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Inului Nr. 30.
Inserate mai primesoil tn Vlena 
R. Xoeee, Saaeenttein <£ Vogler (Otto 
Xaas), H. Schalek, Alois Bemdel, X. 
Dukes, A. Oppelik, J. Donneberg; In 
Budapeata: A. V. Ooldberger, Eck- 
itfik Bemai: tn. Frankfurt: G. L. 

Daube ; tn Hamburg: A. Steiner.
Proțulfi iBBortiumlorâ: o soriă 
^Ormond pe o oolână 6 or. fi 
30 or. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă pi învoială.
Reclame pe pagina a HI-a o 

Benă 10 or. v. a. său 30 bar...

XJTZI.

„Gazata12 ese în fiă-oarefli 
Abonamente pentru Austro-Ungar ia. 
Pe un anu 12 fl., pe șâse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe ană. 

Pentru România și străinătate: 
Pe ună ană 40 franot,pe șăBe 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Dumineoă 8 franot. 

Se prenumără la tăte ofioiele 
poțtale din Intru pi din afară 

fi la dd. colectori.

Abonamentulu pentru Brasuri 
a administrațiuno, piața mare, 
Tărgulă Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe ună ană 10 fl., pe jâae 
luni S fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în oasă: Pe ună anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atâtă abonamen
tele cătă și ins.erțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 142. Brașovu, Joi, 1 (13) Iulie 1893.

Nou abonamente
la

Cu 1 Iulie 1893 st. v.
se deschide nou aii onamentii, 
la care învitămu pe toți amicii șl 
sprijinitorii fotei nostre.

Prețulu abonamentului a
Pentru Austro-Ungaria:

pe xxixt.-. azxxa................................ 12 fL.
pe șese 1-w.rxx ....... S fl.
pe trei lvxzxx ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe -c-xl-vl an-uL..................... 40 fraxxcx
pe șese Ixxxlx ..... 20 „
pe trei 1-u.xxx ..................... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unii anu......................................... 2 fl.
pe șese luni ..................................... I fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu................................ 8 franci
pe șese lunî............................ 4 „

Abonarea se pote face mai ușorii 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

„Zidulu chinezescai11.
Cunoscuta declarațiune a minis

trului-președinte Wekerle cătră unu 
redactoru alu lui „Egyetertes“ în 
afacerea intruniriloru publice, o ca- 
racteriseză forte nemeritu $iarulu 
cehicfl „Narodni Listy“, cJicendO, (în 
Nr. dela 5 Iulie a. c.) că Maghiarii 
aru voi să ridice unQ zidu chineeescu, 
spre a despărți pe supușii nema
ghiari ai statului ungaru de lumea 
din afară, simpatică desvoltării loru 
culturale și naționale.

Și acesta, esclamă fdia boemă, 
o voru aceiași Maghiari, carî aspiră 
a deveni civilisatorii Orientului eu
ropenii !

Scimu, că Slovacii pregătescfi 
nisce serbări în memoria poetului 
Kollar, care s’a născutu în orășelulu 
slovăcescu Moeovțe. La aceste ser
bări, lucru firescii, au fostu Invitați 
și au promisu, că voru lua parte și 
dspeți slavi din Boemia, Moravia și 
Galiția. Participarea Slaviloru din 
monarchiă la o asemenea solemni
tate națională-culturală slovacă li-se 
pare însă Unguriloră dela putere cu 
multu mai primejdiosă, decâtu ca 
se nu aplice și asupra serbăriloru 
dela Mosovțe și Turoțu-St-Marton 
recepta, după care s’a opritQ confe- 
rența năstră.

Se nu ia parte der nici.la ser
bările literare ale Slovaciloru dspeți 
streini, și străini suntă toți câți nu 
suntu Slovaci din Ungaria, chiar și 
Croații. Nu se face der deosebire în
tre o adunare cu caracterh politică 
ori culturală, scopulu este și rămâne 
de a împiedeca ori ce contactă alu 
celoră de aici cu conaționali de ai 
loră din alte state — prin „zidulă 
chinezescul

Cu dreptă cuvântă întrebă der 
fdia din Praga pe ministrulă preșe
dinte Wekerle, decă crede cumva, 
că pentru poporulu slovacă nu e 
chipă să afle, și fără de dspeții stră
ini, cum suntu respectate drepturile 
cetățeniloru în alte state civilisate?

Cu o ironiă fdrte pișcătore mai 
întrebă 4'arulă cehică, că ore cul
tura, sciința și literatura maghiară 
însăși să fiă atâtă de săracă, încâtă 
naționalitățile nemaghiare să nu pâtă 
învăța nimicu din ea despre progre
sele societății?

Procederea guvernului ungu- 
rescă și a organeloru sale față de 
conferența română din Sibiiu, ve- 
demu că se justifică mai alesă pe 
faptulu, că s’au lățită faime des
pre participarea la acea conferență 
a mai multoră ospețl din România. 
Pressa maghiară accentueză cu deo
sebire caracterulă politică ală întru- 

nirei nâstre, ca se scuse și mai 
multă măsurile stranie ale ministru
lui de interne.

Casulă cu serbările Slovaciloru 
în memoria lui Kollar însă, fiindu 
aceste serbări nu de natura poli
tică, ci numai culturală, va lămuri 
și lumina însă pe deplină situația, 
ce s’a creată prin declarațiile, ordi
nele și instrucțiunile restrictive ale 
guvernului ungurescă.

Se va vede din atitudinea ocâr- 
muirei față cu serbările slovace, care 
este adevărata causă, ce a împins’o 
a’și da în fața lumei civilisate ună 
atestată de paupertate atâtă de fla
grantă prin încercarea de a redica 
„zidulă chinezescă“.

Mișcarea națională, în România.
Manifestulă studențiloră români, adre

sați! oătră studenții universitari din strei
nătate, s’a distribuitei deja. In elii se dă 
mai întâiu espresiune sentimentului de re- 
ounosoință pentru dragostea și entusiasmulă, 
ou oare studenții din streinătate au întîm- 
pinată mai acum trei ani Memoriulă uni- 
versitariloră români. Se arată apoi, oă opera 
de distrugere a elementului românesoă de 
sub stăpânirea unguresoă se oontinuă me
reu, se amintesoe urmărirea comitetului cen
trală, darea în judeoată a autoriloră „Re- 
plioei", prooesele de pressă în contra cjia- 
riștilora eto. eto. La urmă studenții uni
versitari români facă ună oăldurosă apelă 
oătră oăuaărad’i lorii din streinătate, oerân- 
du-le binefăcâtârea intervenția pe lângă 
puterile statului lord. Manifestului termină 
ou următârele ouvinte :

„Ne îndreptămă protestele și plânge
rile nostre oătră voi și vS rugămă să ne 
fiți razămii temeinioă, să oerețl alăturea 
ou noi înoetarea asupririlorti, desrobirea 
Româniloră din statulă ungară, — să ne 
unimă ou toții forțele risipite, — să dobo- 
rîmă piedeoăe desvoltărei generale — și, 
colone puternice, să sprijinimii pe umo
rile ndstre bolta imensă, — care stă să se 
uărue, — a libertăței Europei, a păoii și a 
culturei".

Buzeu, 28 Iunie 1893.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans“.)

In 27 Iunie, studenții universitari din 
Buouresol îșl începură conferințele de pro
testare în oontra prigoniriloril frațiloră noș
tri de dincolo de CarpațI. Studenții uni
versitari în numără de 24, sjsesoă la ora 
3 și 50 minute în gara Buzău, unde suntă 
așteptați de ună numârosă publică. După 
ce se sohimbară oâteva disoursurl de „bine 
venire“ și „bună găsire" studenții însoțiți 
de publiculă din Buzău, cu musioa militară 
în frunte, porniră spre orașO.

La ora 5 se deschide conferința de 
președintele Ligei din looă C. Iaroa, după 
oare Btudentulă Nio. Brântjeu ținu confe
rința amintită. Ca motto ală oonferinței, 
D-lă Brân4®u a avută „Luptă deșartă, țîntă 
nebună", și a desvoltat’o cu multa suo- 
oesă, culegândă frenetice apiause din par
tea publicului, de oare sala teatrului era 
plină. Apoi se votâză prin adunare urmă- 
târea moțiune :

„Cetățenii din Buzău, întruniți în mare 
adunare publioă, astăcjl 27 Iunie 1893, miș- 
oațl de suferințele îndurate de frații noștri 
din Ardeală din partea Unguriloră, esprimă 
adânca loră durere și protestă în fața lu
mii oivilisate, oontra acestora oarbani ne
demne de epooa, în oare trăimă.

„Convinși, că dreptatea causei loră va 
triumfa, le trimetă o frățescă îmbrățișare și 
ună îndemnă călduroeă spre a stărui în 
bărbătâsoa loră luptă pentru dobândirea 
drepturilor^ loră legitime".

După acâsta, președintele Ligei oultu- 
rale, mulțumesoe publioului, oare a ascul
tată pe conferențiară ou multă interesă și 
apoi îndemnându-lă a înouragia Liga și a 
îmbrățișa oausa Româniloră de dinoolo, 
închide oonferiuța, după-ce s’a mai hotă- 
rîtă a se trimite comitetului națională din 
Sibiiu o adresă de îmbărbătare în luptă, 
isoălită de ună numârosă publică din 
Buzău.

La orele 8 sera începe banchetulă, la 
care au luată parte aprâpe 100 persâne. 
A urmata apoi ună „monom"*),  cundusă

*) Monom. = Plimb are prin orașă unulii 
câte unulă, ținendu-se de mână. — Culeg.

FOILETONUL!! „GAZ TRANS."

Trăsături din vieța poporului ro
mânii din Valea-Jiului.

O parte din romantica țâră a Hațe
gului o formâză Valea Jiului. Ținutulă, ce 
pârtă acestă nume, ouprinde oolțulă sudă- 
vestioă ală Transilvaniei, în comitatulă Hu- 
niăddrei. Numele de Valea Jiului și-la pri
mită dela rîulă, oe perourge aoestă teri
toriu, adecă dela Jiu. Aoestă rîu are două 
ramuri, dintre cari una pârtă numele de 
Jiu românesoă, âr cea-l’altă de Jiulă un- 
gurescă, din oausă, că oelă dintâiu, oare e 
mai mare, isvoresce pe teritoriulă regatului 
română, er celă de ală doilea pe teritoriulă 
de sub stăpânirea ungurâsoă.

Ambele se împreună din susă de Pe- 
troșenl la pasulă: „SwcZwcw" și apoi îm
preunate trecă erășl în România fotă sub 
numele de Jiu, și traversândă înănâsele 
ei hotare, se revarsă în Dunăre.

De însemnată este, că Jiulă și Oltulă 
suntă singurele rîurl, cari spălândă munții, 
și-au căutată trecătore directă, făcâudă ast- 
felă sâ se scurgă, multele lacuri, ce au fostu 

âre când în interiorulă căldărei de munți, 
ce încingă Transilvania.

Comunele situate în acâstăvale, pănă 
în timpii mai recențl au fostă curată ro- 
mânescl. Cele de pe Jiulă românesoă abia 
esistă de pe la înoeputulă secuiului trecută, 
seu dor și mai aprâpe, și s’au formată prin 
oolonisarea și emigrarea locuitoriloră de 
prin comunele mai împopulate din apro
pierea Hațegului, ceea ce dovedesoe identi
tatea numelui ou a aceloră comune, așa 
p. e. MațesderA dela MateștI; Coroescenz 
dela CoroeșoI; UricarA dela Urică ; ParoșerA 
dela Paroșă etc.

De oâțl va ani îucoce însă, în urma 
împregiurărei, că natura a înzestrată acestă 
ținută aprope ou totă felulă de comori su- 
terane, ca cărbuni de petră, petră de vară, 
de marmoră eto., mulțime de streini au în
cepută a inunda poporulă nostru, așa oă 
astădl mai în fiă-oare oomună, pe lângă 
Români, aflămă colonisațl și străinioarl es- 
ploateză aceste comori.

Ce atinge modulă de viâță ală popo 
rului nostru de aoi, acesta este așa c).ioend Ci 
patriarchală; casele fiindă împrăsciate prin 
munți și la distanțe mari una de alta, fiă- 
oare familiă e avisată la sine însa-șl. Isvo- 

rulă principală de venită îlă formeză oie- 
ritulă și prăsitulă vitelorO. Din acestea se 
provădă ou îmbrăcăminte și cu tâte oele 
de lipsă. Pământă productivă, din oausa 
posițiunei muntose și a espropriărei pentru 
colonii, este puțină. Dintre alimente, în mă
sură mai mare se producă oartofii. Basa 
nutremântului o formeză pânea de mălaiu 
și mămăliga. Pâne de grâu oooă numai la 
sărbători, însă și atunci, fiind-oă grâu seu 
săoară nu se produoe și nici nu samănă, 
oumpără făina din boltă.

De însămnată e, că pe Jiu se mai 
observă și astăcjl datina străbună romană, 
oă diverse părți ale satului pârtă diverse 
nume, dela oonumele capului de familiă, 
oare a posedată la înoepută acelă looă, 
așa p. e. se (fio® : outare sâu cutare omă e 
din DregioionI, ȘuoonI, BalionI eto., după 
oum numele primului proprietară a fostă: 
Dreghiciu, Șuoa, Balee eto,, er dâoă vre- 
ună bărbată, prin oăsătoriă, trece în altă 
familiă, adeoă se gineresce, după oum se 
cjice pe Jiu, atunol îșl perde numele său 
familiară și adopteză pe ală familiei, în 
care a trecutd. Așa p. e. deoă Petru Baleie 
a luată de soție pe Ana Vlaiou și a mersă 
ou loouința la socrulă său, atunol nu se 

mai chiamă Petru Baleie, oi Petru Vlaiou.
Casele loouitoriloră de pe Jiu suntă 

făcute tâte din materială de lemnă, și anume 
din bradă seu fagă, er acoperite suntă ou 
șindilă (prăștilă). Pe dinlăuntru suntă lipite, 
er pe dinafară nu. Oele mai multe suntă 
sounde și neluminoee. Impregiurarea aoesta 
pricinuesce bâle oontagiose, oarl mai pe 
fiă-oare ană seoeră mulțime de vic
time, mai cu sâmă între oopii. Arangia- 
mentulă internă e simplu. Dâcă întri în 
oasa unui Jiană, îndată îți bate la oohl 
cuptorulă de încălzită, numită: oăloniu 
(oalefacio). Aoesta e făcută din lemnă în
grădită ou nuiele și lipită, și nu e răcji- 
mată de vetră, oi ou ejutorulă unoră prin- 
cjâtorl e susținută în oele mai multe loourl 
de grindă, sâu de părete. Are forma unui 
paralelogram din josă, oare se totă strim- 
teză în susu, pănă se termină într’o țevă, 
oare oonduoe fumulă în podă. Sub aoestă 
oăloniu, mai ou sâmă în timpă de iernă, se 
faoe fooă în oontinuu. Mălaiulă nu se cooe 
în cuptâre de copta, oi spre soopulă aoesta 
serve8ce aparatulă numită: „țestă", _
ană nume potrivita, oăcl într’adevără se- 
jaână cu țestulă, are forma unei căldări 
(leaună) de tuoiu provâdută la funda pe 


