu concediată din serviciu, ’șl-a dată câ- 
te-va lovituri de cuțită, cu intențiunea 
de a se sinucide. Numai cu mare greu
tate isbutiră a liniști pe tînărulă omă, 
care era forte iritată, și a-lă feri de alte 
escese, și în cele din urmă a îndupleca 
pe directorulă să-lă ia cu trupa la Sibiiu.

De pe la Gherla, 3 Aprilie 1888. 
Domnule Redactoră!

Alaltăerl am umblată pre la Gherlaîn 
afaceri felurite. Și mai mare îmi fu mira
rea, când aufiii, că cu o cale potlua parte la 
petrecania (înmormântarea) dlui Michailă 
Ș e r b a n ă, canonică în Gherla, carele 
după ună morbă scurtă da 4—5 clile se 
muta la cele veclnice în 30 Martie a. c. 
în verstă de 65—70 de ani. Mă simță 
datoră în consciință a-Țl împărtăși a- 
cestă scire Die Redactoră, pentru că bă- 
trânulă și regretatulă decedată a fostă 
unu membru deschilinită în organismulă 
bisericei și școlei gr. cat. dela Gherla. 
Ca limbistă mare (vorbia cu asemene 
ușurătate și desăvârșită limbele: română 
germană, maghiară, francesă și latină; 
ca specialistă în ale arțiloră frumose 
(pricependu-se bine în ale picturei, archi
tecture! și musicei vocale bisericescl), ea 
espertă în ale scoleloră — regretatulă 
M. Șerbană a lăsată după sine la Gherla 
unu golă simțită carele cu greu se va 
împle.

Eu l’am cunoscută din copilăriă, de 
când umbla ca inspectoră școlară diece- 
sană prin întrega diecesă la esamene și 
în alte treburi școlastice. Precum mi s’a 
spusă, pe urmă era prodirectoră la se- 
minarulă teologică și la preparandia din 
Gherla și preșidentă ală „Reuniunei în- 
vețătoriloră" dela înființarea acesteia. Di- 
ligința, zelulă neobosită și bucuria cu 
care participa la tdte afacerile scolastice 
era fără margini, pentru acesta era sti
mată și iubită în tote cercurile. Spună 
cei ce sciu, că repausatulă Șerbană a fostă 
mâna drepta atâtă ca secretară tînăru 
pe lângă nu sciu care episcopă dela 0- 
radea, câtă și ca canonică pe lângă pri- 
mulă episcopă ală Gherlei — loan Alexi ; 
ba după mortea acestuia avea și sorți 
de a deveni episcopă.

La petrecania înmormântarea; unui 
venerabilă canonică cu astfelă de trecută 

cineva câte o bucățică de pâne și carne 
ori câte unu pahară de vină, și atunci 
ei erau cei mai fericiți pe lume. Unii 
din băieți n’aveau pe nimeni la nuntă, 
nu era cine să le pișce, de aceea mai 
așteptau prin casă pănă se se scole dela 
masă și măcară atunci gustau și ei din 
ce mai găsiau pe masă.

Lăutarii eșiau în curte și începeau 
să fiică hora, și fiiceau câtă fiiceau, pu
țină, și apoi mergeau de le puneau și 
loră la masă de mâncau. — Omenii și 
muierile începeau să se scole dela masă; 
începeau ajutorele să strîngă de pe masă 
și chiămătorii începeau să scdță mesele 
afară.

După-ce se sculau dela masă și se 
scoteau mesele și se strîngea de pe 
josă ce căfiuse dela masă, o aduceau pe 
miresa de unde era, și o duceau unde 
ședuseră omenii, în casa a mare. Acolo 
nuna o așefia pe ună scaună în mijlocu 
casii, o spăla pe capă cu vină și cu co- 
lacă, apoi luau gimbiru, îlă făceau în 
două prin colțuri și îi da la ună băiată 
de i-lă punea în capă, și căuta unu bă
iată cu pieze bune, pentru ca cei tineri 
să aibă traiu bună. Băiatu lua gimbiru 
cum i-lă da nuna, se făcea că-lu pune 

și posițiă, nu-i mirare, că s’a adunată 
ună publică forte numărosă: toți Gher- 
lenii (fără deosebire de națiune și reli- 
giune — era diua de pascl la apuseni) 
și o mulțime de prin giură.

Cetiam de pre fețele tuturoră aș
teptarea îndreptățită a se pute edifica îu 
sufletă prin o vorbire vrednică de re
pausatulă, vrednică de înalții demnitari 
bisericescl presențl (între cari am vedută 
și pe părintele Episcopă), vrednică de 
publiculă inteligentă, der așteptamă mai 
alesă eu — dela sate unde nu mai vefil 
astfeliu de strălucite ceremonii și unde 
preoții mai necetiți, mai nepregătiți cum 
se cade, mai năcăjiți și ei cu câștigarea 
pânei în sudorea feței loră nu poți aș
tepta să te mai ridice cu mintea pănă 
prin regiunile cele de preste fire — a- 
decă să ’ți pască și adape duhulă cum 
se cade. Der ce amară înșelare în aș
teptare când după sfîrșirea unui prohodă 
lungă ca postulă mare și cântată mai 
multă de ună învățată profesori și dof- 
toră de cele bisericescl — ne pomenimă 
cu ridicarea și ducerea mortului!

Eu, care totă am audită de preoții 
noștri, că au strașnice porunci de a pre
dica la totă prilegiulu, mirându-mă de 
cele ce se întîmplă, întrebă de ună gher- 
lanu: „Ce-i asta? D-Vostră cei mai în- 
vățațl popi — cu Vlădica în frunte — nu 
predicați ? Și încă la petrecania unui popă 
mare?“ — Așa au hotărîtă cei mari!11 
ml-a fostă respunsulă laconică. „Adecă 
S. Cousistoră ?“ replicai eu. Der cunos- 
cutulu meu nu mai dise nimică! Eu încă 
n’am mai lungită vorba, că vedeam, că 
nu-i cădea bine întrebatului.

„Așa s’a îngropată și Gulovich (ca- 
noniculă;!“ îmi dise într’ună târfiiu. — 
Intorcându-mă spre casă cu nesce țărani, 
cari și ei au fostă mersă la Gherla se 
vadă petrecania și să audă o poveste (a- 
decă predicațiă) dela popii cei mari, dise 
unulă: „Ei domnule! apoi să-ți fiă ciudă 
că dmenii nu mai ascultă pe popa, când 
începe a predica — în biserică, ci esă; 
să-ți fiă ciudă, că la prohode de omeni 
nu mai mergă să învețe ceva să'se deș
tepte, ci numai de dragulă pomeniloru, 
când și la Domnii cei mari nu le mai 
trebue predicațiă. M’am urîtă la prolio- 
dulă Măriei Sale, câtă de lungă a fostă, 
mai cu dragă ascultamă o predicațiă dela 
Măria Sa Vlădiculă, ori dela altă popă 
mare. Atâta țăranulă.

Eu lasă la judecata on. publică ce
titorii — modulă de petrecaniă a fostu
lui canonică și pictoră M. Șerbană. Dum- 
nefieu să-lă erte și să-lă odihuescă!!

Unii cărturarii (lela satil.
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Clușiu, 11 Aprilie. Pertractarea 
înaintea juriului în contra „Tri

și dicea „norocă“, și eră îlă lua, a doua 
oră eră și numai a treia oră îlă punea 
și îlă lăsa miresei pe capă dicendă: „no- 
rocă să-i dea Dumne4eu, să trăiască11. 
Nuna lua gimbiru și ea singură, ori îlă 
da la altă muere, care se pricepea mai 
bine și învălia pe miresă, er miresa 
plângea de-i curgeau șiroiă de lacremi; 
asta se șcia, asta era a miresii să plângă 
și când o duceau la biserică, și când o 
învăliau. — După-ce o învăliau, miresa 
da „datele11 (date de socra mică): gine
relui cămașă, socrului cămașă, după so
cru îi da săcrei iiă, după socră da mâ
neci la cumnate, și la cumnațl le da 
cârpe.

Cămașa ginerelui era cu gulerașă 
mică, cusută cu firă. Ginerele mergea 
de se îmbrăca cu cămașa, care i-o dase 
miresa și pănă când se gătia elă și mi
resa, isprăviau și lăutarii de mâncată și 
începeau să dică „hora miresii11.

Hora miresii totdeuna se juca în 
curte, ori, unde curtea era mică, eșiau de 
jucau în uliță decă era locu potrivită 
de jocă, și jucau afară pănă pe’nsărate. 
Afară de horă se mai juca în curte și 
breaza.

După-ce însăra, mergeau în casă și 

bunei" pentru agitațiuni dușmane 
Unguriloru va fi la 25 Aprilie.

Berlina, 11 Aprilie. Crisa e ne
schimbată. Bismarck a lucrată după 
amecjî cu împeratulu stând multă 
timpă în Charlottenburg. Sosirea 
reginei Angliei s’a amânată pănă 
la sfîrșitulă lui Aprilie.

Starea sănătății împăratului e 
mai puțină satisfăcătore, flegma e 
mai colorată și o lapădă în can
titate mai mare, somnulă îi e tur
burată, la temple se simte o pre
siune, peste totă se observă o des- 
cordare.

DIVERSE.
Însurată pentru o jumătate de cesu. 

Poliția din Viena a arestată în fiilele tre
cute, după cererea poliției berlineze, pe 
ună individă care a găsită ună nou mij- 
locă ca să puie mâna pe bani de chef. 
Acestă omă anume Otto Berndt, șelaru 
de meseriă, știuse să se introducă într’o 
familiă paclnică și să câștige dragostea 
fetei. Se hotărî căsătoria și viitorulă 
socru se învoi să dea ginerelui, în diua 
nunții 6000 de mărci, ca să potă des
chide șelărie pe socotela sa. Ceremonia 
civilă se făcuse, cea dela biserică de a- 
semene, și nuntașii se duseseră într’un birt 
să cineze. înainte de masă, tatălă fetei 
dădu ginerelui suma hotărîtă. In timpulă 
mâncării, tînărulă soță se arăta de o ve- 
seliă torte mare. La ună momentă eși. 
Nimeni nu băga în semă acesta, totuși 
deorece lipsa se pre prelungia, ginerile 
fu căutată, der nu putu se fie găsită. 
Noulă soță perise. Se descoperi că 
Berndt îșl lăsase nevasta, ca să cheltuiescă 
numai elă singură cele 6000 de mărci. 
Acu soțulă de jumătate de cesă a fostă 
arestată.

Cursul» pieței Brașovu
din 11 Aprilie st. n. 1888

Bancnote românesc! Cump. 8.54 Vend 8.58
Argintii românescu . „ 8.48 J1 8.52
Napoleon-d’ori . . . „ 10.01 11 10.04
Lire turcești 11.32 11 11.35
Imperiali................... „ 10.32 11 10.35
Galbinl................... „ 5.90 J1 5.94
Scris, fonc. f>Albinau6' ,, „ 10L— 11 102—

îi n n ° i o „ 98— 11 98.50
Ruble rusescl . . . „ 104— 11 105.—
Discontulu .... 6>;-8'\, pe anii.

Cursulu la bursa de Viena
din 10 Aprilie st. n. 1888.

Renta de auru 4%..................... 97.85
Renta de liârtiă 5  85.55
împrumutul^ ciiloru ferate ungare . 150.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (1-ma emisiune) . . 96.
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostu ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostu ungare (3-a emisiune) . . 109.80
Bonuri rurale ungare.............................104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banattt-Timișă . . . 104.—
Bonuri cu cl. de sortare........................103.75
Galbeni împărătesc! ........................ 5.97
Napoleon-d’ori.............................................10.03
Mărci 100 împ. germane......................... 62.25
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.60

Editorii și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

jucau mai departe; der în casă afară de 
horă și breză se mai juca și brâu; brâu 
voinicescă, jucată numai de omeni, și 
brâu muierescă jucată de muieri. Dan- 
țurl ca adl nu prea jucau, nu jucau.

După-ce jucau și în casă câtă jucau, 
nunu lua pe ginere si pe miresă și pe 
omenii pe care vrea să-i cheme, și din 
lăutari lua și mergea la elă acasă. A- 
colo da cinste la omeni: colac-ă și -vină, 
și lăutarii începeau să fiică și dmenii 
să joce.

Apoi și chiămătorii. luau lăutari și 
mergeau la câte o fată, rudă ori nu, de 
multe ori mergeau la fata cu care se 
avea unu ori altu din chiămătorl și avea 
de gândă să o ia de nevastă, și trebuia 
de mai înainte să însciințeze pe fată, să 
se înțelegă cu ea și să sciă de-i primesce 
ori nu.

Decă erau lăutari mai mulțl, mai 
rămânea și la socrii mari, ori unde se 
făcuse nunta; de erau puțini, unu ori 
duoi, îi luau chiămătorii.

(Va urma.)
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