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Din causa sfintei sărbători de mâne, din- 
rulu nu va apără pinii Sâmbătă sera.

Brașovu, 20 Mai v.
In prejma Blașiului se află 

marea și frumosa comună roma- 
nescă Sâncelă, care numără peste 
1500 de suflete, are ia vre-o 300 
copii de șcdlă și e locuită aprăpe 
esclusivu numai de Români, a că- 
roru stare materială, în aaăme- 
nare cu alte comune de-ale năstre, 
se pdte 4ice, că i mulțumităre. 
Mai e apoi și reședință protopo- 
pescă și numără în sînulu său și 
câțî-va proprietari și omeni cu 
carte.

Din acestă comună publica
răm u săptămâna trecută o mică 
corăspondență, care pănă acum a 
rămasu necombătută de nimenea 
și în care ni-se spunea, că scăla 
confesională română de acolo a 
suferită și pănă acum unele nea
junsuri cardinale, er prin noulu 
proiectă de lege, privitoru la sa- 
larisarea învețătoriloră, ea este 
în primulă locă amenințată de-a 
suferi loviturile ce li-s’au prepa
rată scoleloră năstre prin acelă 
proiectă, — eventuală pote fi pa- 
ralisată, ori chiar înlocuită prin- 
tr’o sdravenă scolă ungurescă de 
stată.

Aceste descoperiri ni-s’au tă
cută în amintita corăspondență 
din Sâncelă, ală căreia autoră ne 
întrebă pe noi, că ce ar fi de tă
cută pentru a încungiura pri
mejdia?

îngrijirile corespondentului sunt 
în adevăru forte temeinice. Decă 
chiar și în Blașiu, unde cu câțî-va 
anî înainte de asta s’ar fi părută 
lucru de rîsă chiar și numai a 
cugeta la vre-o concurență din 
partea streiniloru, decă chiar și 
în Blașiu, cțicemu, Kulturegyle- 
tulă susține astăcjî vre-o treiinsti- 
tuțiunî de maghiarisare, er streinii 
ocupă tăremă din cți în cți mai 
multă: pentru ce ore o comună 

rurală, precum este Sâncelulă, să 
nu potă fi espusă cu timpulă la 
nisce calamități multă mai mari, 
de cum pară a fi cele venite pănă 
acum asupra bătrânei metropole a 
Blașiului ?

Unu lucru e sigură: anume si
gură este, că pe câtă timpă ad
versarii noștri lucreză cu atâta 
stăruință pentru a ne paralisa pe 
tdte tărâmurile, er noi vomă sta 
cu mâniJe în șină și vomă privi 
cu nepăsare la cele ce se petrecă 
înaintea ochiloră noștri, pericululu 
nu se va pute delătura. Acesta 
este o lege a firei și în acestă 
lege își găsesce esplicațiunea sa 
și pericululf, de care este ame
nințată astăcjî școla confesională 
română din Sâncelă.

Vedemu, că comune multă mai 
modeste, multă mai mici și mai 
sărace ca Sâncelulă, decă au con
ducători harnici și însuflețiți pen
tru binele și înaintarea poporului, 
în scurtă timpă producă din ni- 
micu resultate mari: ridică școli, 
edifică biserici, întemeeză fonduri 
etc. Pentru ce ore se nu potă 
produce asemeni resultate o co
mună ca Sâncelulă, care pe lângă 
alte avantagii, mai este și sub 
conducerea unui protopopă și ast- 
feliu ar fi chiamată de-a premerge 
cu esemplu între celelalte parochii 
din tractă?

Lipsa mijloceloră de venită nu se 
pdte lua ca motivă de scusă nici 
într’ună casă, cu atâtă mai ver- 
tosă nu în casulă de țață.

Principiulă conducătoră este, 
că cine n’are mijldcele de lipsă 
trebue să și-le creeze însu-șî. Ade 
vărată, că dela nimenea nu se 
pdte pretinde să facă ceea ce trece 
peste puterile sale, der nimenea 
nu pdte fi scusată de-a face ceea 
ce pdte și trebue să facă, er des
pre o comună ca Sâncelulă nu se 
va pute dice, că ddră n’ar fi fostă 
în stare de-a face multă în direc
țiunea binelui obștescă, decă con

ducătorii sei de cu bună timpă ar 1 
fi lucrată și stăruită pentru ajun
gerea acestui scopă.

Cundscemă comune românesc! 
chiar în archidiecesa Blașiului, cari 
pu 10—15 anî înainte de asta pu- 
nendă temelia unoră fondurî pen
tru asigurarea școlei și bisericei 
loră, printr’o continua sporire și 
consciențidsă administrare din par
tea vredniciloru loră preoți, au 
ajunsă la capitale considerabile, 
așa că astăcjî nu li-se pdte face 
nicî o jignire prin noulă proiectă 
de lege școlară ală ministrului 
Csaky.

Pentru ce să nu fi putută face 
asemenea și alte comune româ
nesc!, decă conducătoriloră loră 
nu li-ar fi lipsită zelulă și bună
voința de lipsă? Și pentru ce dre 
chiar astăcțî, când în adevără „mu- 
culă a ajunsă la degete11, se mai 
găsescă comune mari și bogate, 
precum este și Sâncelulă, carî — 
după cum ni-se asigură, —nu în
treprindă nimică pentru evitarea 
periculului și asigurarea viitorului 
loră ?

Noi amă de multe-orî și
amu arătată cu cașuri speciale, 
că progresulă, stagnați unea, ori 
chiar regresulă poporului nostru 
depinde în cea mai mare parte 
dela conducătorii sei nemijlocițî, 
cari multă bine potă face, decă vreu, 
der prin a loră indiferență multă 
potă și strica. Apelămă der și în 
casulă de față la bunulă simță ală 
conducătoriloră nemijlociți ai po
porului nostru și-i avertisămă să 
nu-șl uite, că au o grea răspundere 
înaiătea urmașiloră și a istoriei 
nostre naționale, care va sci la 
timpulă său să le recundscă adevă
ratele merite eluptate în aceste 
vremuri de grea încercare pentru 
poporulu nostru, der nu va pre
geta tot-odată să stigmatiseze după 
merită și fără milă pe cei ce as
tăzi voră să submineze viitorulu 
nostru prin nepăsarea loră.

(IRONICA POLITICA,
— (20) Maiu.

Din inoidentulă pășirii energice a 
episcopatului românii gr. or. în ședința 
dela 29 Maiu n. a camerei magnațiloră, 
fdia ungurescă „Magyar Hirlap“ publioă 
uuă articula de fonda eșită din p4na fai
mosului Horvath Gyula, sub titlulă „po
litică de naționalitate incapabilă", în 
care se <jioe între altele: „Când Metro- 
politula neunițiloră, Mironîi Romanulii, 
consilieră intimă ală Majestății Sale, s’a 
sculată și a vorbită în camera magnați- 
loră, — de unde în timpuri normale se 
aude numai glasulă moderatiunei și ală 
mulcomirii — făoendă guvernului ungu- 
resoă imputări pătimașe, fiindcă iuten- 
ționeză a sedte din șcdle, prin lege, agi
tațiunea neînfrenată și prin fabrioarea de 
martiri nu se vede împiedecat în împlini
rea problemelor^ statului: atunci nime 
nu mai pdte ignora, că lupta de uațio- 
nalitate doresce a se concentra pe lângă 
lupta oonfesiouală și culturală. Tăciunele 
aprinsă, care amenință a ațițu și ni
mici concordia (?j dintre naționalități, 
deja îlă învârtesce ou mâni oe împartă 
binecuvântare, pe-de-asupra rassei sale, 
archipăstorulă zelosă, consilierulă sin
ceră ală monsrohului său. Turma, cu săl
tări de bucuriă, așteptă în Sibiiu pe păs- 
torulă ei. Oă elă va merge acolo, ori 
oonsilierulă fidelă va fi așteptată la trep
tele tronului (ad audiendum verbum? — 
Red.), nu soimă. Pretindem^ însă dela 
guvernulu nostru, să pună ntțelu la cale pe 
acelu domnii, care nu-șl conduce poporală 
pe drumulă păcei, ci pe celu alu primej
diei. Politica guvernului — deși fără 
voință — a câștigată agitatoriloră ro- 
mâul pâne din martiriu, er politioa bi- 
sericescă a camerei magnațiloră —• fără 
voia — a creată ună conducătoru agitato- 
riloru și ațițătorilcru'1.*

D-lă Ioană Lahovary ministrnlu ro
mânii plenipotențiarii și trimesă estra- 
ordinară la Parisu, cu ooasiunea presen- 
tărei scrisoriloră sale de acreditare pre
ședintelui Republioei francese, a espri- 
mată următdrea aloouțiune: Domnule Pre
ședinte, am ondre a vă presenta scriso-

FOELETONULU „GAZ TRANS.“

escursiunI
pe munții Țerei Bârsei și ai Făgărașului 

de
IoanA l’-u.rovL*)

*) EscursiunI făcute înainte de 1889.

I. Ruceciulă cu vărfulă „LA OMlP. 
înălțime de 2508 metri. Aluntl stâncoși,

Orașulă Brașovă, situată în pcrtea 
cea mai sudă-ostioă a Transilvaniei, — 
de unde apoi linia căii ferate trece prin 
pasulă dela Predeală în România — ca 
cela mai însemnată orașft comercială din 
aoeste părți, este totă de odată și celă 
mai bine ounoscută.

Dela capulă vestioă ală Brașovului, 
unde este acuma biserica luterană evan- 
gelică a S-lui Bartolomeu, înaintândă 
totă pe drumulă principală, oe duce în 
direoțiune sud-vestică, paralelă cu munții 
din stânga, — înaintândă călătorulă pe 
acestă drumă, prin comunele Cristiană, 
Râșnovă și Tohanulă nou, ajunge la ună 
locă în fața unui castelă vechiu, clădită 

pe ună oolță de stâncă carele însă și 
acjl este destulă de bine conservată. In 
acestă punctă, josă sub castelă, spre 
vestă, în nemijlocita apropiere a unui 
rmleță, ce curge pe-acolo, delurile, cu 
tari formațiuni de stânci din drepta și 
din stânga, se apropie într’atâta unulă 
de altulă îneâtă printre ele are locă 
numai drumulă, oe duce mai departe spre 
Rom- nia și apoi rîulă, ce curge pe- 
aoolo.

Acestă oastelă este oastelulă Bra- 
nului, er rîulă oe curge josu prin strîm- 
tore, pe sub acestă castelă, este rîulă 
numită ., Turcu*.  După numirea acestui 
rîu se vede, că șl-a căpătată și oastelulă 
mai târcjiu numirea sa germană de „Turo- 
Burg“ și apoi Torcz-Burg, deore-oe acestă 
castelă, după numele primului lui fun- 
datoră, ală cavalerului germană Dietrioh, 
la începută, pănă n’a fostă clădită în 
forma sa de a<jl, avea numirea germană 
de „Dietrichstein“ ; clădindu se oastelulă 
la începută, pe lă anulă 1211, sub dom
nia regelui Ungariei Andrem ală II, nu
mai din lemnă, oarele apoi la anulă 
1342 și cu deosebire la 1377, sub dom

nia regelui Ungariei Ludovir-ă oelă mare, 
s’a transformată întărindu-se și olădin- 
du-se din materială solidă. Asfeliu însă, 
după oum este elă astăcjî, s’a clădită nu
mai pe la anulă 1603, sub domnia prin- 
oipelui Transilvaniei Sigismund Râkoczy, 
oe se pdte vedd și din inscripția de pe 
o pdtră mare, ce este așecjată în zidulă 
castelului în afară de-asupra ușei dela 
intrare.

S’a mai renovată apoi acestă castelă 
la anulă 1723 și la anulă 1886. Caste- 
lulă aoum este proprietatea comunei ur
bane Brașovă. Deosebită atențiune atrage 
asupra sa fântâna cea adâncă din curtea 
acestui castelă, săpată mai totă în stâncă 
și înfiorătdrea temniță, îngustă și întu
necată, a castelului, unde multe jertfe 
șl au aflată tragioulă loră sfârșită, pen
tru răsbunarea sdrței, cărora s’a formată 
și esistă în fantasia poporului, in deo
sebite înfățișări misteriose, „Fântâna oas- 
telului“, oarea ndptea tânjiu, după oe’șl 
sfrîșesoe obiclnuitulă său booită tristă, 
soția sa buha, din stânca învecinată din 
Măgură, se arată și ea în diferite figuri 
fantastice, căntândă și jălindă nenoroci

tele jertfe ale trecutului și puterea că- 
cjută a aoestui looă.

Dela oastelă în josă și în susă, în- 
prăștiate împrejură, se află oele 10 co
mune brănene, acjl de sine stătătore, oari 
însă înainte de anulă 1872 formau o sin
gură comună ou 10 cătune, sub numirea 
generală de „Brană“, oe după înțelesulă 
cuvântului slavonă însemnâză barieră, 
portă, așa oum se numesoe și în limba 
română una din comunele brănene, pe 
ală cărei teritoră se află oastelulă, vama 
ungară din Branulă inferioră și strîm- 
tdrea de sub castelă, întocmai ca și o 
portă, pe carea nici deoâtă nu o pdte 
ocoli călătorulă. Una din comunele bră
nene, (j’că, pe ală oărui teritoriu se află 
tdte aoestea, se și numesce comuna 
„Pdrtau.

O însușire deosebită are acestă strîm- 
tdre de sub oastelulă Branului, oăol să 
fiă timpulă câtă de liniștită, din ea vân- 
tulă bate în oontinuu, se pdte dioe fără 
întrerupere, în direcțiune dela sudă spre 
nordă, astfelă, că de multe ori, când și 
în alte locuri este ventă, aici apoi este 
vântulă atâtă de puternică, încâtă voindă


