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nGazetau ese în flă-oarerji 
Abonamente penirn Austro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fl., pe ș6ae luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe anii.

Pentru România și străinătate: 
Pc nnă ană 40 franol,po șăso 
luni 20 fr-, pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tăte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și Ia dd. ooleotori.

Abonamentul^ pentru Brasovn 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 30 etaglulu 
I.: pe unii anu 10 f!., pe ș6ae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulu în casâ: Pe ună ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fl. Unu esempladi 6 cr. v. a. 
s6u 15 bani. Atâtu abonamen
tele o&tii și ineerțiunile suntO 

a se plăti înainte.

Nr. 143. Brașovu, Vineri, 2 (14) Iulie 1893.

Nou abonamente
la

€u fl Iulie AS93 st. v.
s’n descliisu nou ol» o n a meii tu, 
la care învităniu pe toți amicii și 
sprijinitorii foiei nostre.
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*) Nemeșoicele facă numai unti conciu în 
ceafă, spre distingere. Așa în ParoșenI, Iscroni 
etc. Imp regi urarea acesta dă capului la cele din 
tâiu o periferiă mare lată, er la cele din urmă 
înaltă conică.
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de Duminecă:
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vire la mișcarea națională din Ro
mânia. Elu scrie între altele:

„Așa credă, că mișoarea națională ro
mână nu oausâză atâtea neplăoerl guver
nului ungurescO, câte causeză guvernului 
română. Acesta e caracteristică, dâr așa 
este. Causa țrațiloru români asupriți este aici 
(în România) o puternică armă de agitația 
în mâna opositiei, der o armă nu în contra 
Maghiarilor?), ci în contra guvernului loru 
propriu (română)...

Acestă părere inse nu-o întel- 
nimu numai în foia kossuthistă ma
ghiară, ci vedemă că este cu tena
citate susținută și de foile maghiare 
guvernamentale. „Pester Loyd“, în 
numSrulă seu dela 7 Iulie, <|ice:

„...Cei oarl stau la spatele întregei 
mișcări, (din România) nici oă se gândesoO 
a da conaționalilor^, cari trăescO sub scep- 
trula unguresoti, sprijinulQ moralii, oe’la 
pretextâză uneltele loră, cile este mdi multă 
de aceea, de a crea guvernului actualii română 
dificultăți înăuntru, ca și în afară...'*

Foile maghiare presentă prin 
urmare t6tă mișcarea națională din 
România în favorulă Româniloră asu
priți numai ca o agitațiune susți
nută și nutrită mai multă în modă 
artificială din partea oposiției de 
acolo cu scopă de a răsturna gu- 
vernulă. In același timpu presentă 
pe guvernulă română, ca fiindă forte 
strîmtoratu prin mișcarea națională, 
căreia „bucurosă i-ar pune capătă, 
decă ar pute“.

Se nasce acuma întrebarea de 
unde îșl tragă contrarii noștri infor- 
mațiunile, pe basa cărora ajungă la 
asemeni stranie conclusiuni?

Nu ni-s’au dată și nu ni-se dau 
6re nouă și Eurcpei întregi cele mai 
viue și îmbucurătore dovedi despre 
aceea, că frații noștri în România 
au îmbrățișată și îmbrățișeză cu căl
dură causa ndstră dintr’ună colță ală 
țării pănă în celălaltă, fără cea mai 
mică deosebire de partidă ?

Nu amă văcfută tocmai în <ji‘ 
lele aceste, că cj.* arele <bn România

îndată tote oonsonanțele limbei latine. Vor- 
bindtt de Maghiari, 4'oe d-lă Fourens, 
că ei în lipsa numărului, se folosescft de 
neînfrânata ioră erergie și de spiritulfi lorQ 
de stăpânire absolută. E ouriosă privelisoea, 
oare o oferă aoestă poporă, <Șioe mai de
parte autorula artioulului, oare numai erl 
alaltăerl trăia sub jugula centralismului 
austriaoa și oare liberata de acesta jugă, 
vre acum să folosesoă numai pentru sine 
libertățile, să absârbă pe tdte celelalte po- 
pore și să le nimicesoă. Pentru a atinge 
ținta doririloră loră destrăbălate, Maghiarii 
aduseră leg! aspre de maghiarisare, așa oă 
în asile băeții naționalitățiloră trebue să 
învețe, să vorbâsoă și să oânte unguresoe, 
încependa dela versta de 3 ani. Tota așa 
se întâmplă în șodlele elementare, în gim- 
nasii și la universități. S’ar pută dice fără 
esagerațiă — continuă d-la Flourens, — că 
întrega învățământulă publica din Ungaria 
nu este deoâtd o fabrică de maghiariuare. 
La fine articulula 4* oe> că Maghiarii ou Ro
mânii, oarl formezâ două insule bătute de 
valurile ooeaneloră slave și germane, ar 
pute să formeze simburele aoelei Confede
rații europene orientale, pe care o preoo- 
nisau publiciștii, oarl visau o barieră între 
pangermanismă și panslaviemd. Visula a- 
oesta însă nu se pote realisa, oâtă vreme 
Maghiarii dușmănesoă pe Români și oâtă 
vreme adânoa divergentă, causată prin ma- 
ghiarisarea volnioă, dintre Român' și Ma
ghiari, nu va înceta.

*
ț)jarulă croată staroeviciantî „Hrvatka'1 

se ocupă într’ună artioulfl ou anexarea 
Dalmației la Croația, 4ioânda între altele: 
A sosita timpula, oa să înoepemă a luora. 
Una patriota oroatâ a făcuta la timpula 
său propunerea, oa deputății dalmatinl să 
între de-a dreptulă în dieta proviuoială din 
AgramO. Afaoerea acâsta trebue pusă 
odată în cursă, ca să putemă vede urmă
rile. Și în Dalmația și în Croația trebue 
să oonstituimă comitete pentru afaoerea 
acâsta, oa nu oumva anexarea să dispară 
dela ordinea (filei-

*
Clerula gr. or. serbesoa a așternută

de tăte nuanțele, acele ale partidei 
dela putere, ca și acele din oposi- 
țiune, au pledată în favorulă nostru 
contra prigoniriloru și a asupririloră, 
ce le îndurămă?

S’ar pute dre și numai presu
pune, că curentulu națională, care 
a dată nascere mișcării din Româ
nia în favorulă nostru și care a deș
teptată ecoulă simpatică causei ro
mânismului în tăte statele culte ale 
Europei, ar fi ună productă mai 
multă artificială, fără rădăcini afunde 
în inima poporului, binevenită pen
tru ori și cine ar voi se’lu esploa- 
teze în folosulu unoru interese egois
tice, fiă de partidă, fiă de ocâr- 
muire ?

Nu mai este de lipsă, credemu, 
a răspunde la acestă întrebare. Fia- 
care Română adevărată va răspinge 
cu indignare o astfelu de însinua- 
țiune, care îi vatămă simțulu na
țională.

Cu tdte aceste e faptă, că con
trarii neamului românescu se simtă 
încuragiațl în uneltirile loră prin 
astfelu de idei și presupuneri preju- 
dițidse ondrei nostre naționale.

Care este isvorulă acestoră idei 
și presupuneri? Pe ce fapte se In
ternei eză informațiunile stranie ale 
foiloru ungurescl?

Despre acesta vomu vorbi în- 
tr’ună articulă următoră.

Pentru Austro - Ungaria:
unu anu ............................................
sese luni ..................................  .

1

Pentru România si străinătate:
8 franci
4

mai

2 
I

fl.
fl.

ună anu ..................................
sese luni .... 
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Abonarea se pote face 
prin mandate poștale.

pe 
pe »»

ușorii

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei1*.

Brașovu, 1 Iulie v.
Nu de multă amă reprodusă 

unele pasagie mai remarcabile din- 
tr’unu raportă ce l’a primită cjiarulă 
„Egyetertes“ din BucurescI, asupra 
mișcării naționale din România și a 
etecteloru ei pentru causa ardele- 
nescă. Amă adausă atunci, că este 
bine să cundscemă părerile ce le 
conține acestă raportă, cu atâtă mai 
vertosă, cu câtă numitulă cjia™ 9e 
ocupă multă de cestiunea română și 
face așa epeendă opiniunea publică 
maghiară cu privire la ea.

Eată care este, pe scurtă, pă
rerea Ungurului din vorbă cu pri

CRONICA POLITICA
— 1 (13) Iulie.

Foia franoesă „L’Eolair“ publioâ 
ună primă artioulft iscălită de Floureus-, 
fostulă ministru de esteme ală Franoiei, 
ArtiouJulă pdrtă titlula „Românii și Ma 
ghiariiu și se ooupă de asupririle și ne- 
dreptățirile, ce le suferimă noi Românii din 
partea elementului dela oârma statului. Vor- 
bindă de țărauulă română 4>ce> 0& vă4âu- 
du-lă ocupata cu munca câmpului, par’oă 
ve<jl reînviata pe uud colonistă de-ai lui 
Traiană și oând 'la audl grăindâ, recunosc!

FOILETONULU „GAZ TRANS.“

Trăsături din vieța poporului ro
mânii din Valea-Jiului.

(Fine).

La femei împletitulft părului e ca
racteristică. Din mijlocula frunții, ,dela că
rarea despărțitâre pănă la urechi, atâta de 
o parte, oâtO și de alta, conduoh câte două 
său trei rânduri de împletituri fine de pără 
pănă la urechi, de ambe părțile, apoi res- 
tultt îltt adună în formă de conoiu de două 
părți ale capului*),  peste care puna apoi 
învălitorea de geolgiu alba, numită „pro- 
p 6 d ău. Acestă propodă formeză esclusivh 
aooperemântula capului la femei. Cu oa- 
pula descoperita nu umblă. Când se află 
în doliu, ca semna distinctiva, peste pro- 
pâdă legă ourmetjișă, peste frunte, o nă
framă vânătă sâu nâgră, er bărbații umblă 
ou capulâ desooperita.

La grumacfl pârtă mărgele, seu, cari 
sunta mai cu stare, taleri de mare prețQ.

RestulQ trupului îld acopere cămașa, 
care e lucrată de mâna propriă, din pânză 
de oasă seu de geolgiu. Partea euperidră 
a trupului o aoără contra frigului sour- 
teica, de oolâre albă de lână, numită „1 a i- 
băra“, seu pieptarulO lucrata ou multă 
măestriă, de cătră măestri naționali Ierna 
se întrebuiuțâză și așa numita „ș u b ă m u- 
iereeoă1', oare e totC toga și are forma 
unei reverenzi preoțesol, acoperinda în
trega trupula. Acesta de-asemenea se lu- 
creză din lână albă. Când îmbraoă acestă 
vestmânta, afară de cingătore, pentru par
tea inferidră a irupului nu mai folosesoă 
nimică, decâtă încălțămintea, âr în casulă 
oontrară se înoingă dinainte ou șurță, 
care de comună e de lână de oolâre gal- 
bină albastră, ou vergi negre, sure seu 
roșii, și-lă pregătesoă Jienele ou mâna pro
prie. Une-orI e și de oolâre negră; marfă 
de boltă însă spre acestă soopă nu se fo- 
losesce.

Din dârâtă, Jienele folosesoă oătrința, 
pe care o numesoă ropregă“. Pregătirea 
opregului este unulă din oele mai admira
bile și mai frumose speoimene de industria 

națională. Jn looulă opregului mai folosesc^ 
înoă și indumentulă numită „borcă“,oare 
de comună are coldre negră, încrețită fru- 
mosO de susă pănă josă, aooperindă în- 
tregă partea dindărâtă pănă sub șurță. 
La brâu, în i'urulă unei curelușe, nevestele 
și fetele portă o mulțime de inele. Piciâ- 
rele eunta apărate de elementele esterue 
prin oidreol pănă la genunchi.

La fete îmbrăcămintea e totă aceeași 
oa și la femei. Semnulă diatinotivă e îm- 
pletitulă părului. Pe lângă oosiță (chioă), 
oare atârnă în josă pe spate, mai duoă una 
asemenea grosă din mijlooulă frunții, pănă 
la ureohia dreptă, unde o împreună apoi 
ou cea de pe spate. Capulă îlO mai, aco
peră cu năframă de târgă, mai multă însă 
îlă pdrtă deeooperită.

Ce privesce- aoâsta încălțămintea, atât la 
bărbați, câtă și la femei și copii, este es- 
clusivă opinca. In timpii din urmă însă, 
în urma contactului cu streinii, au înoe- 
pută a se întroduoe și oismele. Aoestea ee 
folosescO însă numai la ooasiunl solemne.

In privința materială, pănă mai de 
curândă, poporulă nostru Jiană a stată 
destulă de bine, prăsindă cu deosebire oi 

și vite multe, din ală cărora venită îșl aoo- 
pereau tâte trebuințele. De câtva timpă în- 
oooe însă, în urma esproprierei pentru oo- 
lonii, a ocârmuirei slabe și a deefrâului 
produsă prin multele crâșme jidovesol, a 
începută a scăpăta.

In privința culturală sunta oam îna- 
poiațl. Cauaa este a se căuta în împreju*  
rările looale nefavorabile, precum și în 
aceea, că pănă la deschiderea mineloră de 
cărbuni, Valea Jiului a fosta oa și închisă 
de cătră cealaltă lume. Chiar astăcjl, esoep- 
ționândă generațiunea mai tânără, abia afli 
într ună sată 2—3 âmenl, cari să-și soie 
scrie numele. Mulțămită însă autoritățilorâ 
șoolare oofesionale, astăcjl se arată înoepu- 
turl îmbucurătâre și pe aci, oăol se ridioă 
șcâle corăspuncjătdre și se provăda ou das- 
oăll oonscii de chiămarea lora. Acâsta și 
este lârte de dorită, oăol altoum pierdemă 
totă terenulă pe Jiu, copleșita fiindă în 
continuu de streini, cari numai binevoitori 
nu sunta pnporului nostru.

Simțulâ religioso-moralâ, în urma con
tactului ou streinii și a demoralisătârelară 
orîșme jidovesol, a scăjută în poporulă 
nostru. Cu regrete trebue să constate, că 
în Dumineci și sărbători bisericele sunta 


