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Ocupându-mă de mai mult timp — încă 
de când urmam cursul universitar — cu 
geografia și cu literatura geografică a Ard6- 
lului, am adunat material însemnat geografic, 
privitor la țara nâstră. O parte din acesta 
se află în cartea de faţă, care cuprinde de- 
scrierea poporală a fiiuturilor Ardclului, ce 
sc cstind spre “medă-di de.la Dureş şi pe 
valea acestui iu, - - a 

Descrierea are formă de călătorie, ur- 
mărind mai cu samă cursul rîurilor sau di- 
feritele căi de comunicaţie, ce tree din un 
ținut în altul. Astfel cărții i-am dat format 
portativ și prin feliul tipariului am suplinit 
împărțirea în capitole. Tipariul mai mare 
cuprinde descrierile generale şi ne indică 
mersul descrierii, îr în cel mai merunt să 
cuprind descrierile speciale, precum și dife- 
ritele tradiţii, ce sunt legate de anumite 
locuri. În fine porturile sunt tipărite cu litere 
cursive,
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Dacă descrierea va face plăcere cetito- 
rilor. și. va contribui“ în măsură cât de mică 
la răspândirea cunoscințelor despre Ardăl 
și despre iubitul nostru popor :român — cu 
mă voiu simţi destul de recompensat pentru 
ostenelele, ce le-am avut cu adunarea mate- 
rialului și cu compunerea ei. Totodată acesta 
îmi va servi de stimul, pentru a lucra și în 
viitor pe acest teren. 

Sibiiu, Decembre, 1894. 

po Autorul.
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La compunerea monografiei m'am folosit, 
afară de opurile mai vechi, cari să ocupă cu 
geografia Ardâlului, de următârele scrieri, 
dintre cari unele sunt citate şi în tecst: 
Siebenbiirgens geographisch, topogra- phisch ete. Lexikon de. Lenk von „Treuenfeld: Viena 1839. 
Siebenbiirgen. Eine Darstellung des Landes und der Leute de Rud. Bergner. Lipsca 1884 
Ein Herbstausflug nach Sieben- biirgen de Dr. W. Lauser. Viena- Sibiiu 1886. 
Aus Kronstadis Vergangenheit und Gegenwart de Fr. Philippi. Braşov 1874. | 
Die Landesnamen Siebenbiirgens de J. Wolff (Programm des evang. Gim- nasiums zu Mihlbach) 1886. 
Die Rominen deJ. Slavieiu. Viena 1881. 
Geologie Siebenbiirgens de J. Hauer și G. Stache. Viena 1868. | 
Hermannstadt und Umgebung Sibiiu 1984. Da 
Studiu istorie statistic asupra pre- sintelui şi trecutului românilor. din Codlea, de I. Comanescu. -
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Udvarhelymegye fildrajza de So 
Gâbor. (A szekely-udvarhelyi rom.-kath, 
fâgymnas. €rtesitâje 1886.) 

Denkwirdigkeiten von dem alten - 
Vaross (Broos). Sibiiu 1832. 

Siebenbiirgen. Ein Handbuch fir 
„Reisende de -E. A. Bielz, ediţiunea II. 
Viena 1885. 

Erdely statistikâja, de Kovări Lăszl6. 
Cluș 1847. NE 

Tărtenelmi regâk de Kovâri Lâszl6. 
Pesta 1857. 

Erdely registgei de Kuvâri Lăszl. 
Pesta 1852. 

Erdelytfolde ritkasâgai de Kuvări 
Lâszl6. Kolozsvâr 1853. 

Emke Utikalauz, Magyarorszâg Erdâlyi 
-râszeben. Cluș 1891. 
Șematismul bisericei ort. or. române din 

Ungaria şi Transilvania pe anul 1894. 
(Călindarul archid. pe anul 1894). 

Șematismul veneratului Cleru al diecesei 
românesei grec. cat. al Lugoșului pe anul 
1891. . 

'Șematismul veneratului Cleru al archi- 
diecesei metropolitane gr. cat. a Alba-Iuliei 
şi Făgăraşului pe anul 1890. 

Rovid kalauz a hunyadmegyei tirtt-: 
nelmi €s râgszeti tarsulat Muzeumânak . 
lătogatoi szâmâra de Teglis Gâbor. Deva 
1890.
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A magyar-korona orszigainak 
Helysegnevtâra de Dr. Jekelfalussy 
Jozsef. Pesta 1892 (ediţiune oficială). 

Breviar istorie al sedlelor din.-Blaş de 
-J. Antonelli. Blaş 1877. | 
Programa gimn. din Blașş pe 

1893—94, | 
Începutul renasecerii naţionale 

prin scoli, de M. Strajan. Craiova 1891. 
Arghir şi Elena de Iosif Barae. . 
A szekelyfăld leirâsa de Orbân Balizs 

6 vol. - 
Navigaţiunea pe Olt de Carol Wolff. 
“Bucuresci 1893. 

Sărbătârea junilor la Pasci. Obiceiu 
particular al românilor din Scheiul Braşo 
vului de G. J. Pitiş. Brașov 1890... 

Programe de ale gimn. din Braşov din 
anii 1878—79, 1890—91, 1892—93, 

Memorandul substernut Dietei ung. de 
românii Braşoveni dela dela biser. sftei 
Treimi la anul 1871. 

Brass6 în Gazette des etrangers. 1891. 
Afară de aceste mi-au mai servit de 

isv6re unele publicațiuni mai mici din diferite 
foi periodice, precum din: » Transilvania“, 
buletinele societăţii carpatine ardelene, „Er- 
dely“ ete. și opuri istorice, privitâre la tre- 
entul românilor şi al ţerii Ardelulni. 

3
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Date speciale și autentice despre por- 
tul, ocupaţiunea, dutinele şi obiceiurile; modul 
de traiu ete. a românilor din diferitele ținu- 
turi mi-au comunicat următorii dni, cărora 
viu. şi pe calea acâsta a le esprima mulţă- 
mitele mele pentru binevoitorul și preţiosul 
lor sprigin: 

G. Oprea, paroch gr. or. în Hunedâra, 
portul şi date despre românii din Hune- 
„d6ra şi jur. | 

Paul Oltean învățător la se6la grăniţe- 
râscă din Ha ţe g, ocupaţiunea şi portul ro- 
mânilor din Valea-Haţegului şi de pe Jiiuri. 

Simeon Zehan, fost învățător în Lupeni, 
modul de traiu, datinele şi portul Jienilor. 

Aurelia Goga înrăţătore şi presidenta 
reuniunii femeilor române din. Reşinar, 
ocupațiunea și portul Reşinărenilor. 

loan Cândea, tost învățător în Avrig, 
date despre: portul românilor din Avrig. 

George Moian, fost prof. de lucru manual 
la seminariul „Andreian“ din Sibiiu. 
(de loc din Voila), date despre românii 
din 'Para-Oltului şi portul lor. 

Dionisiu Făgărașan profesor la gim- 
„nasiul rom. gr. or. din Braşov, date 
despre românii din Braşov şi jur şi din 
Țara-Oltului. 

Dumitru Coltofean, protopop rom. gr. 
or. din Treiscaun e, date despre românii 
din 'Treiscaune.
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Ioan Dobrean, paroch gr. cat. în 
Corbu, portul românilor de pe Bistricidra 
şi date despre românii din Ciuc şi Giurgeu, 

George Popescu, paroch gr. or. To-.. 
plița română, date despre românii din 
Topliţa şi dela Topliţa în jos spre Reghin, 

George Simu paroch gr. cat. în Gheja, 
date despre românii din jurul Ludoşului 
de pe Mureș. 

Vasile Moldovan, proprietar în Boziaș, 
fost preşedinte al sedriei orfanale din Dicio 
S$. Mărtin, portul românilor din Boziaş şi 
date 'despre românii de pe Târnava Mică. 

Rubin Patiţa adv. și Nicolau Ivan 
protopop greco-oriental în Alba-Iulia, 
date despre românii din Alba-Iulia şi jur. 

Ilie Moga, teolog absolut și învăţător la 
şc6la Renuiunei femeilor române din Sibiiu, 
(de loc din Săşciori), date despre ro- 
mânii de pe rîul Sebeș. 

Ioan Branga învățător în Orăștie, portul 
românilor din Orăştie.
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Cuprinsul. 

Întroducere. Povestea Arddlului și a înce- 
puturilor poporului român. Dacii și romanii. 
Traian și Decebal. Resboiele cu Dacii. Dacia 
romană. Poporul român, caracterul și însuși- 
rile lui. Frumseţea ţerilor locuite de români 
şi a Ardelului în special. Pag, 1—97. 
Porta de Fer. Riul Bistra. Valea Hațegului. 
Munţii Hațegului. Retezatul. Cetatea Colţului. 
Grădisce și Ulpia-Traiană, Densușul.  Haţe- 
sul. -Streiul.  Călanul. Riul Cerna. Hune- 
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gului. Pag. 27—70, - ” 
Valea Jiiurilor. Cetatea Belii. Munţii Vul- 
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Jiiul resăriten şi apusân. Cărbuni de petră. 
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11—86. 
Munţii Paringului. Căile de munte, cari trec 
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S6—92, 

Sibiiul. Sasii. Munţii Cibinului. Riul Sadului 
şi Cibinul. Şesul Cibinului. Cisnădia. Cis- 
nădidra. Reşinarii. (Oeupaţiune și port). Se- 
liștea. Mărginenii. (Ocupaţiune, port.) Poiana 
şi Jina. Orlatul. Ocna Sibiiului. Sarea în - 
Ardeal. Slimnicul. Landskron. Turnul Rosu. 
Pag. 92—147, Ă
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- "Țara-Oltului. Munţii Făgărașului, Avrigul 
(port). Ruine de mănăstiri. Fosta graniță mi- 
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"Greşeli de tipar. 

Pag. 3 alin. 4, sirul 1 din sus, să se cetâsciă tindând 
în loc de ținând. i 

Pag. 85 alin. 1, şirul 1 din sus, să se cetâscă inte- 
resantă în loc de interesant. . . 

Pag. 118 alin. 1, șirul 5 din sus, să se cetesci ale 
în loc de ai. 

Pag. 137 alin. 1, sirul 11 din sus, să se cetâscă 
985 metri în loc de 195 metri. . 

» Pag. 151, șirul S din sus, st se cetescă țepiș în loc 
de tepiș. - 

Pag. 152 alin. 1, șirul 5 din sus să se cetâscă Bâlii 
în loe de Bulii. 

Pag. 165, șirul 3 din sus, să se cetâscă fostii în loe 
de fosti. 

Pag. 228, sirul 2 din sus, să se cetâscă romană în 
loe de română, 

Pag. 262 alin. 1, şirul 5 din sus, să se cetâscă 
22529 gr. or. și 2101 pr. cat. în loc de 
22529 gr. cath, și 2104 ur. or, 

Pag. 303 alin. 2, șirul 6 din sus; să se cetâsci Gur- 
Shiului în loc de Giurghiului, 

Pag. 366 alin. 2, șirul 1 din sus, st se cetiscă în . 
drâptă în loc de în stânga, | 

Pag. 366 alin. 3, șirul 1 din sus, să se cetâscă în 
dreptă în loe de în stânga. 

Pag. 373 alin. 2, șirul 1 din sus, să se cetisei ur- 
mașii în loe de urmaşi, 

 



. Ss deschidem o carte, o carte mare 
a naturei,. plină de icâne.: frumâse, 
cartea țerii n6stre, . cartea Ardclului. 
S8 cercetăm munţii și dâlurile acestei 
țeri, văile şi şesurile, pasurile şi cheile 
ei, să urmărim apele curgătâre, să ne 
„oprim pe ţermii tainicelor- lacuri, 
ascunse în fundul văilor ei de munte 
şi să cercetăm isvârele de ape vinde- 
cătOre (minerale), ce es din sinul bo- 
gatului ei pământ, să străbatem în 
lăuntrul întunecos al peșterilor și în 
lăuntrul numersselor sale băi (mine), 

„de unde să scâte cu înbelșugare aur, 
argint, fer, sare şi cărbuni de pâtră, 
apoi să ne abatem pe la orașe şi sate, 
s& cercetăm poprele, ce locuesc prin 
ele, originea, limba Și portul și. alte 
proprietăţi ale lor, în sfirșit să ne 
oprim cu smerenie. la mărețele remi- 
șițe ale trecutului, ce le vom întâlni în 
calea nâstră, la ruinele de cetăți și de: 
alte vechi întărituri şi aici să ascultăm 
povestile, cari- ne vestesc fapte mari, 
uriașe, ce s'au petrecut între. aceste: 
ziduri mute și înțelenite ..,. 

. 
” 1



— 9 — 

Ss le cercetăm tote aceste, așa 
„după cum sunt ele aședate ca neşte 
podbe, de-a lungul şi de-a latul ace-o 
stei ţeri. | a 

Dar mai nainte s& ascultăm o 

poveste, despre vechi și strămoșesci 
fapte, povestea Ard6lului şi a începu- 
turilor poporului român. | 

A rămas vorba din bătrâni, că trâia 

odini6ră într'o ţară depărtată de la noi un 

împărat puternic, care avea trei feciori. 

Odată împăratul numai ce se pomenesce, 

că în grădina împărătescă printre pomet să 
află sădit un pom, o mânârenie de măr, de 
care să mira tâtă lumea. Şi avea de ce să 

se mire, dedre-ce pomul diua înfloria, u6p- 

tea rodia şi făcea mere, dar mere de aur. 
Insă ce folos, căci nimeni nu putea să guste 

din ele; în fie-care nâpte ele 'periau fără de 
urmă, să vede că le culegea cineva pe furiș. 

Impăratul năcăjit pentru acest lucru 

a pus străji la pom, dar înzadar căci înspre 

zori de di, pe când se cocea râda, sufla o 
bâre lină şi dulce prin grădină, de-a cărei 
adieve adurmeau străjile ca morţi, €r hoţu- 

lui nu i se da de urmă. 
Atunci la sfatul unui vrăjitor. să hotăriră. 

să străjuiască pe rând feciorii împăratului.
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, In n6ptea întâiu să puse la pândă fe. 
ciorul cel mai mare, dar la adierea bârei 
fermecate adurmi dus și cl, 

Tot asemenea o păţi în n6ptea a d6ua 
şi feciorul cel mijlociu, - 
Acum veni rândul la feciorul „cel mai 

mic al împăratului, pe care îl chema Ar-. 
ghir. El luându-și arcul și tolba cu săgețile, 
să duse la pom și pândind, vede cum crese 
merele, întâiu ca o alună, apoi tot mai.mari, 
pănă încep a se câce. Fra spre zori de di 
când âtă că să aude prin grădină o vijeială 
şi Arghir cuni şedcă întins pe iarbă, vede 
îi sboră din văzdul ; şese păunițe și să aștdă 
pe pom, iar a șeptea se apropie de el. 

„ Arghir ținând repede mâna, o „prinde. 
Cele şese păuniţe sburară: spăriate, "er pău-, . 
nița prinsă începe a grăi lui Arghir cu graiu 
omenesc şi dându-se preste cap să schimbă în- 
tr'o fată focidră, ca ruptă din sâre, cu păr de 
„aur lung de ajungea pănă la călcâie. Era, ve- 
deţi d-vâstră, fata miicstră, IlEna Cosândiana. 

Ea, îi spuse lui Arghir, cu glas "dulce 
ca mierea, că cine este și că ca a sădit: 
anume acest pom cu mere de aur, ca să 
aibă prilej a să întâlni la olaltă, desre-ce 
dicea ea, ei sunt meniţi de sârte unul peri- 
tru altul și ca este miresa li. | 

[2
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Arghir cum vădu mândrenia: cea de 
fată, o şi îndrăgi şi încingându-se cu ea la 
vorbe, vorbe dulei de dragoste, adurmiră 
amândoi pe nesimţite și nu se desteptară 

pănă în dalba diminâţă. 

„Dar vai ce amară deșteptare. Ilena 
Cosângiana îndată “ce-şi deschise ochii băgă 
de samă, că din părul ei cel de aur îi lipsesce . 

o şuviţă. tt, me rog; ce se întâmplase, Incă 
„mu se făcuse bine diuă, când dintre curteni 
mai harnică se află o babă, care se furişă în 

„grădină, se vagă ce minune se va fi intemplaț 
la pomul cel cu merele de aur. Ea află pe cei . 
doi tineri dormind şi minunându-se de părul 
cel frumos al Ilenci, care îi lua vederea, fără 
multă socotâlă se apucă şi taie din -el o şu- 
viţă și haid” în grabi la curte; ca se fie ea cea 
dintâiu cu vestea cea nduă lu împăratul, 

Dar rea ispravă a făcut baba cea sfă- 
tâsă, căci: Ilena îndaţă ce vădi, că îi s'a tă- 
ia şuviţa de păr, spuse lui Arghir cu glas 
tânguitor, că ea este batjocorită şi trebuie 

să-l părăsescă. Şi n'au folosit nimic vorbele 
dulci şi rugătâre ale lui Aighir, căci. Il6na 
cât ai bate în palme sbură în văzduh, ca o: 
pasăre uşâră. Numai atâta îi spuse la ple- 
care, că ea locuesce departe în „Negra-Ce- 
tate, ce spre medă-nâpte batet,
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Arghir remase nemângăiat. Il mistuia 
doiul și simţia, că fără de Ilena nu va pute 
trăi. S& hotări deci să plece în lume și să-i 
deie de urmă. Și a plecat. Şi merse el, merse, 
dile lungi nenumărate, „multă lume 'mpă- 
răţie“ : | ” ” 

'Tot prin locuri necăleate 

Şi prin păduri neumblate, 
Tot prin văi necunoscute, 
Prin locuri nestrăbătute, 

şi întreba pe toţi, câți în cale întâlnia, de 
_ m Negra-Cetatea, dâr-l va sci îndrepta - ci- 
neva la. ea. 

Astfel rătăcesce el prin: lume, prin lo-. 
curi sălbatice şi greu de străbătut, pănă ce 
în sfârșit după multe greutaţi. şi necasuri, 
adă cetatea căutată şi întră în ca, ardând 
de dor să-și vadă miresa, | 

Sârtea crudă însă a hotărit altcum, 
Arghir de astădată nu şi-a ajuns ţinta do- 
rită, Prin uneltirile slugii sale el fi împe- 
decat' de a da faţă cn Ilâna şi tu silit a eşi 
din cetate și a lua din nou lumea m cap. 
Acum iarăşi rătăci el prin locuri necunos- 
cute și neumblate, pănă ce ajutorat de noroc 

- sosi a d6ua 6ră la ea, să întâlni“cu Ilâna 
şi să cunună cu ca, stăpânindu-o cu drag, 

„câ pe o mirâsă scumpă, câștigată cu mari 
şi grele oateneli.



„Așa grăiesce povestea din bătrâni 
"şi în ea adevăr să cuprinde, numai 

trebue să o scim tâlcui, Ea 
Arghir ne închipuiesce pe marele 

și falnicul împărat Traian, urzitoriul! 
n&mului românesc, 6r sub Ilâna Cosân- - : 
diana, “cu părul de aur,. să înţelege - 
țara Dacia,.a cărei parte însemnată, 
am put6 dice simburele ei, a alcătuit-o 
țara n6stră Ard6lul,- cu corâna sa de 
munți şi cu băile de aur din sinul lor. 

S& scie din cărţile vechi, că odi- . 
niGră, pe vremea, când veni pe lume 
Mântuitoriul nostru Isus Christos, în 
țările, în care locuim noi Românii, lo- 
cuiau Dacii, un popor de munte, care 
trăia mai cu samă din lucrarea pă- 
mântului: și crescerea vitelor şi era un 
popor vigoros, plin de curagiu, vitâz, 

„resboinic şi iubitoriu de libertate. 
Dacii purtară, răshâie învingătâre . 

cu popbrele din jurul ţerii lor şi ve- 
niră în atingere dușmănâsă cu popo- 
rul roman, care pe vremile acele era 
poporul cel mai vitâz și mai puternic 
de pe faţa pământului. Ei să pogoriau 
adese din țara lor muntâsă în “valea 
Dunării şi trecând -acest „rîu, făceau



mari stricăciuni prin ţinuturile de-a 
drepta lui, cari erau stăpânite de Ro- 
mani. 

„Pe la sferşitul vecului intâiu după: 
nașcerea Mântuitoriului nostru, asupra 
Dacilor domnia un rege înţelept, prevă- 
d&toriu şi resboinic, cu numele Decebal. 
E], în culmea puterii sale băti şi ni- 
mici d6us ostiri romane, în urma căreia 
înipăratul Romanilor Domițian, un Îm- 
părat moleșit, încheiă pace cu el, plă- 
tind Dacilor pe fiecare an un fel de dare. 

__ Starea acâsta umilitore pentru Do- 
mani nu ţină mult. La doi ani după 
mortea lui Domițian ajunse în fruntea 
împărăției romane împăratul Marcu Ul- 
piu Traian, un împărat vitez, des- 
toinic şi corespundătoriu întru tote 
chemării unui domnitoriu, pe care Dum- 
nedeu l'a pus. tocmai la locul stu. El 
să hotări să ştârgă rușinea ce-o păţiră 
Romanii sub Domițian. S6 hotări să în-. 
frene pe Daci, să-i supuie și să facă 
din Dacia o ţară romană. Să vede, că 
acâsta i-a fost menirea și dorința lui 
de căpetenie în lume, pe care adese- 
ori îl audiai că se jură, dicGud: „pre- 
cum voiu face din Dacia o ţară ro-
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mană“. Și Traian împlini cu scumpă 
tate acâsta menire şi dorință, cu tâtă 
scumpătatea şi cu tot curagiul şi vite-' 

"jia unui: împărat falnie și mare. Prin 
acâsta el să făcu întemeiătoriul nemu- 
lui nostru românesc, care, după scur- 
gerea atâtor vâcuri, îl pomenesce şi 
adi în povestile şi cântecele sale. 

Lucrul ce Va săvârşit Traian prin 
supunerea Daciei, a fost un lucru greu, 

„uriaş, 
El avă cu Dacii dâuă răsbâie 

mari (între anii 101—107 după Chris- 
tos) împreunate cu multe greutăți şi 
primejdii. DI 

Poporul dac era popor vităz, şi 
era ajutorat de locurile muntâse și de 
codri nestrăbătuţi ai țerei sale, de altă 
parte Decebal era un domnitoriu nu de 
tote dilele, care să pricepea la trebile 
unui r&sboiu, așa că Traian şi Dece-. 
bal să aflau faţă în față ca doi uriași 
aprigi. Luptele lor au fost crâncene ŞI” 
sângerâse; ambele popâre, cari le-au 
luptat, erau viteje şi s8 luptau pe. 
morte şi pe viață, mai cu samă Dacii, 
cari își apărau cu desnădăjduire -ve- 
trele lor de cutropire. . :



S8 spune, că într'o luptă crâncenă 
răniții în Gstea romană erau aşa de 
mulţi la număr; încât nu mai ajungeau 
cârpele pentru legarea rănilor. Atunci 
Traian, împăratul iubitoriu de Gmeni 
şi bun de suflet, își rupse haina sa 
scumpă de pe trup și o dădu ca să 
se lege cu ea ranele iubiţilor sei ostași, 

In sfârșit după silinţe grele şi lupte 
aprige Romanii eșiră învingători. “Pra. 
ian în capul 6stei sale întră în Valea 
Hațegului de adi, unde să afla oraşul 
de frunte și întărit al Dacilor, cu nu- 
mele Surmis-Egetusa, la satul Grădişce 
de adi, în apropierea pasului Porta de 
Fer. După o luptă crâncenă, Romanii 
cuprinseră şi acest oraş întărit, 

Decebal nu-și plecă capul  înain- 
tea sorții atât de nenorocâse pentru 
el; vitâzul domnitoriu, vădându-și țara 
cutropită de vrășmași, să hotări să 
moră ca om liber, precum a trăit ŞI 
ca să nu fie robit de Romani, să ucise 
pe sine, dimpreună cu mai mulţi frun- 
tași de-ai poporului său. | 

esbâiele uriuşe din Dacia ȘI în- 
vingerea lui Traian avură resunet în 
tote părţile lumii cunoscute pe atunci.
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Pănă şi din fundul Asiei (India) ve- 
niră solii, se gratuleze lui Traian 
pentru isbândă. . 

Când se întârse Traian în Italia 
la -Roma, care era capitala împărăției 
romane, se ţinură jocuri şi sărbări stră- 
-lucite, se bătură bani întru amintirea 
acestor răsbâie învingătore, €r Traian 
îşi luă titula de „dacic“, pe carea 
purtat- o: cu. mândrie cât a trăit. Ro- 
manii ridicară în “oma o columnă 
(stelp) uriașă, Columna lui Traian, care 

“stă pănă în diua de adi. Ea este de 
106 urme de înaltă și e alcătuită din 
29 de bucăţi mari de marmură, pe care 
se află. tăiate întâmplări şi lupte din 
resboiul cu Dacii. Aceste ne arată 
n6ue urmaşilor, ca o carte neperi- 
tre cu filele tăiate în petră, luptele 
grele şi primejdiile mari, ce au avut 
să le indure- Romanii în "răsbâiele cu 
Dacii. . | | E 

Prin resbâiele dace, crunte și ni- 
micit6re, poporul dac fu sters din și- 
rul popârălor viețuitore. O parte peri 
luptându-se vitejesce, alţii se uciseră 
pe sine, Gr alţii fugiră la poporăle ve- 
cine şi numai un număr mai mic re-
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mase în Dacia şi se supuse Romanilor, 
Aceştia nu preste mult se contopiră 
cu Romanii, se romanisară, .. 

N Traian după ce a isprăvit cu răs- 
„- bâiele dace, a îndreptat lucrurile aşa ca 

Dacia, țara cuprinsă cu atâtea jertfe 
şi osteneli, să se ridice şi 85 ajungă 
"la stare înfloritâre. El trimise aici ani 
" dearândul mulţime mare de popor roman 
din tte părţile împărăției, pe care'l aşeă, 
aici, împărţindu-i pământuri și aju- 
torându-l în tot chipul. 

Totodată trimise. şi două legiuni 
- (regimente) din 6stea romană, care 
„s&l apere de năvăliri dusmane. Astfel 
“Romanii se împământeniră uşor în ndua 
lor patrie; ei cultivară câmpiile Da- 
ciei, începură a lucra băile. de aur ŞI 
de sare, zidiră mulţime de sate, oraşe. 
și cetăţi, cu deosebire la noi în Ardel, 
apoi în Bănat şi în România de-a 
drepta Oltului. In părțile aceste era, 
poporaţiunea mai dâsă. Apoi cu ajuto. 
riul ostașilor se. făcură drumuri bune 
și trainice; negoțul şi meseriile luară 

“avânt, In scurt “timp Dacia deveni.o 
„țară romană înfloritâre, asa că Gmenii 

o numiau: „Dacia fericităe..
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Pe ruinele orașului Sarmis-Egetusa 
să zidi un nou și frumos oraş, capitala, 
țerei. Ea să numi după numele lui 
Traian: Ulpia Traiană, 

Pe o mapă veche a împărăției 
vomane *) să vede, că din Roma plecau, 
ca radele, 12 drumuri în 12 părţi 
ale împărăției. Unul din ele venia în 
Dacia şi întra în Ard6lul de aqi pe 
la pasul Pârta de Fer, țiind de-a 
dreptul la Ulpia Traiană, De aici mergea, 
pe Streiu în jos, trecea Mureșul pe la 
Uroiu şi să îndrepta pe valea lui în 
sus. Din el apoi să împărţiau alte. 
ramuri, în Munţii-Apuseni, spre Turda 
Și Cluş, în valea Someşului, spre Se: 
cuime ş.a. De-a lungul acestor drumuri 
să aflau zidite cetăţi (castre) şi cetă- 
ţuie (forturi) şi orașe, Un scriitor 
vechiu **) ne înşiră 44 de orașe în 
Dacia, dintre cari multe s5 aflau în: 
Ardel. 

Aceste drumuri, aceste cetăţi și 
orașe astădi nu mai sunt; le-a ruinat 
vitregitatea vâcurilor trecute și numai . 

  

=) Tablele lui Peutinger. 

%) Ptolemaeu.
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remăşițe de ziduri vechi și părăsite, 
remase de atunci, ne mai aduc aminte 
despre fiinţa lor. _ 

| Dar a mai remas ceva aici la noi 
de pe acele vremuri, ce nu Sa ruinat, 
n'a perit; a remas ceva, pe care nimic 
n'a fost în stare să-l nimicâscă. Au 
remas urmaşii Romanilor aşeqați de 
Traian în Dacia şi aceștia suntem noi, 
Românii de astădi. Noi âm păstrat 
aici de” atâtea vâeuri limba, portul, 
multe datine și obiceiuri de ale Ro- 
manilor ca nește odâre sfinte, și pină 
chiar și numele străbun de:' român.. 

De atunci, de când a aședat ma- 
rele împărat Traian pe strămoșii no- 
stri în Dacia, au trecut aprope 18 
vâcuri. În acest lung restimp noi am: 
avut să ne luptăm cu multe greutăți 
și am avut să înfruntăm mari pri- 
mejdii, cari ne-au năpădit. 

“ Împărăția romană cu vremea sa 
slăbit și a cădut, sa nimicit, iar 
preste străbunii nostri au năvălit pâlcuri, 
pâlcuri, ca nește valuri furi6se, limbi 
streine, popâre - aprige şi- sălbatice, 
multe și mari la număr şi mai puter- 
nice decât ei. Străbunii nostri au fost
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siliţi să părăs6scă, șesurile și câmpiile 
şi 85 se retragă dinaintea lor în munți, 
unde să puteau adăposti și apăra mai: 
cu ușurință. Atunci câmpiile şi drumu- 
rile minunate, făcute de strămoşii no- 

“stri Sau înţelenit, orașele şi cetăţile lor 
s'au ruinat și Românii nule- au mai pu- 

„tut zidi. 
Ei au petrecut de aci inainte, cât 

„au ţinut năvălirile de popâre, mai mult - 
între munţi sub căpeteniile lor. Numai 
din când în'când eșia poporul român din 
adăposturile sale muntâse și să aşeda 
în câmpiile părăsite, când mai conte- 
niau năvălirile dușmane. 

Prin vâcul al optălea, și cu deo- 
sebire în -al n6u&lea Românii începură 
a resufla mai liber; năvălirile pop6- 
relor mai încetară şi Românii cu în: 
cetul să așogarii de nou Ei statornio 
în câmpii, la ţară. 

Astfel ne-au aflat pe noi pe acest 
pământ strămoșesc la venirea lor aici 
popârtle, cu cari acum locuim împre- 
ună: Ungurii şi mai târdiu Sașii ă alte 
popâre. 

Aşa dară în . vremila de restriște 
'ăile, strimtorile şi luncile munților
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Carpaţi au fost locul de adiipost şi 
de scăpare al străbunilor nostri. Aici 
sau susținut ei, aici “şi-au oțelit pu- - 
terile, mereu treqi, mereu la pândă, 
în luptă și. în asteptare de vremi 
mai bune. -- | PE | 

Şi acum trebuie s& ne dăm samă 
de un lucru. Ori și cine să pâte între- 

„ba, cum de poporul român wa fost în- 
ghiţit de alte popâre, cari au năvălit 
în țara lui, mai mari și mai tari ca 

- el? Cum de el a străbătut cu tărie 
vâcurile şi. acum încă să află în deplină 

"„putere, vigoros și plin de visţă, pe 
când multe alte popore sau potopit, 
au perit cu totul? 

Adăposturile din munţi i-au tins 
ajutor puternic, ca să se pâtă apăra. 

„de cotropirile dușmane, dar ceea ce 
Pa susținut prin -vâcuri, ceea-ce l'a 
ocrotit de peire, este puterea de viță, 

„este trăinicia, de care e el.părtaş: Și 
“trăinicia acâsta o alcătuiesc modul lui: 
de traiu și însușirile bune și nobile, 
cu cari l'a înzestrat bunul Dumnedeu. 
Scăderi are și poporul român, dar 
norocul nostru a fost și este, că în- 
șușirile bune ale n6stre covârşese
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scăderile şi astfel ele au împedecat 
peirea nemului ' nostru, de care n'au 
fost ferite alte popâre. 

Poporul român în tâte ţările, pe 
unde locuiesce, are traiu simplu şi se 
îndestulesce cu puţin. El trăiesce mai 
cu samă din lucrul câmpului și crescerea 
vitelor; aceste d6ue ocupaţiuni îi-sunt 
mai dragi. Dragostea pentru ele e năs- 
cută în firea lui, a adus'o cu sine în Da- 
cia, căci și vechii Romani cu aceste se 
cuprindeau mai cu plăcere și Dacii tot 
asemenea. Românului i-e drag codrul 
cu frunda verde, i-e drag câmpul cu flori . 
şi cu spice aurii. Inimai se umple de 
bucurie la sosirea primăverei, când vine 
vremea, să iese afară la câmp cu plu-. 
Sul și cu sapa, mai apoi cu c6sa şi: 
secerea a mână, ca săşi lucre în su- .. 
dorea, feţei țarinele și să mai dea ui- 
tărei nevoile şi nă&cazurile de prin sate” 
şi oraşe,. Ii sunt dragi vitele sale, 
cari îi dau hrană și-l ajută la lucrul 
câmpului. 

“Alte ocupaţiuni nw'i prea plac; 
cu deosebire nare aplicare pentru 
meserii și negustorie, ceea-ce nu e toc- 
mai bine, pentru-că, meseriile și negus-
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toria aduc “bună stare şi mult bine 
poporălor, cari se îndeletnicese cu ele. 

Românul este de firea sa statornic, 
greu de înduplecat la schimbări şi răb- 
duriu. Statornicia şi răbduria sunt dâuă 
virtuți de căpetenie ale lui, după cari îi 
să îndrâptă în multe privinţe faptele şi 
lucrările sale în viţa de tâte dilele. In 

„urma acestor însușiri, el scâte la capăt, 
isprăvesce ori ce lucru, fie cât de greu, 

„dacă s'a -apucat odată de el; trece 
peste ori ce greutăţi și trebue să fie 
mari de tot pedecile, cari sl facă 
aşi perde răbdarea, 

In urma stătorniciei sale, româ- 
nul ţine mult şi cu tărie la tot ce este 
avutul său naţional: la limba să, la 
port, la datine și obiceiuri şi la sânta 
sa lege (religiune). EI este păstrător 
de tote cele, ce a moștenit dela bă- 
trâni, dela moși-strămoşi și cinstesce 
bătrâneţele. 

„Statornieiei şi firmităţii, acestor două 
virtuți este de a se mulțimi — dice un 
scriitor nemţ, — că poporul român ţine 
atât de tare In 'datinele și obiceiurile sale 
strămoșesci; acestora este a să atribui, că 
PAIE
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„s6 întâmplă rar de tot, ca un român să ge 
lapede de n&mul stuc, 

Aceste au fost şi sunt pavăza, 
cari Pau scutit pe român de-a st con- 
topi cu alte popâre, de-a să amesteca 

„cu streinii, 
Țiind mult la lucrurile moştenite” 

dela bătrâni, românul nu este iubitor 
de schimbări, de lucruri n6ue. 

El nu să încrede ușor în nimeniea; 
numai dacă să încredințâză pe deplin, 
că-i vrea cine-va binele, numai atunci 
arată faţă de acela incredere, dar atunci 
s8 încrede orbesce. Cu deosebire nu are 
încredere în streini de altă limbă și 
lege; nu s5 încrede și nu-i place 
amestecul cu ei, pentru aceea scim, că 
sunt f6rte rare întâmplările, ca un ro- 
mân s5 se încuscrâscă 'cu' Gmeni de 
altă limbă, nici: nu le destăinuiesce 
secretele inimei sale, așa că streinilor 

“le pare, că el nu e sincer, nu e-cu 
inima deschisă, 

El e răbduriu la lucru, e lucră- 
toriu, dar nu este destul de harnic 
(diligent) ; cel puţin în" privința hăr- 
niciei e întrecut de alte popâre, cu
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cari locuiesce împreună, bunădră de 
sași și de şvabii din Bănat. | 

Românul e aședat; la fire, cumpă- 
tat şi cu socotâlă; cumpătat la vorbe, 
cumpătat la fapte, tote lucrurile le 

„face cu chibzuială și rar își perde 
„cumpătul, nici în primejdie, nici la ve-. 

selie. Bunul cumpăt îl călăuzesce adese 
spre bine și-l feresce de multe rele. 

EI are inimă bună şi este milos. 
„_ „Românul este cel mai bun om la inimă 

din lume — dice un scriitor strein, — care . 
nu face r&u nici măcar unui animalt, | 

__„Cu tâte aceste are în firea 
-sa înclinare spre resbunare; când ci-. 
neva îi face r&u, el caută să'și r&sbune, 
Binele ce i'i face cineva, nul uită 
nici odată și dacă pote îl resplătesce 
cu bine, dar ţine minte și reul. 

„_ Sufere cu răbdare apăsările, ne- 
dreptiţile, le sufere îndelung și numai 
când răbdarea sa îndelungată şi-a 
ajuns capătul, e crud?” faţă de aceia, 
cari “l-au nedreptăţit.  Altcum cru- 
dimea nu este însușirea lui. - Adese 

„iartă şi nedreptăţile, ce îi s'au făcut 
dicând: „lasă/| în socotâla lui Dum- 
negeu, si resplătâscă el, 

. - 9:
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„Afară de. aceste românul are simţ 
de dreptate, pe care o numesce „sfânta, 
dreptate“. Ii place buna rânduială, e 
ascultător de mai marii sei, apoi e 
darnic și milostiv faţă, de săraci şi ne- 
norociţi și e iubitor de Gspeţi.. 

Prevenirea şi iubirea lui de Sspeți 
a fost lăudată de mulți. 

„Cine, ajungând n6ptea la o casă țEră- 
nescă, — serie vestitul nostru poet Alecsandri 
— a întrebat: bucuros la 6speţi? și n'a audit 
îndată: bucuros! sau trecând pe lângă o 

„ masă de țărani, a dis masă bună, fără a fi 
poftit îndată la dânsa; sau fiind de față la 
o nuntă din sat, n'a foşt cinstit de cuserii 
voioşi şi nu s'a încredințat de respectul ti- 
nerilor cătră bătrâni 24 

El e deștept la fire şi înțelept; 
acesta o poţi veds pe faţa lui senină 
și deștâptă și ne-o arată frumâsele 
sale poesii poporale, poveşti şi pro- - 
verbe, pline de, înțelepciune. - | 

Infăţoşarea, lui. este. plăcută. şi 
atrăgătâre. Are. porturi frumâse, cu 
deosebire femeile și acâsta ne dă do- 
vadă despre un gust nobil şi simţ 
inteligent. a .
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Despre înfăţoșarea sa, de care s'au: 
minunat adese streinii, 6tă ce scrie 
Alecsandri: e 

„Aruncă-ţi ochii la ori care român şil 
vei gisi totdeuna vrednic de figurat într'o . 
icână. De va șede lungit pe iarbă, la p6lele 
unui codru; de va sta în picidre, răzimat. 
într'un toiag, lângă o turmă de oi: de va 

„sălta în joc vesel şi 'cu pletele în vânt; de 
se vă cobori pe o cărare de munte, cu 
puşca sa pe spinare; de se va arunca yoi- 
nicesce pe un cal sălbatic; de va cârmui o 
plută de catarguri pe rîu ,.. ori cum îl vei 
privi, fie ca plugar, fie ca cioban, fie ca 
plutaş, te vei minuna de fresca frumseţă a, 
stăturei lui,“ i 

„Aşa este românul; aşa l-a lăsat, 
să fie D-deu! | 

Acum, după-ce ne-am tras samă, - 
„că cine suntem noi românii, de unde ne 
tragem şi cine ne-a aședat pe acest pă- 
mânt, trebuie să mai luăm aminte. una, | „ Trebuie adecă să scim, că ţerile în 
cari locuim noi românii, sunt nește. ţări 
forte frumose şi binecuvântate de D-qeu; - 
iar între ele“este frumâsă şi plină cu 
multe şi felurite bogâţii cu deosebire 

„țara nostră Ardlul, un mărgăritar de
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“țară, aşa că puţine sunt ţerile lăsate 
de D-qeu pe faţa pământului, cari 
s8-0 într6că în frumseţe şi bogății. 

Ea este încunjurată jur împrejur, 
„ca o uriașă cetate, cu şiruri de munţi 

puternici, acoperiți pe câstele lor, 
cu păduri străvechi de stejari şi bradi. 
Din trunchiul acestor munţi să rămu- 
resc în lăuntrul ei, în tote părţile alte, 
nenumerate șiruri de munţi şi dâluri, 
cari alcătuese mulțime de văi, strimtori, 
şi șesuri mărunte, udate de -obiceiu 
de păraie, riulețe și riuri, cari le în- 
podobesc, făcându-le drăgălașe și atră- 

- gătore: 
Prin munții hotarnici străbat din 

țerile vecine spre lăuntru mai multe 
pasuri, cari despart munte de munte, 

„ca neşte brezde uriașe şi'adânci şi mij- 
locesc legătura cu văile țerilor vecine. - 

Dacă pătrundem prin aceste pa- 
suri: în lăuntrul Ard6lului, ne vom - 
minuna și adese vom sta. uimiţi de 
frumseţile ce le întâlnim pretotindinea ; 
la .tot pasul, de pe vârful fie-cărui a6l 
sau colnic, la fie-care cotitură de riu, 

„pe dâluri, ca și pe șesuri, pe culmile 
de munţi inalte și prin văile adânci,
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preste tot locul ni să înfiţoșăză ochiu- 
lii uimit privelişti, cari de cari mai 
frumâse şi. mai încântătâre. 

Ici ni. s& deschide o vale plăcută 
udată. de un riuleţ, care învârte râtele 
unei mori; colo zărim un părău de 
munte vigoros, ce să aruncă preste 
-păretele de stâncă, ce-i stă în cale 

şi formâză o frumâsă cădere de apă, 
care turbură tăcerea codrului stră- 
vechiu prin murmuitul său. In altă 
parte vedem stănci uriașe, cu c6stele 
lor prăpăsti6se și pleşuve, cari sunt 
brăzdate de povâie şi prin a căror 
crepături vulturii falnici “şi-au aședat 
sălașurile. In alt loc vom sta uimiţi” 
pe țermul unui riuleț de munte, pri- 
vind cum “și-a croit cale printre stânci. 
şi cum s€ aruncă de vale cu sslbă- 
tăciă și zuzet "asarditor, amenințând 
cu răpire bolovanii, ce-i alcătuiesc 
alvia.; Mai departe vom privi cu plă- 
cere de pe cutare vârf de dsl șesul, ce - 
se întinde la picidrele nâstre, încun- 
giurat de d6luri, înpoporat cu sate Şi 
brăzdat de riuleţe și păraie, cari se 
par a fi cărări argintii prin verdeța 
câmpului. “
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In alte părţi 6răș vom da de 
munţi puternici, cu piscuri -falnice 
şi cu cOste: prăpăstiâse, acoperite cu 
păduri străvechi, prin cari ursul trăesce 
ca un domn stăpânitor. Dacă apoi ne 
urcăm pe vârful unui pisc vom avea 
o privire lărgă, încântătâre, pănă de-. 
parte în câţa albăstruie, preste d6luri şi 
colnice, iar lu pâlele muntelui vom zări 
adese, în fundul văilor, câte un fru- 
mos lac de munte sau iezăr, cu faţa 
liniștită, în care s5 reoglindâză bolta, 
albastră a ceriului şi din apa. căruia 
să adapă ciutele de munte: - 
„Apoi vom da de peșteri, cari să 
afundă în adâncimile. pământului, de 
strimtori sau chei, cu păreţi de stânci 
prăpăstiose, cari ne pun în uimire și 
ne umplu de frică prin. măreţia lor, 

„prin văi de belșug de bucate, pe c6s- 
tele munţilor și delurilor de păduri 
estinse, de vii și pometuri, pe ţermnii 
riurilor de rădiuri (bercuri), iar în si- 
nul -pământului de .bogate mine de 
aur, argint, fer gi sare. 

„_Tote aceste, munţi şi şesuri, d6- 
luri şi văi, rîuri, păraie și lacuri, stânci 
prăpăstiose, căderi de ape, strimtori
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sau chei, pasuri, peșteri și altele ase-" 
menea, lor, schimbându-se mereu una, 
cu alta, alcătuiesc atâtea frumseți, 
atâtea măreț ic6ne ale naturei, încât 
streinii, cari au cercetat țara n6stră 
au fost încântați de ele şi le-au lăudat 

“în cărţile lor, ce au scris despre ţara”. 
nstră. 

„Acesta este o dovadă, că ţara n6- 
stră Ard6lul este ţară, incântătâre şi 
plină de frumseţi ale -naturei. 

Paget, un scriitor engles, scrie în o 
carte a sa, că d6ră nu este ţară fără de 
frumşeţi de-ale naturei, dar, dice el: „Bam 
vădut nici când, o ţară, care se fie în între- 
gul ei o frumșeţă, precum este Ardâlul.i 

Uu alt scriitor vestit al nostru, Băl- 
eseu care a scris cu până măiastră faptele 

„Mihaiu Vodă Vitezul, tă ce icână fru- 
să tace despre Ardei: 

„Pe culmea.cea înaltă a munţilor Car- 
pați se întinde. o ţară mândră şi binecuvân- 
tată între tâte ţerile semănate de Domnul 
pe pământ. Ea samănă a fi un măreț și în- 
tins palat, cap d'operă de architectură, unde 
sunt adunate și așegate cu mândrie tâte £ irum- 
şețile nuturale ce împodobesc celelalte ținu- 
turi ale Europei, pe care eu cu plăcere ni-le
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aduce aminte. Un brâu de munţi ocolesce, 
precum zidul o cetate, tâtă, acestă ţară și 
dintr'însul, ici colea, se desfac, întindându-se 
pănă în centrul ei ca neste valuri proptitâre, 
mai multe şiruri de dâluri înalte și frumâse, 
măreţe pedestaluri înverdite, cari varsă uraele 
lor de zăpadă preste văi şi peste lunci. Mai. 
presus de acel brâu muntos ee înalță dâuă 
piramide mari de munți, cu creştetele întu- 
necate de .0 vecinică diademă de ninsâre, 
care ca doi uriași stau la ambele capete ale 
țărei, cătând unul în faţa altuia. Păduri stu- 
f6se, în care ursul se preumblă în voie ca 
un domn stâpânitor, umbrese culmea acelor 
manţi. Şi nu departe de aceste locuri, cari 
îți aduc aminte natura țărilor de medănâpte, 
dai, ca la porţile Romei, peste câmpii arse 
şi văruite, unde bivolul dormiteză a lene, 
Astfel medănspte și mâdădi trăiesc într'a.- 
cest ţinut, alături una de altă și armoni- 
sând împreună. Aci stejarii, “bradii şi fagii 
trufași înalță. capul lor spre cer, alături te 
afungi într'o mare de grâu şi porumb, din 
care nu se mai vede calul și călărețul, Ori 
încotr'o te-i uita vei colori felurite ca un 
întins eurenbeu şi tabloul cel mai încântător 
farmecă vederea : stânci prăpăstise, munţi 
uriași, ale căror vârfuri nângăie norii, pă-.
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duri întunecâse, lunci înverdite, livedi mi- 
rositore, văi recorâse, gârle a căror limpede 
apă curge printre câmpiile inforite, păraie re- 
pegi, cari mugind grâsnic se prăvălese în cata- 
racte printre acele ameninţătore stânci de pi6- 
tră, ce plac vederii şi o spăimântă tot deodată. 
Apoi întot locul dai de rîuri mari cu nume 
armonibse, ale căror unde port aurul. In pân- 
tecele acestor munţi zac comorile minerale cele 
mai bogate şi mai felurite din Europa: 
sarea, ferul, argintul, arama, plumbul, mer- 

„curiul, zincul, antimoniul, arsenicul, cobaltul, 
tucua, teluriul şi în sferșit metalul cel mai 
îmbelșugat de cât tote, aurul, pe care îl 
vegi strălucind pănă şi prin noroiul drumu- 
rilor. 

__ Astfel este ţera Ardelului,“ 

Şi acum să cercetâm cu de-amă- 
runtul acâsta, ţară, ţara nâstră, atât 
de bogată în: frumuseți. S8 ne facem, 
cum se dice în poveste „opinci de fier 
şi ciomag de oțăl“ și să cutrierăm munții 
şi văile, să trecem riurile, să străba-' 
tăm din ţinut în ţinut, ca s5 vedem 
tot ce este-de îns&mnătate. 
„Dacă călătoriul venind din Bănat 
întră în Ardel prin pasul vestit Porta 
de Fer, se află în țara Hațegului, un 

e
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colț de ţară, un ţinut încântător, unul 
dintre cele mai frumâse ţinuturi ale 
țării n6stre și vestit şi din trecut, căci 

“aici „a stat; : Gdini6ră Sarmis - Egetusa 
Dacilor şi oraşul roman Ulpia Traiană, 
capitala Daciei. romane, precum şi alte 
oraşe și alcătuiri deale marilor nostri 
străbuni, cari zac adi în ruine. 

Pasul Porta de Fer să mărgi- 
nesce de dâluri pădurâse, ramuri de-ale 
munţilor Cernei şi ai Hațegului. El 
desparte grupa muntelui usca, dela 
medăndpte, de muntele Vârful Petrii, 

„ce se nalță în partea de mâqădi; 
printre aceştia 'și-a făcut cale riulețul 
Bistra, care isvoresce în munții Haţe- . 
gului şi pe aici ese din Ard$l în Bânat. 

Pe ţărmul riului să află de-a lun- 
gul pasului un drum -bun de țară 

» (şosea), care trece prin satele Bouțari, 
Bucova şi Zăicani, întrând în valea 
„Hațegului, la Grădișce şi de aici dea 
dreptul la Haţeg, care este adi locul 
de frunte în valea Hațegului. | 

Pasul Porta de Fer este vestit 
pentru trecutul țărei nostre. Traian 
pe aici a întrat în Ard], după ce în- 

“cercările lui Decebal de a. impedera
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trecerea Romanilor au fost zădărnieite. 
„Lupte crâncene s'au încins între Daci 

„Și Romani în acest pas, care era cheia 
capitalei Sarmis-Egetusa ; urmele şan- 
țurilor” străvechi să văd şi adi, iar daci 
stâncile de pe Bistra și bătrânii munți 
de prin prejur ar av6 glas, câte nu 
ne-ar sci pune despre faptele vi- 
tejesci ale luptătorilor acestor dâue 
popâre! i 
"Tot prin acest pas au întrat şi 

au încercat să între în Ardâl în mai 
multe rânduri ostirile turcesci, iar în 
anul 1441, aici a câştigat Ioan Hu- 
niade o învingere strălucită asupra 
Turcilor.: i 

Valea Hațegului are formă ro- 
tunjâră (ovală); ea privită de pe înăl- 
ţimile munţilor, ce o încunj6ră, ne pre- 
sintă privelişti forte frumose. Cu deo- 
sebire avem o privire largă și: fru- 

„mâsă de pe dâlul Orlea, lângă sta- 
țiunea Hațegului, pe vârful căruia să 
află un turn vechiu părăsit, numit „Tur- 
nul lui Vecel“.  In' stânga spre re-. - 
sărit să nalță ramuri de ale „munţilor 
Balomirului, pe la pâlele cărora curge 
Streiul. . In drepta, spre apus s5 ră-
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“murese munţii Cernei, iar spre megădi 
avem înaintea nâstră șesul sau Valea . 
Hațegului, acoperită cu mulțime de sate 

şi brăzdată de riulețe şi păraie, ce gră: 
besc a se împreuna cu valurile Streiului. 
Dincolo de șes să nalţă, ca neste uriași, 
munții Hațegului, cu piscuri înalte, 
între cari cel mai frumos este Rătezatul, 
la mijloc. Guupa Rătezatului din par- 
tea acâsta o putem privi mai bine. 
Munţii Hațegului sunt unii dintre cei 
mai frumoși munţi ai nostri. Ei să 
mărginesc spre. mâqădi şi resărit de 
văile înguste ale Jiiurilor, iar spre: 
mâdqănâpte să perd în Valea Haţe-: 
gului.  Câstele lor sunt acoperite cu 
bogate păduri, în jos, incepând dela pâle 
cu păduri de stejar, apoi mai în sus cu 
brădet, pănă spre vârfurile stâncâse 
Şi pleşuve, unde este patria ciutelor 
de munte. Prin fundul văilor lor s5 
află ascunse, ca neste mărgăritare, mai 
multe lacuri de munte, cum este lacul 
Zăndga, spre răsărit dela Rătezat, cel 
mai mare dintre lacurile de aici, apoi 
lacul Negru, lacurile Gemine șa. 

Prin munţii Hațegului nu s5 află 
sate sau cătune; cât ţin însă dilele de
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vară pănă ce încep ninsorile, ei sunt 
împoporaţi de ciobani cu numerâse 
turme de'oi; 6r clădiri omenesci nu 
sunt decât stânele, în cari își caută 
adăpost dinaintea viforelor şi v6nătorii, 
cari cutrieră vara aceşti munţi, Dintre 
piscuri cel mai nalt este Vârful Pelaga, 
6r cel moi frumos este Ră&tezatul, cu 
vâriul lui ciuntat și care pentru acesta 
să pote deosebi ușor dintre celelalte 
piscuri, 

Din veste din poveste să spune, că 
odinidră, în vremile de de mult, când prin 
țara nostră trăiau uriași, Rătezatul a fost cu 
vârf, ca celelalte piscuri. Să spune apoi, că 
un uriaș, care locuia în ținutul acesta, tră- 
ind în dușmânie cu alţi uriaşi, vecini de-ai 
săi, a aruncat odată cu miănie un plug de 
fer după unul din ei și ferul lovindu să de 
munte, i-a r&tezat vârful, - 

Aşa a devenit Râtezatul cu vârfal ciun- 
tat, cum îl vedem adi. , 

Dacă ne urcăm pe acest vârf, care este de '2477 m. de înalt și este în- 
semnat de cătră inginerii militari cu 
o grămadă (piramidă) . de petri, vom 
avea o privire largă şi. frumâsă, cu 
deosebire dacă va fi vremea senină.



Spre resărit şi apus, precum și spre 
mâqădi vom zări piscurile munţilor 
Paring, Cerna şi Vulcan, văile adânci 
ale Jiiurilor şi a rîului Lapușnic, apoi 
o mulțime nenumărată, de vii laterale 
şi atundături, printre câstele pădurâse 
şi stâncile pleșuve ale acestor munți; 
spre medănopte vom cuprinde cu o 
singură privire Valea Hațegului, cu 
mulţimea de sate, cu apele ei, ca nește 
căi argintii, cu verdura sămânăturilor, 
rădiurilor și. pometurilor de pe supra- 
faţa ei. lar mai spre meqănâpte pri- : 
viiea ne pătrunde în valea Streiului 
și 'a Mureșului și să opresce de ramu- 
rile de preste Mureș ale ] Munţilor Apu- 
seni, cari s& desemneză plăcut în za- 
rea albăstrie a depărtării. 

Asemenea priviri . frumâse mai 
avem şi de pe alte piscuri. Astfel la 
pâlele munților, la Suseni, care este 
un prediu (cătun) al comunei Riu de 
Mâră, să află o stâncă (un colț), de pe 
vârful căreia ne putem bucură iarăși 
de una din-cele' mai frumâse prive- 
liști. asupra Vălei Hațegului. 

Stânca este încununată cu o fru-. 
msă ruină de cetate, cetatea Colţului,
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care, după cum dice un scriitor, privesce - 
în jos dintre verdâţa pădurii, ca un mo- 

„nument de mormânt al vremilor trecutei, 
Cetăţuia a fost a familiei Kendef, 

care este de origine română Și s'a, 
numit odinidră Cândea,. | 

| "In cărţile bătrâne nu s5 află în- 
semnat, că între zidurile acestei cetă- ui Sar fi petrecut cândva lupte | şi fapte vitejesci, dar vonba. din bătrâni 
scie să ne spuieo frumâsă poveste despre o întâmplare de aici. 

- Odinidră, "aşa să spune, stăpâna cetă- țuiei Colţului era Ilâna Cândea, o fată fe- 
cidră, frumâsă ca dinele din poveşti. Erau | 
atunci vremuri grele; asupra strămoşilor no- 
stri năpădiseră cete sălbatice de tătari, Ro- 
Mânii s'au luptat cu ei vitejesce şi i-au alun- 
gat din hotarele lor, dar vai, mulţi dintre ei au cădut prinşi și au fost duși în robie. [n- 
tre aceștia a fost şi iubitul Ilenei. Ela fost 
prins în focul luptei și răpit de tătari şi 
nimenea nu scia unde să află, Ilena, care 
se topia de dorul lui, şedea 'adese-ori pe zi- 
dul cetăţii şi privia, privia îndaioşată în de- 
părtare, dâră-'l va zări venind acasă, Odată 
ședând ea astfel pe zid și privind lu cele văi, 
cari îi păreau pustii și cernite de jale, o 

3
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cuprinse un somn ușor și adormi. Și ce să 
vegi! In somn ii s'a argtat iubitul și fi-a 
spus, că atunci va scăpa din robie, când ea 
va aduna atâta aur, cât să ajungă pănă acolo, 
unde e ţinut el privs. 

Il&na nu scia, cum să înțelegă visul și 
nici nu prea credea în el. Dar iubitul ei ii 
sa arătat și a doua și a treia ră în viş, 
Acum lâna să hotări să lucre, să lucre mult, 
giua și n6ptea, ca să câștige aurul trebu- 
incios. 

Şi sa apucat lâna de tors şi tovcea, 
torcea cu “mare sirguinţă, dia şi nâptea. 
Și din ce ii s& sporia tortul, dintr'aia se 
simţia îndemnat mai mult la lucru. Odată 
într'o  n6pte 'nstelată, luminată de ra- 
dele aurii ale lunii, ședând în foişorul: ce- 
tăţii atârnat pe marginea stâncii, târse mult, 
până ce treci de medul nopţii. Şi ce să 
vagă ? Tortul, ce "l-a tors după med de 
nopte era din fire de aur şi dacă toreeaori 
când după megul nopții, să alegea tot fire 

„de aur, Aşa: torcea ea nâpte de nspte, 
„când odată, înspre cântători, cine-i prinde 
fusul, ce sfârăia în josul foişorului? Era 
iubitul Ilenei, care în momentul când fi- 
rele de aur au fost atât de lungi, cât să
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ajungă pănă la locul, unde era el prins, i-au 
pocnit lanţurile de pe trup şi el a putut sg 
alerge acasă, în braţele iubitâre ale ei.*) 

Jos în vale dăm de alte locuri 
îns&mnate. Astfel este satul Grădisce. 
El este aședat în partea apusână a 
Vălei Hațegului, pe drumul, precum am 
amintit, ce duce dela Porta de Fer la 
Haţeg. Aici a fost odini6ră capitala 
Daciei, Sarmis-Egetusa, 6r după cuprin- 
derea-Daciei s'a zidit un nou oraș pe ru- 
inele ei, Ulpia-Traiană, care în curând 
deveni capitala Daciei şi era nums- 

“rată între orașele de frunte ale marei: 
împărăţii romane. Ulpia-Traiană era 
oraş pompos. Ruinele măreţelor ei zi- 
diri să văd pănă aqi. La marginea de 
cătră resărit u Grădiscei să cunâsce - 
încă forma (fundamentul) amfiteatru- 
lui, care era o zidire mare și frumâsă 

„pentru jocuri și lupte cu animale săl- 
batice. In jurul amfiteatrului s8 înăl- 

„au palate frumâse, din cari, precum și 
din întăriturile oraşului sunt multe re- 
mășiţe” de ziduri, pivnițe etc. Printre 
ele sau aflat îngropate în pământ 

*) Rovâri Tort, reg, vol 1. 

3
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multe lucruri de pe vremea romanilor, 
precum figuri de Gmeni din ptră, (sta- 
tue), cari împodobiau casele și ulițele 
orașului; mosaicuri, făcute din petri 
m&runte, cari înfăţoșau întâmplări din 
bătrâni, apoi bani romani, cărămidi, 
arme și alte lucruri. Aceste tâte au 
fost duse pe la museele din ţară şi din 
străinătate, iar zidurile vechi sunt aco- 
perite cu muschiu și iarbă şi printre 
ele românul grădiscân, cântând doina 
de jale, samănă acum păpușoiu, trăgând 
cu plugul brezde preste locurile, unde 
odinidră a fost grămădită atâta glorie 
strămoșescă ! 

Satul Grădisce este zidit și el pe 
o parte din ruinele Ulpiei Traiane, iar 
spre satul vecin Ostrovul-Mare s5 cn- 
nosce încă, bine -calea lui Traian și de 
ambele ei laturi cimiteriul fostului oraș, 
de unde s'au desgropat multe mor- 
minte romane. | 

In Grădisce să află scaunul unui 
protopopiat român gr. cat., care să 
numesce protopopiatul Ulpiei Traiane, - De acest protopopiat să ţin 14 pa- 
rochii și mai multe filii, cu.11,920 de 
credincioși. |
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Alt loc însămnat este Densuşul, 
un sat aflător spre mâdă-nâpte dela 
Grădisce, lângă părăul de asemenea 
numire.  Densușul este însămnat pen- 
tru biserica sa română. Ea este așe- 
dată pe o colină, e de alcătuire ciu- 
dată şi la tâtă întâmplarea fârte veche. 
Biserica este j6să și mică; față de 
mărimea, ei turnul este forte nalt. Ea 
nu are coperiș cu scaun de lemn, ci 
coperișul îl formâză petrile late, cari 
din lăuntru alcătuiesc boltitura. 'Tur- 
nul, care în sus devine tot mai sub- 
țire, are jur împrejur trei rânduri de 
ferestri şi părcane. Lăuntrul bisericei 
e mic; cam din mijlocul ei să înalță 
patru stâlpi, cari în sus, afară de bol- 
titură, se împreună şi astfel formâză 

„şi spriginesc turnul. Pe laturile ace- 
stor stâlpi s5 află mai multe figuri şi 
inscripții romane, dintre cari unele 
abia să mai pot ceti, s'au ros de ve- 
chime. Inscripţiile aceste sunt făcute 
în amintirea morţilor, asemenea ace- 

„lora, cari le săpăm noi pe petrile dela 
morminte. 

Cine a zidit biserica acsta şi cea 
fost ea dela început, nu să scie. Unii cred,
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că ar fi fost o criptă romană, în care sar 
fi înmormântat 6meni romani mai de frunte. 
Iascripţiile de pe stâlpii bisericei ne fac să | 
credem acâsta. Cu vreme apoi cripta s'a . 
prefăcut în biserică. Alţii susţin, că, zidirea 
acâsta ar fi fost o biserică păgână, care mai 
târdiu s'a sânţit întru biserică creștină, A 
treia părere e, că biserica nu este de pe 
vremea romanilor, ci ea a fost zidită, ca bi- 
serică română prin vâcul XIII, din petri ro- 
mane, aduse cu deosebire dela Ulpia-I'raiană. 

Pănă acum nu se pâte sci, care din 
aceste păreri e cea, adevărată, dar ori cum 
să fie, aceea e sigur, că ea este una dintre! 
cele mai vechi biserici la noi în țeră, 

Cel. mai însemnat loc în Valea- 
Hațegului este acum orășelul Ha- 
țeg, aședat în. colțul -de mâdănpte- 

„Yesărit.al șesului, lângă riuleţul Haţe- 
gului, numit și al Farcadinului. El 
are 1852 de locuitori, cari sunt 'par- 
tea cea mai mare români; între ei 
sunt mulţi meseriaşi. 

În Haţeg era mai nainte o sta- 
iune a stabului regimentului |. român 
grănițer, 6r acum să află o scâlă gră- 
nițerâscă, română, bună, care se susține 
din fondurile grănițăresci. Aici se află,
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scaunul unui vicariat român gr. cat. 
de care s5 ţin 26 de parochii, cu: - 
16,115 de credincioși, şi al unui pro- 
topopiat român gr. or. de care să țin o 
parte din comunele de pe valea, Streiu- 
lui, comunele din Valea Hațegului și de 
pe diiuri, cu totul 46 de parochii, cu 
34,640 de credincioși, apoi o se6lă de 
stat ungurescă și mai multe dere- 
gătorii. 

Haţegul nu „este aședat lângă ca- 
lea ferată; stațiunea lui este la Sub- 
Cetate, în depărtare de 4 şi */, km, 
lângă Streiu. Streiul, acest riu fru- 
mos al ţerii Hațegului isvoresce în 
munții Sebeșului, Pe cursul seu supe- - 
rior să estinde un ţinut cu frumâse 
partii de munte. Astfel este pe ţermul 
său stâng partia de stânci Piatra-Și- 
potului, cu stânci fărămate şi prin- 
tre ele cu grupe resfirate de ar- 
bori și căderi (cascade) de păraie, cari 
tte amestecate în neorânduială, * ne 
presintă o privire fârte frumâsă. Mai 
în jos valea lui să strimteză, de amân- 
două laturile se nalţă păreţi “stâncoși, 
în cari pe țermul drept zărim sus gu- 
ra unei peșteri. In împregiurime mai
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sunt și alte locuri stâncâse cu peşteri, 
precum la Ohaba Ponorului, la Federi, la Ponorici ete. a | 

La Petros Streiul ese dintre dâ- luri și spală marginea de mâdănâpte- răsărit a Vălei Hațegului. De aci în Jos 
el este însoțit pănă la Murăş de calea 
ferată, ce vine din valea Jiiurilor preste Dâlul-Babei. Ținutul pănă pe la 
Puiu este ”muntos-stâncos.  Ici - colo stânci de forme-curidse ne atrag pri- virea. Astfel este Măgura-Barului cu stânci în formă de vechi ruine, apoi între altele o stâncă rotundă şi sin- guratică din jos de Puiu, la Băiesei, „care pentru forma ei să numesce Sto- 
gul Dracului. Privirea pe aici ne este mărginită de dâlurile, ce hotărese va- lea spre mEdădi, aşa că numai iei colea, pe câte o vale laterală, ni se deschide priveliste mai depărtată spre Rătezat. Cu cât înaintăm însă la vale 
cu atât cercul vederii ni se lărgesce şi pe la Sub-Cetate, unde am amintiţ că să află stațiunea Hațegului, avem una din -cele mai încântătăre priviri, cu deosebire de pe vârful stâncei Orlea. Privirea de aici ne pătrunde atât spre”
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sud în Valea Hațegului şi asupra R&-- 
tezatului, cât şi spre nord, pe valea 
Streiului în jos. Pe Orlea se află un 
turn vechiu, părăsit, pe care călăto- 
riul îl zăresce din depărtare, ca pe o 
sentinelă, . 

„El este zidit din pâtră de stâncă 
şi astfel închegat, încât se pare a fi 
crescut din părnent. El este rămas de 
pe vremea Dacilor și să numesce „Tur- 
nul lui Vecel“, după numele lui Bici] 
sau Bicul, care a fost un fruntaş dac 
şi om încredut al lui Decebal. 

Streiul, după ce adună apa rîu- 
lețelor din Valea Hațegului, curge spre 
m6qă-n6pte, prin o vale lată, mărgi- 
nită de dâluri pădurâse, în sinul că- 
rora se află multă pâtră de fer. 

In stânga între d6luri se află, la 
satul Silvaşul de sus, pe dâlul Orucea 
Prislopului o veche mănăstire româ- 
n6scă, întemeiată între anii 1560 — 1580 
de “fica lui Moise-Vodă, domnitoriul 
Munteniei, cu numele Safira, care se - 
află înmormântată aici. 

Acum mănăstirea este în stare de- 
cădută, dar odiniâră a fost vestită, 
căci în vâcul al XVII-lea să afla în ea
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scaun de episcopie, atârnătâre de me- 
tropolia de Alba-lulia. i 

Mai în jos lângă Streiu să află 
Călanul, loc de scaldă cu isvâre 
calde. Aceste au fost cunoscute şi ro- 
manilor și locul să numia „Ad aquase 
(la ape). Ei au scobit aici într'o stâncă, 
un basin (gr6pă) rotunjor, în forma 
unei linguri, în lungime de 45 şi în 
lăţime de 30 de urme, cu păreţi cam 
de 18 urme de adânci. Forma lui se 
cundsce și acum, precum și scocul, 
tăiat în stâncă, care conduce din el 
afară. In acest basin erau întocmite 
scaldele romane; în fundul lui isvo- 
resce un isvor de apă caldă, 

Vorba din b&trâni ne spune, că acest 
basin a fost făcut de o fată de uriaş, într'o - 
singură di, pe când alte d6uă surori ale ei 
au zidit tot în aceași di două. cetăţi: una 
cetatea Devei și ceealaltă cetatea de la Uroiu. 

Scaldele de adi să află în depăr- 
tare de câţi-va metri de la acesta. 
stâncă, &r scobitura, vechea scaldă ro- 
mană, este părăsită şi se folosesce 
vara de topilă de cânepă. | 

La Călan, pe locul vechiului „Ad-i 
_âquas* s'au aflat mai multe lucruri



— 43 — 

vechi de pe vremea romanilor, pre- 
cum petri cu inscripţii romane, bani 
etc. O astfel de pâtră veche, cu in- 
scripiție (Genio pagi aquensis etc.) să 
află în altariul bisericei române din 
Călan. 

In apropierea Călanului,: pe hota- 
rul satului vecin Crișeni se află fon- 
deria (turnătârea) de fer a societăţei 
braşovene de mine şi cohuri, provă- 
dută cu mașinele cele mai n6uă şi cu 
întoemiri minunate. Mașinele sunt puse 
în lucrare cu vapor și într'o di să 
pot prelucra 900 de măji de fer crud. 
Ferul crud (pâtra fer6să) să scâte din 
minele de la Teliuc şi să transpârtă 
la fonderie pe o cale ferată, făcută, 
anume pentru acest scop. Aici să pre- 
gătesc din fer vărsat felurite obiecte, 
precum cupt6re, instrumente etc. şi să: 
produce şi oțel. -: o 

Streiul să varsă în Mureş din jos 
de Simeria, în faţa Uroiului. Pe ţermul 
lui s& află cale ferată și un bun drum 
de ţară; pe vremea Romanilor aseme- 
nea a fost construită de-a lunpul văii 
lui o cale romană, care trecea Mure- 
șul pe la Uroiu.
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Aşa se crede, că Streiul este riul, în 
alvia căruia “şi-ar fi ascuns Decebal como- 
rile. In cărţile bătrâne să află scris, că De 
cebal, temându-şi comorile de romani, le-a 
ascuns într'o grâpă cu boltitură, săpată în 
fondul alviei Streiului, peste care a lăsat să 
curgă apa. Despre lucrul acesta afară de 
Decebal n'a sciut nimenea, decât un singur 
om, în care regele avea mare încredere ; el 
se numea Bicilis sau Biculus, stăpânul tur- 
nului de pe vârful Orlei. Să serie apoi mai 
departe, că după ce Decebal a fost învins 
şi sa ucis pe sine, Bicil sau Vecel ar fi | 
vândut lui Traian secretul şi astfel comorile 
ar fi fost scâse din ascundișul rîului. Incât 
este adevărat acest lucru nu să pâte sci, 
dar este fapt cunoscut, că pe vremea regi- 
nei Isabela, la Sântă-Măria de Petră, de la 
Călan preste Streiu, un pescar român a dat 
pe ţermul Streiului subt un arbore resturnat 
din rădăcină de o boltitură și în ea deo 
mare mulțime de galbini străvechi. Pâte să 
fi fost acești galbini o rămășiță din comorile 
ascunse ale lui Decebal. | 

Spre apus de la valea Streiului 
curge un alt riuleț şi s8 varsă în Mu- 
reş din: sus de Deva. Este riulețul 
Cerna, . care își are isvorul afund în
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munţii Cernei, înspre marginea Ard6- 
lului. In valea lui să află aședat, în 
arătul Călanului de lângă Streiu, oră- 
șelul Hunedâra, vestit cu deosăbire 
pentru cetatea lui. 

Din valurile micului riuleț al Zlaş- 
tilor, în locul unde el să varsă în 
Cerna, să nalță cu păreţi preţipiși o. 
puternică stâncă, care: pârtă de vâcuri 
pe vârful său frumâsa cetate a Hune- 
d6rei, zidită în parte mare înainte de 

- acâsta cu mai bine de patru vâcuri 
(1452) de cătră loan Huniade.: Ea 
este cea mai frumâsă dintre tote ce- 
tăţile n6stre, cari nu sunt încă rui- 
nate. Când ne apropiem de Hunedsra, 
din depărtare zărim turnurile și tur- 
nuleţele ei, de formă și mărime deose= 
bită, cari să nalţă jur împrejur și par 
a fi crescute din stâncă, apoi fereştrile 
şi foişorele, împodobite cu frumâse 
cioplituri de lemn, cari îi dau o în- 
făţoşare, de să pare, că este o cetate 
de dine din povești. Turnurile sunt 
de forme deosebite; unul e rotund, 
altul în patru s'au mai multe unghiuri, 
unul are coperiș mic şi lătăreţ, altul 
e cu vârf ascuţit etc. Ele sunt deo-
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biceiu împreunate între olaltă prin 
foișâre sau galerii. Unul din “turnuri, 
aflător mai la o parte, să numesce 
Neboisa, care pe limba slavonă însamnă,. 
„nu te teme;“ iar cel mai puternice să 

„chiamă. „Buzdugan“. 
Intrarea în cetate să face: preste 

apa Zlaşti, pe un pod aşedat pe stâlpi 
de p6tră. Curtea cetăţii este mică, (la 
950—60 mtri (_]) şi petrişul pe care 
călcăm, este însași pâtra stâncei. La 
o parte să află o fântână fârte adâncă. 
Cetatea are mai multe sale mari Și 
pompâse. Dintre aceste cea mai în- 
semnată este „sala cavalerilor,“ în 
care să țineau adunări. Ea are lungime 
de 15 stângini şi e de 3 stângini de 

„naltă; boltiturile ei măreţe împodobite 
cu îusemnele familiei Huniade etc., sunt 
proptite de d6ue șiruri (col6ne) de mar- 
moră, cari merg de-a lungul ei. Pe 
păreţii acestei sale s5 spune, că să 
aflau protretele lui Ioan Huniade, a 
mamei lui în vestminte românesci, 
precum şi ale altor stăpâni de mai târ- 
diu .ai cetăţii, | 

„Istoricul ungurese Alecs. Szilagyi | 
descrie astfel cetatea:



„In Ardel şi Ungaria sunt multe ce- 
tâţi, zidite mai nainte sau mai târdiu decât 
cetatea Hunedârei, unele o întrec în mărime, 

altele pot să fie mai frumbse decât ea, dar 
nicăiri nu este modul de zidire (architectura) 
fărmecător în aşa armonie cu natura (carac- 

terui) împrejurimii, ca aici. Preste zidiri 
să nalță turnuri mai mici şi mai mari, cari 
desmembreză în mod vioiu massa acelora ; 
la pieârele turnurilor să afă șanțuri, s sale 
şi bale6ne (foişâre), cu coperişe mai jâse 
s'au mai nalte, după cum le-au adaus în 
decursul vecurilor launele . propietarilor ; 
turnul cel mare văpsit în mai multe colori, 
apoi fereştile în stil gotic, puternicele bas- 
tiâne, unghiuri și cotituri, lumină şi umbrire, 
colorile și liniamentele, tâte aceste dau în- 
tregului un farmece nespus. Cetatea este în- 
cungiurată cu deluri romantice şi când -s6- 
rele, ce apune, îşi trimite asupra ei cele din 
urmă rade, tote să împreună în un tablou 
poetic încântător,“ 

Cetatea acâsta n'a fost menită de 
fortărâță, ci mai mult ca loc de.re- 
paos al stăpânului ei; ea a fost zi- 
dită de cătră loan Huniade și anume - 
partea aceea a eiunde să află sala ca- 
valerilor. . Proprietarii de mai târdiu,
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precum fiul lui loan Huniade, regele 
Mateiu Corvinul, prinţul Betlen Ş. a 
au zidit celelalte părți și turnuri ale ei. 

Acum ea este proprietatea statu- 
lui. În cursul vremilor a fost de | 
“mai multe ori bătută de dușmani şi. 
în mai multe rânduri a cădut prada 
focului; în dilele nâstre statul o re- 
parâză, voind să o restaureze precum 
a fost odinidră în timpurile ei de 
strălucire. 

loau Huniade a fost omul cel mai vi- 
tez al timpului său. Pe vremea lui tureii 
erau forte puternici şi amenințau cu cutro- 
pire Ardâlul şi Ungaria. Dar în Huniade 
'şi-au aflat omul, căci el adunându-și 6ste, 
bătu cumplit în mai multe rânduri pe turci, 
precum în Ard6l la Sânt-Imbru şi la Pârta 
de” Fer. Prin aceste și alte învingeri el băgă 
mare spaimă în taberile turcesci și să făcu - 
aşa de vestit, încât fu ales de guvernator al 
Țerii-Unguresci, iar fiul său Mateia Corvin 
Huniade a fost ales de rege. 

Acest bărbat mare a fost român. Apriat 
„nu s€ scie, că de unde să trage el; scriito- 

„rii vechi ne spun, că familia lui e română şi 
“a fost îurudită cu familii boeresei din Mun- 
tenia şi numai în timpurile nâstre să în-
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cercă unii să arete, că Huniade ar fi fost 
ungur. Despre originea lui sunt mai multe 
tradiţii, între cari și tradiţia neadevtrată, 
că el ar fi fost fiul din fori al regelui Sigis- 
mund. Acesta a fost făurită înadins de duş- 
„anii lui Huniade. Originea română a lui 
să dovedesce şi prin aceea, că urmaşi Hu- 
niadesci trăiesc și acum în satul Zăicani, la. 
Porta de Fer și acestia sunt români,*) . 

Tradiţia cea mai lăţită în jurul Hu- 
nedorei este următârea: 

Mama lui loan Huniade Corvinul să 
dice, că a fost Elisabeta Mărginen din 
Teliuc, o femeiă de. frumseță deosebită, *£) 
Tatăl său a fost un nobil român, al cărui 
nume în tradiţie nu să pomenesce, dar să 
scie că s'a numit Voicu, El “şi-a câştigat. 
diploma de nobil prin vitejie ostășescă şi 
unii dio, că ar fi fost din Hunedâra, alţii din 

  

*) Vegi EMKE, Uti Kalauiz Magyarorsz. Erd6. 
lşi r. 1891 pag. 173. — Curatorul primar al biseri- 

„cei gr. cat, din Zăicani să numesce Ioan Huniadi. 
(Șemat. clerului episc. Lugoşului, pag. 103), 

*2) Portretul ei s'a aflat odiniră în sala cava- 
lerilor din cetatea. Hunedrei; ea era îmbrăcată în 
un frumos port românesc, cu cojocul în spate şi soțul 
ei o țin cu o mână pe după cap. Un om rău a ni-i 
nimicit mai târdiu acest portret, 

4
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Cinciș, un sat vecin cu Teliucul. Voicu vă-. 
dând odată pe tinera' și frumâsă Elisabeta, 
a îndrăgit-o, dar înainte de a o lua de so- 
ție, a trebuit să plece pe mai multă vreme 
la 6ste. La plecare el făgădui Elisabetei, că 
o va lua de soţie şi îi dădu un inel în 
semn, că la rentârcere îşi va ţine făgădu- 

-iala. Pănă'a tost dus Voicu, Elisabeta, care 
remăsese în stare binecuvântată, a născut un 
băiat, pe loan Huniade. Odată mergând 

vea la Hunedâra, cu băiatul în braţe și pe 
drum fiindu-i sete, a pus băiatul jos în drum 
şi ca să nu plângă i-a dat inelul tatălui său, 
al lui Voicu, să se jâce cu el, iar ea s'a co: 
borit la rîu ca s& bea apă. Intr'aceea un 
corb, atras de lucirea inelului, s'a repedit 
la băiat şi a răpit inelul din mânile lui, “La 
vaietele băiatului şi ale Elisabetei, un om, 
care tocmai sosise acolo --cu arcul în mână, 
săgetă, corbul și el pică jos cu inelul în cioc. 
Pentru aceea, dice tradiția, este insemnul fa- 

"miliei Huniade (şi după acesta și ul comita- 
tului: Huned6rei) un corb cu inelul în cioc, iar 
loan Huniade își luă şi numele de Corvin, 

„+ Acâsta tradiţie să povestesce şi în alte 
forme, S& spune adecă între altele, că Voicu 
ar. venit din Muntenia în Arddl şi cu alţi 
cinci inşi, soţi de ai si, au pus începutul
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satului de acum Cinciș, (unguresce şi pe 
mapele militare: Csolnakos) care dela cei 
„Cinci inși* îşi are numele său. Şi într'ade- 
văr românii din mai multe sate înspre 
munți de la Cinciș s& numesc „inuntenit 
şi ei susţin că strămoşii lor au venit odini- 
6ră din Muntenia pe aceste locuri. S& pove- 
stesce apoi, că odată Voicu, dimpreună .cu 
Elisabeta şi cu micul prune loan au mers 
în Muntenia, ca să-și cerceteze rudeniile 
remase acolo şi pe cale, . în pasul. Vulcan, 
voind să-şi facă foc şi adunând găteje, pă- 
rinţii au lăsat băiatul singur, dându-i de 
jucărie inelul de logodnă şi atunci i Va 

„răpit corbul și însuşi tatăl lui loan, Voicu 
a săgetat pastrea. 

“Biserica română gr. or. din Cinci şi 
cea din“ Teliue este zidită de - Elisabeta și 
poporul crede, că ea ar fi înmormântată în 
biserica din Teliuc. | 

Alt lucru de -insămnătate este la 
Hunedra. fonderia de fer a statului, 
cu cohuri și turnătâre do fer, cu ma- 
şini etc. Ea a fost înființată la anul 
1584 și s5 află spre meqăqi “dela ce- 
tate. Ferul crud s8 aduce din minele 
de fer de la Ghelar, iar cărbunii de 
lemn trebuincioşi să aduc dela Vadul 

4 .
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Dobrei, din pădurile aflătâre pe la 
isvorele Cernei. Atât ferul, cât şi căr- 
bunii să transportă pe o cale ferată, 
cu şine de sirmă grâsă. Acâsta cale de 
sirmă merge de la fonderie la Ghelar 
şi de aici la Vadul-Dobrii şi este de 
31 Km. de lungă. Şinele de sirmă 
sunt aședate pe stâlpi, cam asemenea, 
celor de la sirmele de telegraf şi e 
o plăcere a privi cum trec vag6nele 
încărcate cu cărbuni sau pâtră ferosă 
preste câmpii şi prăpastii primejdi6se 
la fonderie şi de aici îndărăpt, ca să 
fie încărcate de nou. 

Hunedora are 3037 de 'locuitori, 
dintre cari trei părţi sunt români, 
iar ceialalţi sunt nemți și unguri, Aici 
să află mai multe diregătorii, între 
cari este direcțiunea fonderiei, oficiul 
de forestierie (pădurărie) şi de do- 
minii (a moșiilor statului) etc. apoi o 
mănăstire papistașă (franciscani). De - 
la Hunedâra pe valea Cernei în jos 
duce o cale ferată în valea Mureşu- 

„lui, la Simeria, unde să împreună cu 
calea ferată de pe Mureş. 

Printre dlurile pădurâse, alcă- 
tuite în parte mare din stânci vărâse



— 53 — 

ce să rămuresc spre apus dela Hune- 
“dâra, să află mai multe văi romantice, 
precum valea dela Govaşdia, unde îna- 
inte de 1884 era o fonderie a sta- 
tului, apoi sunt în mai multe locuri 
peșteri cu stalactiţi (din picături de 
apă) precum la Runc, apoi în valea 
Pătacului, la Nandru, etc. In unele 
din aceste s'au găsit; 6se de animale 
străvechi, apoi în pădurea dela Buitur, 

„un sat în valea Cernei, lângă Hune- 
dora, precum şi mai departe la Lă- 

„Pugiul de Sus, să află: mulțime de 
melci de mare (conchylii) petrificaţi. 

In Țara-Haţegului locuitorii sunt 
în parte covârşitâre români: numărul 
ungurilor şi nemților, față de - mulți- 
mea cea mare a românilor este cu to- 
tul neînsemnat. *) | 

5) In cercul pretorial al Huned6rei sunt 
54 comune, cu 20356 locuitori, dintre cari 
18459 sunt români; în cercul Hațegului 
sunt 67 de comune, cu 37940 loc. dintre 
cari 85821 români; cercul Puiu are 28 de 
comune, cu 14622 loc. dintre cari 13161 
români. (Helyseguevtâr, edat de oficiul ata- 
tistic r. u. 1892).
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* „Pe drumul prin “pasul Porta de Fer 
spre lăuntrul Ardelului, — scrie un călător 
strein*) — pote omul să călătorâscă o ju-: 
mătate de di, fără ca să dea de ceva ungu- 
resc, afară de publicaţiunile oficise. Omenii, 
cu cari călătoriul vine cu deosebire în atin-- 
gere, birtaşi, neguțători, fabricanți, băieși, 
ni să presintă după portul și limba lor, ca 
nemți: încolo totul pârtă caracter esclusiv 
românesc,“ | 

Cam așa este acâsta în întrâgă. 
Țara Hațegului. 

Intre românii din 'Țara-Haţegului 
să află, în cele mai multe comune, 
nobili (nemeși), în unele câte 2-3 fa-: 
milii, în altele mai mulţi, ba sunt co- 
mune ai căror.locuitori sunt toți ne- 
meși. i 

Strămoșii acestora au devenit no- 
bili parte în urma vechei' instituțiuni 
militare, în înţelesul căreia o parte din 
locuitori erau: obligaţi la arme, ca să 
apere cetăţile şi fortărețele, ce să aflau 
aici, parte au fost ridicați la rangul 
de nobil pentru fapte vitejesci în res- 
bGiele contra -turcilor,- cu deosebire 

  

%) Dr. W, Lauser, Ein Herbstausfiug nach Şie- 
benbiirgen. Viena, 1886,



pe' vremea Huniadescilor. Mulţi din 
acesti nobili în cursul vremilor s'au 
ungurisat, alții însă 'gi-au păstrat: le- 
gea și limba strămoșâscă și sunt şi 
adi români, dar precum odinidră au 
avut unele drepturi: deosebite, așa să 
deosebesc și acum la port de foștii 
iobagi, de-ar fi şi numai 2—3 fami- 
lii întrun sat. 

Ocupaţiunea de frunte a români- 
lor din Țara-Haţegului este lucrarea 
câmpului şi în parte crescerea vitelor. 
Pe lângă acesta însă în multe ținuturi 
Gmenii să mai cuprind şi cu alte lu- 
cruri. Er în privinţa portului afăm o 
varietate forte mare, după cum dice . 
un scriitor: „dela portul bastard secuiesc, 
pănă la portul legionariului lui Traian, cu 
cămeşă lungă pănă din jos de genunchi şi 

opinci cu obele mai ales roşii, înfășurate pe 
pulpă în sus pănă la p6la cămeșii.“ 

Atât în fara Hațegului, cât și preste tot 
în Ardăl în .unele ținuturi portul original ro- 

“mânese sa corupt, 'sa corcit, înfluințat de 
porturi streine, săsesci și mai cu. sani: ungu- 
vesci. Astfel aflăm în unele părți la poporul, 
nostru port amestecat: reinășițe de port româ- 
nesc, împreunat cu unele vestminte de caracter -



  

strein. Bărbaţii portă păr scurt, pelării mici, 
cămeși scurte şi cu mâneci strimite și preste 
ele laibere mici; numai opinca s'a păstrat pre- 
totindenea, ca încălțăminte națională, La fe- 
ei aflăm în loc de învtlitdre pe cap, năframă 
(cârpă), frumdsele opreguri şi cătrințe sunt 
înlocuite cu rochii şi şurțe, din materie de boltă, 
iar cusăturile sau chindisiturile. de pe cămeşi 
și peptare sunt vepresentate. în măsură mai 
nică, 

Dar şi. în locuri de aceste poporul 70- 
mân wa primit întocmai cutave port strein ; 

„Dretotindenea el are gusturi deosebite de-ale 
streinilor, fie în forma .vestmintelor, fie în ale. 
gerea și aşedarea colorilor, fie în chindisituri, 
așa că, afară de unele sate din Săcuinie, nu 
vom afla nicăiri pe țeranul român îmbrăcat 
curat unguresce sau săsesce. In tot locul el 
are, atât în îitregul portului seu, cât şi în 
amănunte. ceva particular, propriu, ce'l' deo- 
sebesce în port de aceia, cu cari locuiesce îm- 
Preună.. | 

În cele mai multe părţi, cu deosibire unde 
„locuiesce în masse, poporul: român ?și-a păstrat 
Frumosul și pitorescul său port. Plete huingi, pălă- 

zii cu margini. mai mult late, cămeși cu mâneci 
dargi, cu pâlă lungă pănă aprope de genunchi, 

„ Câie are asămenare cu vestmântul vechilor ro-
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mani, numit „toga“ şi ct cusături, şerpare late, 
împodobite, apoi Peptar, suman alb .sau negru, 
mai var sur, i€rna cojâce: ateste sunt părțile 

„nai însâmnate, cari dimpreună cu opincile 
(cisme şi călțuni să portă mai cu samă în 
dile de sărbători) alcătuiesc portul. bărbaţilor. 

Vemeile îşi. fac cosiţe, portă invălitdre, 
(brobdde), la grumazi mai multe şire de măr 
gele sau salbă de bani (fifirigi), apoi cămeși 
sau îi (inii) cu bogate cusături pe mâneci, la 
grumazi şi pe pept- (ciupag), în multe părți 
brâie împodobite, opreg sau. zadie și dinainte 
cătrință.  Opregul şi cătrința în unele părți 
sunt curat: negre-şi aceste, în contrast cu al- 
dâța polelor, dau o eleganță deosebită portu- 
lui ; în cele mai multe părți însă sunt de mai 
multe colori.  Preşte- cămașă să îmbracă ro- 
mânele cu peptare, cojdce și sumane, ca băr- 
baţii, iar picidrele le încalță la munte cu opinci, 
la ţară de obiceiu cu cisme, cari în- unele lo- 
curi sunt roşii. 'Tăte aceste în feliu de feliu 
de variaţiuni, totdeuna însă originale şi atră- 
gătore. j | 

Cele mai multe vestminte ale por- 
„tului românesc şi anume: învălitârele, 
cămeşile iile), brâiele, opregurile și 
cătrințele etc. precum şi alte albituri 
de-ale casei, lepedeiele, stergarele, me-
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vindările etc. le es şi le îmfrumsețâză 
cu cusături înseși femeile. Semnul sau 
trăsătura lor de frunte este decorativă, 
împodobitâre; colorile sunt originale 
şi potrivite cu gust, 6r mustra cusă- 
turilor este de regulă lineară (unghiu- 
lară). Ornamente (împodobiri) de flori 
nu să află, decât f6rte rar şi ele sunt 
împrumutate de la streini.: | | 

Țesutul este forte respândit între 
români; el este, asemenea lucrului de 
câmp la xomâni, o-veche și dragă ocu- 
paţiune a femeilor române. 

„Țesutul, scrie Sigerus,*) ca industrie 
de casă este respândit mai pretutindenea în- 
îre românii ardeleni; puţine sunt casele, în 
cari femeia să nu aibă resboiu, o unâltă 
primitivă, pe care însă ea cu mână destoi- 
nică pregătesce ţeseturi frumâse, de formă 
artistică, In unele sate femeile ţes tot anul, 
în altele însă numai iarna, când încâtă lu- 
crul câmpuluit. - - 

Românii din Hunedora sunt par- 
tea cea mai mare meseriași şi numai 
puţini sunt, cari trăiesc din lucr ul câm- - 

  

*) E. Sigerus, în „Allgemeine Kunstehronik, 
anul 1885.
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pului. Portul lor nu este românesc, 
e strein, afară de al economilor, cari 
bărbații au port românesc, pe când 
femeile lor să îmbracă, ca și cele ale 
meseriașilor. . Portul femeiesc român 
în Huned6ra e representat numai de 
femeile din Șebeșul de lângă Orăştie, 
ai căror bărbați sunt aplicaţi ca lu- 
crători la fonderia statului. 

Locuitorii satelor, curat românesci, 
din apropierea Huned6rei,*) să cuprind 
cu economia câmpului. | 

Portul lor este, cu mici variațiuni 
următoriul: bărbații portă pălvii mici, cu 
margini vesfrânte în sus, iarna căciulă 7 că- 
meşa e de pânză de casă, mai mult scurtă, 
de cât lungă, preste ea vine încins șerpariul ; 
apoi să îmbracă cu pieptare din piele de die, şi 
preste ele au un vestment, cam cât peptariul 

- de lung, numit recăl“: Acesta e din lână 
de die, țesută acasă; la unii vecălul e vânăt. 
Tot din acsta materie e și sumanul, de obi- 
ceia alb, la unii sur şi care să numesce „șubăii, 

  

*) Cari sunt: 'Teliucul, Cincișul, Zlaştii, 
„Booşul, Mânereul, Valea, Nanâru, Josani, 
Buiturul, Sân-Craiul, Nădăştia de Jos și de 
Sus, Ocolișul-Mare etc. o 

7
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Pula st părtă de regulă -pe umeri, îmbăerată 
la grumazi și numai arare-ori să îmbracă pe 
mâneci,  Cidrecii sunt albi sau suri, precum, 
e şi şuba, îar în picidre portă opinci. 

Portul femeilor e în parte strein.  Fe- 
îeile au pe cap cârpă de boltă, de păr; că- 
meșa e de pânză de casă, puțin brodată, preste 
cămeșă au peptar, apoi. un vestinâut, — ase- 

- nenea recălului, — făcut din materie de boltă 
şi blănit cu piele de die, numit pcurcă“, Curea 
e vestmânt de iarnă. Vara în loc de curcă 
să portă un vestmânt mai uşor, tot din ma- 
terie de boltă, care să numesce „vizitără, Apoi 
tote portă rochii, din materie de boltă, în pi- 
cidre cisme, iar cele mai tinere papuci (ghete). 
Așa este portul femeilor din Teliuc, Cinciş, 
Zlaşti, Booș şi Buitur. * Cele din Nădăstii, 
Ocoliş, S. Crai, Valea, Nandru, Josani şi Mâ- 
nerdu au tot asemenea port, cu deosebire însă, 
că rochiile le fac din lână de casă, ţăsulă de 
ele, îar în Nădăştii şi Ocoliș cele mai multe 
femei au în loc de rochii un fel de opreg, 
forte încrețit şi înainte cătrințe, cari însă 
au forte mare asămănare cu rochiile femei- 
lor din celelalte sate, încât abia le poți deo- 

„sebl de ele. | | 
Românii, cari locuiesc mai departe 

dela Hunedora, spre vest, printre d6-
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lurile pădurâse, ce se rămurese din 
trunchiul munţilor Cernei, să numesc 
o parte Pădureni, iar altă parte Mun- 
teni. 

Pădureni să numesc locuitorii sa- 
telor: Ghelar, Ruda, Dăbâca, Goleș, 
Cerbel, Ulmi, Groşi, Găunsa, Ciulpez, 
Socet, Poeniţa, Lelese, Aluni, Bunila, 
Hișdău, Mestecân, Florese, Cârnele- 
Caprei, Vadu-Dobrii etc. Fi să ocupă 
cu economia de vite, mai cu samă cu 

„oieritul, iar în măsură mai mică cu 
economia de câmp. Vara mulţi din 
ei merg la câmpii, la lucru de câmp 
și înspre tOmnă îşi duc bucatele acasă 
pe care. Li sunt 6meni lucrători, mo- 
rali şi originali în multe privinţe. 

Portul bărbătesc al pădurenilor este, ca 
şi cela al românilor din apropierea Hune- 
dorei ; pădurenii însă pârtă peptare cu mult 
nai mari şi un ce caracteristic, portă opinci - 
cu gurguiu fârte mare. 

- Portul femeesc este fărte original, pito- 
„zesc, bogat în cusituri. Fetele umblă de obi- 

ceiu cu capul gol, sau apoi cu cârpe mai mult 
7oșii ; femeile au brobdde albe de giolgiu şi 
partea brobddei, care acopere capul este 19tă 
brodată; cele mai bogate în cusături sunt că-
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meșile: peptul și mânecile sunt tdte acoperite 
cu custturi, lucrate cu măiestrie și forte fru- 
mos, încăt ne store admirațiunea. La grumazi 
portă multe șire de mncirgele, preste cămaşe iau 
Deptare, asemenea brodate frumos; în spate 
portă -șube ale. La brâu au cingătdre; 
acesta îarăș e ceva caracteristic şi de admirat; 
ea este ţesută din lână și totă acoperită cu 
mărgele, bumbi de aramă şi inele, aședate cu 
gust în feliurite combinaţii. — Inainte și înde- 
ăpi pădurenele portă opreg negru, iar în pi- 
cidre opinci cu gurguiu mare și încocoiat, ca 

“şi bărbații. 

Munteni să numesc locuitorii din 
satele: Cerna, Baia lui Craiu, Topliţa, 
Curpeni, Tătăus, Otiav, Valea - Ţevei, 
Părâsa, M6ra-Ungurului și Staier. Sa- 
tele lor sunt în parte mare împrăş- 
tiate pe câstele 'dâlurilor, printre pă- 

„Guri, fiind aședate în câte un loc câte 
10—20 de familii,: Ei sunt Gmeni fru- 
moși și sdraveni, pun mare preţ pe 
curăţenie și să cuprind mai cu samă 
cu lemnăritul, cu facerea de stângeni 
şi cărbuni de lemn. Credinţa lor este, 
că strămoşii lor au venit pe acele ]o- 
curi din Muntenia și de aci 'şi-ar avea 
Și numirea de munteni. 
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Portul lor bărbătesc este ca şi al 
pădurenilor, femeile însă să deosebese 
mult în port de-pădurene, purtând ro-. 
chii scurte, 

Locuitorii din Valea Hațegului să 
ocupă afară de economia de câmp, 
ici-colo şi cu alte lucruri. Intre Hă- 
țgani sunt mulți meseriaşi și negu- 
“țători de vite şi de bucate. Pela p6- 
lele munților este în flâre economia 
de vite şi, cu deosebire pe la p6- 

“lele Retezatului, lemnăritul.  Inspre 
Pârta de Fer, mai cu samă la Ziăi- 
cani să ocupă Gmenii cu tăierea lem- 
nelor de foc, la Grădisce şi Bar cu ar- 
derea varului, apoi ici-colo cu pomă- 
ritul ete. | 

In privința portului la românii 
din jurul Hațegului aflăm o “varietate 
forte mare, feliu de feliu de poituri, 
unele frumâse, pitoresci, altele mai pri- 
mitive și mui puţin atrăgătore.. In pe- 
nere mai fie care comună, dacă nu-și - 
are portul său propriu, apoi să deo- 
sebesce în amănunte (nuanţe) de por- 
turile comunelor vecine. 

Astfel în comunele: 'Tuscea, Den- 
suș, Steiu, Ciula, Vălidra, Boiţa, Hă-
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țegel, Peştenița, Peștâna, Cârnesci, Os- 
trovul-Mare şi Mic, Pâclișa şi Reia, 
portul bărbaţilor este: pe cap iarna, că- 
ciule negre ori albe, pe cari le numesc „căițet, 
vara păltrii cu gardini mai mici şi gătălii roto- 
dle, alții portă pălării cu gardini mari şi gă- 
zălii late, pe pălării să pun primuri late de: 
colori deosebite: roșu, negru, galbin sau viorint 
(așa să munesce coldrea violetă). 

Ciimeșa e lungă pănă la genunchi, cu 
mâneci largi, pe mnargini tivite cu arniciu ne- 
gru, la unii însă mânecile sunt strîmte şi cu 
pumnași, (pumnășei), la juni şi la bărbaţi cu- 
suți cu bumbac negru, la bătrâni cu alb, gu- 
lerul e cusut cu.arniciu negru, lat de 2—8 
degete, la bătrâni guler alb, apoi au cârpă 
(batistă) împuiată, legată de chiotdre. Peptariu 

înfundat pănă sus, ori şi cu gură, preste pep- 
tari mânecariu de pânză înfundat, ori de 
Dănură, pe margini cu bârnaş (şinor), giur 
împregiur un șir, €r pe guler două șire de co- 
lore roşie, la bătrâni de coldre albă. 

Suba e allă, pe margini cu ddui șindre, 
unul negiu, celalalt alb, în cornurile ari- 
ilor trei pupurele de şinor, mânecile În pu- 
iate cu negru și roșu, subsudră, pe chiu şi 
pe partea superidră a avipei pănă la guler 
crăși împuiată cu diverse figuri din şinor
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roșu şi. negru, guler mic împuiat cu negru și 
roșu, la betrâni numai negru. 

Cojoc lung pnă aprope de Pământ, cu 
laturea lândsă în lduntru, €r pe timp ploios 
să întorce cu lâna înafară. 

La brâu să încing cu şerpare (curea) 
late, împodobite cu două rânduri de inele, €r 
la fete numai cu un rând. | 

Ismene largi, pe margini cu cipcă (dan- 
felă), făcute din pânză de casă ca şi căme- 
şile, pe de-asupra cidreci vomânesci neâmpuiaţi. 
In picidre să portă de regulă opinci, cu obele 
lungi de pănură, învergate cu sur și pe mar= 
gini titite cu roșu, In sărbători să pOrtă şi 
cisme, eari la unii sunt cu tureci lungi, la al- 
ţii scurți. | 

Fetele portă „chischineieu (cârpe) de boltă 
ori umblă cu capul descelit ; muerile au conciu 
cu două cârne, preste el ciapsă (Donetă) în pat= 
iată frumos, preste ea să pune brobdă de 
giolgiu, cu un capit legată pe sub barbă, ce- 
lalalt lăsat în jos pe spate pănă la călcâne, 
la muerile bătrâne mai scurt. 

La grumazi: lătițariu din mcirgele. mă- 
munte, din cari să fac şi inelele. Fetele mai 
bogate au și baier (salbă) din taleri de ar- 
gint, chiar şi neveste mai tinere. POrtă baier 
şi lătifariu. i 

5



Cimeși numite şi înie, (cari constau din 
pole și din ciuptg), mâneci cu fodori (ereţuri) 
mai lungi ori mai scurţi şi cu pumnaşi, de-a- 
lungul mânecilor pănă sus la umăr să cos 
2—4 şire de pui, din arniciu negru și roșu, 
la betrâne numai din arniciu negru şi munai 
preste umăr curmeziș; pe pept €răși 2—4 vtu- 
duri de pui, pe la gura cămeșii și pe guler 
tot împuiate; altele, mai ales neveste tinere, 
au nesce table late de arniciu negru, ori rân- 
durile de pui mery cruciș preste cot. 

| Preste cămașă, în spate au Deplare scurte 
înfundate şi neînfundate. Dumineca au pep- 
tare lungi pănă aprope de genunchi şi cu mâ- 
meci, iarna cu șube înfundate, lungi pănă în 
căleâne, la bătrâne de colore lae, adecă puţin 
cai sură, la fete şi neveste de coldre allă, pe 
margini împuiate cu roșu și negru, 

Dinainte pârtă cătrință, îndărtpt cătrin- 
țoiu de lână sau opreg, țesut numai în par- 
tea superidră, în lățime cam de-o. palmă, er. 
de aci în jos ciucuri nețăsuți pănă la căleâne, 
Preste mijloc să încing cu brâne negre şi bră- 
ciere roşii, împestrițate cu mai multe - colori, 
altele au și inele înșivate în. zale, cam. câte 
ireideci de bucăţi, 

În picidre să portă de regulă opinci, 
în ele călțuni de lână scurți şi sub călțuni. 
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cioreci lungi: peină la genunchi, făcuţi din pă- 
nură albă şi împuiaţi pe margini şi înderăpt. 
În serbători să poită şi cisme. - - 

In comunele: Brâzova, Grădiscea, 
Poeni, Păucenesci, etc., cari cad şi mai 
spre apus dela Haţeg bărbaţii au șule 
ale, lungi. pănă în păment şi înpuiate numai 
cu arniciu negru, pălării mari, cămeși lungi 
Dănă din jos de genunchi, în opinci obele în- 
ășurate pănă la genunchi, la unii de co- 
lore 'roșiă, 

Auerile mau conciu, numai o ciapsă (onetă) 
care, precum şi cusăturile cămeșilor sunt firte 
Frumdse.  Ciapsa este împuiată cu arniciu de 
mai inulte colori şi cu futurei. Cimeşile pe 
marginea polelor au cipce (dantele), cu tiie- - 
turi formate în figuri “deosebite: 

In comunele: Bouţariul inferior și 
superior și în :Bucova, la Porta de Fer 
bărbaţii au păltrii mici, albe ovi negre, șube 
scurte şi mai mult negre; cu. croitura în forma. - 
socului, - cu: bumbi şi "cu 'cășițe, împuiale cu - 
postav vânet și: cu' șinor gali, &r obele - 
în opinci, numai roșii şi lungi pănă la ge- 
nuuchi, laiber de pănură negră, fără mâneci 
şi înjlorat cu postav vântt, cidreci cu șindre 
vinete. și galbine pe cusătură: şi .cu figuri pe 
partea dinainte pe lângă buzdunar.. 

E,
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Muerile au şube albe, lungi, neînfundate, 
împuiate ca şi ale bărbaţilor ; cătrința dinainte 
e îngustă și făcută din lână, cusută cu haras,. 
cu sîrmă etc. în figuri feliurite, cari de cari 
mai bizare, în gust şi colori orientale. Polele 
cămeșilor au tăieturi mai late de o palmă și 
altele sunt cu hurculaş, €r pe mâneci cu table 
late de arniciu negru şi cu fodori (crețuri) 
mari, | 

In comunele, cari se află spre re- 
sărit-mâqădi dela Haţeg, anume: Gân- 
țaga, Covragi, Sub-Cetatea, S. Măria, 
Ciopea, Ohaba, Sălașul de Jos, Băresci, 

„Săcel, S. Petru, -Sebișel, apoi mai de- 
parte în - Galaţi, Puiu, Federi, Fizesci 
etc., în multe din ele bărbaţii portă pă- 
ltrii forte mari, cât sâtele, cu şindre vinete, 
roşii şi. verdi, cojdce lungi, cămeşi pină la 
genunchi și să încing cu şerpare late pănă - 
subsuori; în altele însă amestecat, păleriile 
sunt nici, cojăcele şi cămeșile scurte, dar cu 
mâneci largi, șubele sunt negre şi lungi şi cu 
şinor roșu şi vântt, — Muerile au la cămeși fo- 
dori (crețe) lungi, cari să încep - aprope dela 
cotul mânii, opregul este țăsut întreg, fără 
ciucuri, de coldre roşie, dr la bătrâne sur închis 
și pe care unii îl numesc „scutec“, €rna portă 

"rochii de lână, unele însă şi €rna îmbracă tot
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opreg. Fetele au lătițariu de mărgele în zale cu 
încle înşirate şi “preste mijloc să încing cu 
brăciere, ca în satele aflătdre spre apus dela - 
Haţeg; de chică își atârnă ciucuri lungi, lă- 
sați în jos pe spate, pe cari îi mumesc ciocoţi. 

„Portul nemeşilor (nobililor) din 
Țara-Haţegului, să deosebesce de cel 

„al iobagilor, precum am amintit în 
alt loc; el ein parte ungurisat, mai 
cu samă cel femeiesc și lipsit de cu- 
sături şi chindisituri, cari fac pod6ba 
portului românesc. 

Bărbaţii portă opinci cu obele ca şi 
fostii iobagi, dar le înfășură cu curele Dănă 
Sus, nu numai pănă la glesne, au îsmene mai 
scurte şi largi și cusute în cheie, cidreci cu 
şinor pe cusătură și în partea dinainte sus 
cu figuri, cămașă scurtă cu pumnaşi și guler 
unguresc, şerpar lat, laibăr de flanel ori de 
Pănură vânătă, chiar și albă, şube negre, alții 
şi alle, pe margini cu șindre vinete, roşii şi 
albe, unii au şi cojtie vomânesci, pălării cu 
gardini mari cât sitele, dar au altă Formă 
nat ca cele vomânesci, în alte comune cu gar-. 
dini mici şi vesfrânte în sus mai bine de un 
lat de palmă, unde apoi părtă pipa și tergaş 
mai mărunt, precum lumini, săpun etc., idrua 
au.ccițe (căciule), mai ales negre.



„ Muerile au pe cap năframă de târg, al- 
tele, au cârpe albe în patru cornuri, ca și nă-. 
frama, scurteică de târg, cămașă din ciupag 
şi pole; ciupagul e cu mâneci largi, cari sunt 
pe margini cu găurele, la altele cu pumnnaşi: în- 
guşti de arniciu roșu şi vânăt, polele sunt cu cipcă 
cu găurele și cu hurculaș, apoi rochii, peptariu 
de pele scurt și tăiat la gură, laibăr de lână 
zăpsit vânt. și pe de-asupra șube, făcute ca 
şi ale bărbaților 3 în picidre au cisme negre, 
unele păpuci, la .polele munţilor portă.. chiar 
şi opinci. - 

In comunele din valea Streiului: 
Maceu, Plopi, Bretea, Ruși, Ocoliș, 
Streiu, Băţălari, portul are as&m&nare 
cu portul nemeşilor. Femeile să îmbracă 
ca cele. ale nemeșilor, cu singura deosebire că 
vara, afară de rochii, portă şi cătrințe de 
Pânză colorată şi făsută de ele; cătrința de 
dinainte e mai îngustă, dr cea de dinderăpt 
e mai lată. Bărbaţii au Păltrii în unele co- 
mune mai mărişdre, în -altele însă mici de tot, 
ca ale nemeșilor și cu gardinile resfrânte în 
sus şi aprope lipsite de găvălie j Șerpariul e 
cam de-o 'palmă de lat, 6r cămeșile sunt scurte 
eşite de obiceiu de sub şerpar; ele au pum- 
nași, ca şi căineșile unguresci și pe margini . 
cipcă, IE -
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O altă vale a erii-Haţegului este 
valea Jiiurilor, în partea de mâqădi- 
resărit. Ea este despărțită de șesul 
sau Valea - Hațegului prin un ţinut 

“muntos din cele mai frumâse. Piscuri 
şi deluri pădurâse, stânci de forme 
“când pitoresci, când bizare, brăzdate 
de puhsie, strimtori prăpăstidse, pă- 

-raie de munte, ce să aruncă sălbatie 
pi cu sgomot printre bolovanii alviei 
lor şi formâză căderi de apă (cascade) 
lărmuit6re, apoi găuri, peşteri, câte-va 
ruine de vechi turnuri și ici-colo prin 
văi şi pe câstele dâlurilor grupe de 
case și sălaşuri pentru vite, tote ace- 
ste amestecate în o neorânduială vari- 
ată și plăcută: 6tă ce vede ochiul că- 
lătoriului în acest ţinut, | 

„Printre aceste străbate calea fe- 
rată din valea Hațegului în cea a Ji- 
iurilor, Calea ferată pe aici este fă- 
cută cu multă măestrie. Ea suie pănă 

„pe la Baniţa în mai multe serpentine, 
de unde se începe coborişul spre .Pe- 
troşeni, trece prin opt tunele și pre- 
«ste mai multe poduri şi viaducte, din- 
tre cari cele dela Bar şi Merişor sunt 
mai lungi. Călătoriului ii se deschid



— 22 — 

una după alta priveliști frumâse; cu 
deosebire sunt interesante stâncile de 
forme curi6s6. Partea cea mai frumâsă 
-este între Crivadia şi Biniţa. La Crivadia 
să află pe o colină un turn vechiu: 

„ruinat, cu păreții înegriţi de viscolele 
vecurilor; este un turn remas de pe 
vremea romanilor.. Dela, Baniţa înainte 
calea ferată cobâră pe valea riulețului 
Baniţei. In stânga s5 afă una din 
cele mai mari şi mai însemnate peş- 
teri ale nâstre: Cetatea Bâlii. - 

Ea, îşi are numele dela turnul roman 
ce să afla odinidră de asupra ei, pe vârtul 
delului, Turnul s'a numit Cetatea Belii și 
numele acesta s'a dat şi peşterii. 'Turnul 
acesta, ca şi cel dela Crivadia, avea me- 
nirea a stăpâni și a servi de pază cărărilor 
de munte, ce veniau dela pasul Vulcan și 
treceau pe locurile aceste. " 

Peştera Cetatea Bâlii are mai multe 
Întrări şi despărțăminte, Gura principală 
este „aşegdată spre medădi-resărit şi are o 
înălțime de vre-o 16 metri. Intrând în lă- 
untru ne aflăm în o hală (tindă) largă, din 
cure peştera principală să continuă mai de- 
parte spre apus și mâdădi, fiind în câte-va 
locuri fârte strimtă, Prin ea putem eși afară,
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prin a dâuu gură a ei. In stânga de la 
hală să abBă un alt despărțământ al peşte- 
rii, aşedat sus, așa că numai cu scara pu- 
tem s5 ne urcăm în el, un alt despărțământ 
€răşi să află în drepta, care să sfirşesce cu 
o încăpere în forma unui turn gol dinlăuntru, 
În vârtul acestei încăperi să afla o gaură, prin 
care străbate lumina gilei în liuntru şi pe 
care asemenea, pâte să iase omul afară, Prin 
peșteră curge riuleţul Baniţei, pe care, dacă | 
străbatem de-a lungul peşterii principale, 
trebuie să-l trecem în mai multe | renduri, 
Păreţii ei sunt alcătuiți din pâtră. vărâsă şi 
împestriţaţi pe ici-colo cu dungi şi pete 
roşietice, 

"Dela Cetatea Bâilii într'o Gră so- 
„sim la Petrogeni, în valea, Jiiului. Ji- 
iuri sunt due: Jiiul resăritân sau un- 
guresc, care isvoresce din munţii Pa- 
ringului, la pâlele piscului Poiana-Mu- 
ierii și Jiiul apusân sau românesc, 
numit astfel, pentru că isvoresce pe 
teritoriul României. El curge spre 
resărit şi valea lui desparte munții 
Hațegului de cei ai Vulcanului, aşe- 
daţi la graniţă. . Jiiurile să împreună 
la Iscroni, care este o parte a satu- 
lui Bărbătenii de Jos și îndreptându-
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să spre mâdădi, cu. numele.de diiu, 
trece prin pasul Surducului în Româ- 
nia și s5 varsă în Dunăre. Văile Ji- 
iurilor sunt înguste și încunjurate de 
munţi puternici, spre mâqănpte de 
munții Hațegului şi de ramuri de-ai 
munților Sebeșului, spre mâgădi de 
munții Vulcanului şi spre resărit: de 
munții Paringului. 

Munţii Vuleanului. să află la gra- 
Diţă, aşedaţi pe ţermul drept al Jiiu- 
lui apusen; prin ei străbat d6ue pa- 
suri în România,. Piscul lor mai nalt - 
să numesce Straja (1870 mtri). Pe la p6- 
lele lui seaflă pasul Vulcanului, iar ceva 
mai spre răsărit pasul Surducului, prin 
care ese Jiiul din Ardl şi care este 
cel mai umblat pas în aceste părţi. 

Văile Jiiurilor sunt bogate_în po- 
sițiuni pitoresci, în frumseţi naturale 
de munte. Impregiurimea are caracter 
muntos pronunțat; cu deosebire .ne 
apare impunător Paringul, spre răsărit, 
cu piscurile sale ce să nalță în apro- 
pierea vălei in proporţiuni uriașe. Pe Ji- 
iul răsăritân este între altele Taia, -o 
strimtâre sau cheie cu păreţi de stânci 
vărâse şi de forme bizare. Prin ea curge
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spre Jiiu un păr&u de asemenea numire, 
Gr pe ţermul lui se află printre stânci 
un drum bun, care duce din valea 
Jiiului, dela Petrila, în munţii Sebeșu- 
lui. In apropiere, spre apus dela Taia, 
să află partia de stânci Piatra Roșie, 
cu stânci de col6re roşietică, printre 
cari asemenea este o strimtâre, udată 

„de un părăuaş, ce curge cu murmur plă- 
cut. Pe .valea diiului apusn să află 
Scocul-Mare și Scocul-Mic, dâue strim- 
tori de stânci, lungi şi romantice, apoi 
mai multe văi de munte laterale de 
tOtă frumseţea, încungiurate cu păduri 
de braqi bogate, cari să estind pănă 
jos la pla munţilor. Astfel sunt văile 
Câmpul Mielului, Câmpul Firului ete. 
In fund, departe spre -apus s& naltă 
muntele -Pleşa, cu câste stâncâse și 
prețipişe. Lângă riu la marginea vălei 
să nalță Dâlma-Mare, un picor de munte, 
de pe vârful căruia avem o privire fru- 
mosă și depărtată pe valea Jiiului în 
jos și asupra munților Paringului și 
Cibinului. 

„Mai în jos la. Paroşeni să varsă 
în Jiiu un părău de munte, care își 
are isvorul la p6lele muntelui Straja.
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Pe valea lui pădurâsă și sălbatică! să 
află o frumâsă partie de stânci vărose. 
Aici părăul formâză o cascadă de 8 
mtri de naltă, de-asupra, căreia să află 
o peșteră, numită B&la. Inspre gură ta- 
vanul (plafond). acestei peșteri este 
acoperit cu un strat alb de var (A6re 
de var), din care causă pote că ii s'a dat 
numele de Băla (albă). 

Din jos de Iseroni Jiiul întră în 
Gura Surducului. Acâsta este o strim- 
tore de munte romantică; prin ea 'Şi-a 
tăiat cale Jiiul spre câmpiile României, 
&r alăturea cu el merge calea îngustă, 
pe lângă păduri de braqi și partii de 
munte frumâse. | 

Văile Jiiurilor, afară de împrejuri- 
mile lor frumâse, sunt însămuate pen- 
tru marea bogăţie de cărbuni de p&- 
tră, ce să află aici în sinul pământu- - 
lui. Păturile de cărbuni să estind dela 
Petrila, din valea Jiiului r&săritân pănă 
pe la Câmpul lui Neg, în valea Jiiului 
apusen, în lungime de vre-o 46 și în 
lățime de 5—6, pe unele locuri pănă 
la 20 de km. Ele sunt acoperite cu un 
strat de pământ subțire, 6r pe unele 
locuri, unde -pământul este spălăcit de
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ploi, cărbunii să văd eşiți la faţa pă- 
mântului, precum la Petrila, Uricani. 
Câmpul lui Nâg etc. Afundimea lor 
este fOrte mare și pănă acum necunos- 
cută. La Petroşeni s'a făcut o safre- 
delire în adâncime de 730, -mtr, fără 
a da de marginea massei de cărbuni, 
Sfredelul a străbătut prin 21 de pă- 
turi de cărbuni, ce să pot esploata, 
De aci să vede, că în văile Jiiurilor 

„să află o mare bogăţie de cărbuni de 
pstră. Cărbunii să esploatâză acum în 
mai multe bâi la Petroşeni și jur și 

„la Lupeni. | 
Esistenţa . păturilor de cărbuni a fost. 

cunoscută şi în secolul trecut. Benki ne spune, 
că la 1782 cărbunii sau aprios şi au ars 
mai multă vreme, €r- generalul Laudon a 
aprins o massă de cărbuni în Valea—Arsă 
și prin acesta a spăriat pe turci, cari întra- 
seră în valea Jiiului.  Esploatarea cărbuni: 

“lor s'a început numai în 1867. In acest an 
a deschis societatea de mine şi cohuri din 

- Braşov cea dintâi baie la Petroșeni. Alte 
- mine au fost deschise de cătră stat în apro- 

piere de Petroşeni, (una la Petrila și alta 
pe Jieţ) pe cari acum le esploateză tot nu- 
mita societate, plătind arândă statului. Mi-
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uele stau în legătură una cu alta și cu gara 
dela Petroşeni prin șine de fer, pe cari să 
transportă cărbunii în vagâne. Pe an să 
scot din băile de aici preste 100 mii măji 
metrice de cărbuni, în valre de 1/, milion 
floreni. - Acum de curând sau deschis mine 
n6ue la Lupeni, în valea Jiiului apusen, pănă 
unde s'a făcut şi cale ferată. 

Coridârele (gangurile) băilor sunt jâse, 
cu cotituri și cu dese adânciri şi înălțări 
de teren; ici-colo să află prin ele locuri mo- 
cirlose.  Cărbunele de Jiiu este tare, de co- 
lore negră, frântura lui este sgronțurâsă (sbâr- 
cită) şi arde cam cu greu. 

In valea, Jiiurilor să află 10—14 
comune, cari pănă în timpurile mai 
nGue au fost curat românesci. Dar de 
când cu lucrarea băilor au venit pe. 

„Jiiu o mulţime de streini, nemți, po- 
loni, boemi, unguri şi ovrei, mai. cu 
s6mă băieşi și meseriași și s'au aședat 
prin comune, cu deosebire la Petroșeni. 
Comunele de pe Jiiul apusân sunt fun- 
date în secolul trecut şi s'au format; 
prin emigrarea: locuitorilor din comu- 
nele impoporate dela pâlele de m6qă- 
nGpte ale: munţilor Hațegului. Pentru 
aceea cele mai multe pârtă nume de-



— 9 — 

rivate dela numele satelor, din cari 
au emigrat locuitorii. Astfel Uricani- 
Hobiceni să trage dela Uric-Hobiţa,; 
Bărbăteni dela Riu-Bărbat, Măţeşteni 
dela Măţești, Livăeni dela Livadia, chiar 
și Petroșenii a fost o colonie a comu- 
nei Petros de lângă Streiu ș. a. Din- 
tre comunele de pe Jiiuri cea mai în- 
s&mnată este Petroşenii. Inainte de 
a să deschide băile, Petroşenii era un 
sat de munte simplu, acum este un 
orășel, cu case şi alcătuiri moderne. 
El are mai multe predii, cu cari la 
olaltă numărul locuitorilor să urcă la 
7610, dintre cari partea cea mai mare 
sunt băiași, apoi meseriași şi neguţă- 
tori. . Petroșenii este centrul: esploa- 
tațiunii „băilor de cărbuni; aici sau: 
aședat „cei mai: mulți streini. veniţi în 
valea, Jiiului și pentru aceea aflim în-. 
tre locuitorii acestui orășel represen-. 
tate t6te .popârele amintite mai sus. 
In Petroșeni să află scaunul unui 
protopopiat român gr. cat. de care 
să ţin:16 parochii și mai multe filii, 
cu 13,315 de credincioşi... Parochiile ro- - 
mâne; gr. orientale de pe Jiiuri să ţin 
de protopopiatul Hațegului.
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Locuitorii de pe valea Jiiurilor 
sunt în parte covârșitâre români. *) 
Ei, după natura locului, sunt popor de 
munte și modul de traiu şi datinele 
lor au asămănare în multe privinţe 
cu cele ale moţilor din Munţii- Apu-. 
seni. Astfel la jieni, ca și la moţi, 
esistă datina, că dacă un fecior să că- 
sătoresce cu .o fată şi merge să şadă la 

"socri, adecă întră în familia și averea 
fetei, el îşi perde numele său fumiliar 
Și primesce de nume familiar (poreclă) 
pe cel al nevestei, respective al socrului 
stu. Acâsta să întâmplă de obiceiu 
acolo, unde fata, e singură la părinți şi 
ea are să moștenâscă t6tă averea, părin- 
țescă, sau apoi la văduve, cari să mă- 
Tită. In casuri de aceste deci bărbatul 
să duce.să şadă în casa, femeiei, ca şi 
când s'ar mărita el şi pentru aceea să .. 
și dice, despre un astfel de bărbat că 
sa măritat. Acâstă datină, a cărei 

  

*) De cercul pretorial al Petroșenilor- 
să țîn 14 comune (între cari d6ue aparţină- 
târe vălii Streiului), cu 18101 de locuitori. 
Dintre aceștia 13788 sunt români, (Hely- 
segn€vtâr ed. de of, stat, r. u. la 1892).
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„origine pănă acum nu e constatată, să . 
-pare a fi o datină curat românâscă, 
păstrată în munţi; ea nu e slavică, cu 
atât. mai puţin orientală. 

lot asemenea sunt satele de pe; 
Jiiuri împrăştiate pe văi şi pe câstele 
dElurilor, ca şi satele “moților; casele 
să află în depărtări mari unele de al- 
tele şi fie care familie e avisată la sine - 
însaşi.. Ele sunt făcute din " material 

"de lemn (din bârne. de brad sau de 
fag) şi acoperite cu şise; pe din lăun- 
tru sunt lipite, 6r pe dinafară nu, 
ceea-ce să vede şi: la moţi în unele 
sate. In lăuntru ele sunt jose Şi întu- 
nec6se, având ferestri mici, &r mobi- 
liariul e forte simplu. Un pat de scân- 
duri, o laviţă sau d6uă şi-o masă mică 
ce să ţine sub pat sau în vre-un urnghiu 
al casei și'se scâte numai la mâncare, 

“acestă e tot mobiliariul, Să mai află | 
apoi în casă şi cuptoriul (soba) de în- 
căldit, care să numesce caloniu. Ca- 
loniul e: făcut din lemn, : ingrădit cu 
nuiele și. lipit; cl e prins de grindă şi 
astfel -atârnă de asupra, vetrei, pe care 
să face focul. Caloniul are patru la- 
turi, în sus să strimtâză pi se sfâr- - 

6
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- gesce În 0 ţeve, prin care ese fumul. _ 
Sub caloniu să face iarna se'mtrerupt. 
toc, căci el este pentru încăldit. Cup- 
toriu de copt pâne n'au jienii, ci pâ- 
nea și mălaiul să câce în țest,*):sub 
caloniu.! E 

-Ocupaţiunea de frunte a români- 
lor de pe Jiiuri este economia de vite, 
cu deosebire oieritul. Câii și vitele cor. 
nute sunt soiu de munte, tari şi, răb- 

„ durii. Afară de locurile de “pășune, . 
pâmânt roditor este “puţin. In el să - 
cultivă în măsură mai mare cartofii şi. 
păpuşoiul. * Grâu sau săcară nu se sa- 
m&nă; pâne să câce numai la sărbă- 
tori mari şi atunci - fărina de grâu să 
cumpără din boltă. Românii Jiieni s5 
hrănesc forte simplu; basa nutremân=. 
tului” este mămăliga și mălaiul, pe ca- 

  

| *)-Testul are forma unui fedeu, (cope- : 
riş de 6lă); el e de tuciu (pstra) și la vârf, 
dinafară e -cu târtă., După ce sub ealoniu e 
arsă bine vatra, se dă jaraticul la o parte şi 
se așegă pânea sau: mălaiul, apoi să acopere 

- cu estul şi să face -foc. mai departe de-asa- 
pra lui, pănă ce să câce pânea. Ţestul e fo- 

- Losit şi în ţara Hațegului şi în alte părţi.
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re '] mănâncă de obiceiu cu fasole, car- 
tofi, varqă, (curechiu), crastaveţi, pâme 

„etc., carne să mănâncă mai Tar. 
„In privința culturală românii de 

pe diiu sunt puţin înaintaţi.' Causa 
este, că, văile Jiiurilor, pănă în tim- 

_purile mai u6ue, au fost așa - icând 
închise, fiind fârte grea comunicaţiu- 
nea.  Acum-s5 respândesc şi aici ra-. 
dele culturii, mai cu samă prin scâle. 
Tot din causa acâsta însă ei au pă- 
strat multe. datine și obiceiuri stră- 
vechi. Astfel este intre altele „mări. 
tatul bărbatului“. amintit mai nainte; 
obiceiul; de a' numi unele părţi de sat 
după numele capului de familie, care 
a. stăpânit odini6ră acel loc,*) apoi 
să ţin în mare cinste multe sărbători 

„- străvechi (păgâne), cum este d. e. săr- 
băt6rea lupului. (luperealia), a ursului - 

ete. când nu să lucră -nimic și Gmenii 
își petrec cu jocuri, beutură ste. Jo- 
curile sunt românesci, hora, sârba ş. a.; 

  

*) Astfel să dice, că cutare om e. 
din Dreghicioni, Şuconi, Balioni, Brebenesci, 
ete. după cum cel dintâi stăpân. al locului” 
s'a numit Dreghici, Şuca, Bălieie, Breben etc, - E Ge
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la petreceri să cântă de obiceiu din 
fluer, care este cel mai iubit instru= 
al. românilor de aici, vidra nu se. în- 
trebuințâză, . Sa | 

Românii de pe Jiiuri umblă pe 
“căile lor de munte mult călare; fe-. 
meile .călăresc ca şi bărbaţii și în pri- 
vința acesta samănă cu _mţele din 
Munţii- Apuseni. . o 

Portul românilor din văile Jiiu- rilor ni se înfăţișâză astfel: Ai 
Bărbaţii îşi lasă păr lung şi pentru: | 

aceea "să numesc în bațjocură „momârlania. 
Vara pârtă pălării cu margini late, drna. că- 
ciule, cari să numesc nClibeţe“ sau căițe, ca în: 
Valea- Hațegului... Aceste le fac ei înşişi din» 
piei de miel albe sau negre şi sunt forte mari,. 
şi la fund mai late, ca la gură; ele au în- 
Făloșarea. unei ferdele ((mierţe) întorsă cu gura. 
în jos.  Cămeșile sunt lungi, pănă la genunchi. 
şi cu mâneci largi, românesci; ele sunt pro- 
văjute la guler şi în spate cu custturi simple. 
(mai cu samă cruci) ; preste cămaşă se încing 
cu şerpare late, (pe cari le numesc brâie), apoi 
au peptare înfundate, dr de-asupra şube de 
Dănură albă; iarna pOrtă şi. cojdce scurte. 
Cidrecii sunt ca şi. şuba, din pănură albă. In: 
picidre .portă: opinci, unii au şi călțuni de.
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ptnură- grâsă.  Obelele din opinci suit scule 
şi să legă pe la glesne cu curele sau cu per 
negru de capră. i 

La femei este înteresantă împletitura pă 
ului, prin care să deosebesc fetele de femeile 
măritate, Fetele împletesc două cosițe, una 
atârnă pe spate dr cealaltă o duc din mijlocul 
Frunţii la urechea din drâpta, unde. să îm- 
preună cu cea de ze spate; ele umblă mai mult 
cu capul descoperit sau și-l acoper! cu cârpă 
de boltă, de obiceiu allă şi cu flori roşii sau 
negre. Femeile conduc din mijlocul frunţii 
pănă la urechi de-a drepta și de-a stânga 
câle două sau trei renduri de plete împletite, 
&r din restul perului compun pe cap de-a 
drepta şi de-a stânga două cosițe. Femeile ne-. 
meșilor, de cari se află în Paroşeni, Iscroni 
etc. îşi fac conciu în. vârful capului.  Preste 

- cosițe să pune pe cap brobddă albă de giolgiu, 
_€r unele au răriță sau saliă, din. o materie 
mai fină, străvedie.: După urechi să pun în păr 
ca podsdă un fel de ace cu găvălie mare, care 
tremură la fie-care mișcare și cari pentru aceea 
să numesc „trămurici“, La grumazi fetele şi 
nevestele au baier de taleri, mărgele înşirate 
sau letițariu făcut din mărgele mârunte. Că- 
mașa e de pânză sau .de. giolgiu cu custturi 
pe mâneci, preste mijloc să încing cu curele,



dr preste aceste au înele, înşirate în. zale. Pre- * ste cămașă să îmbracă cu „laiber“ de pănură albă sau cu peptare lucrate Frumos. Iarna . femeile portă și așa numita „Șubă muierdscă“ 
care e lungă Pănă în păment şi e făcută din pănură albă.  Dinainte să Portă șurț de lână, 
de coldre galbină-albastră, uneori REgră și cu 
vărgi negre, sure sau roșii, dindărept au opreg, la fete şi neveste. nai roşu, la bătrâne negriu 
şi care este lucrat firte frumos. In locul opre- gului st folosesce mai cu samă iarna un alt 
vestmânt, numit „borcă“,. de obiceiu nâgră și 
încrețită de sus pănă Jos. În picidre portă opinci, apoi cidreci pănă din sus de Jenunchi. Pe sub genunchi cidrecii sunt legați cu nesce 
şindre, făcute din ptr de capră și numite pvâ- nări.“ In'dile de strbători au început a purta ” jienele şi cisme, - : 

Astfel este portul românilor, cu mici variaţiuni, în întreg ţinutul Ji- “alui. Munţii Parîngului, cari s5 nalță spre resărit dela valea Jiiului, sunt o &rupă de munți puternici, cu o mul- țime de piscuri însămuate. Granița ţe- rii trece curmeziș preste ei, așa că o parte mare a lor să ține de România. Piscul lor cel: mai nalt este Vârful-. Mândrii (2520. mtri). De pe vârful
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acestui pisc, dacă e vreme senină, 
avem una din cele mai frumâse şi 
largi privelisti de regiune munt6să. 

In apropierea n6stră . jur împrejur să 

- nalţă celelalte piscuri uriașe ale Parîngului. 
Spre apus, înspre pasul Surducului să nalță 
piscurile Tapa sau Vârful Reţei şi Delul . 
Ugrina, spre megănâpte este Cârja (2407 m.) 
cu creştelul s&u stâncos: și prețipiş și mai 
departe înspre Jieţ piscul Parîng, apoi spre 

- medănâpte resărit să află muimulte piscuri, 
precum Ciobanul, Câsta lui Rus, Verful-Caprii 
ete.. 6r spre resărit, în drepta riului Lotru 
care până la un loc formeză graniţa țerei, 
'să nulță.piscurile Parîngului, cari să ţin de 
„România, precum . Stogul, Vârful Păpuşa, 

__ Nedelea, Vârful-Repede etc. Apoi privirea 
ne străbate asupra altor grupe de munţi în 
depărtare. Spre medădi să întind 'ramurile 
Paringului, cari să perd departe în șesul Ro- 
mâniei, spre apus zărim munţii Hațegului, 

„spre  medănbpte să -vede Vârful lui Petru 

din munţii 'Sebeşului şi în mare. depărtare 
să zăresc, abia vidibile, conturnele învelite 

„în câță ale Munţilor-Apusevi, spre. resărit. 
"88 deschide'valea. Lotrului, care despărţind 

„* Parîngul de muntii Cibinului, să îndreptă. - 
spre Olt; dincola de valea acestuia privirea
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ni să opresce de puternicii munţi ai Făgă- Taşului, Sa ! „Munţii Parîngului sunt acoperiți cu bo- gate păduri, prin: cari trăieste regele mun- ților nostri, ursul, iar printre ele să estiod largi poiene cu păşuni, împoporate vara cu numerose turme de oi, a N Căl&toriul n6mţ. Bergner, care a făcut 9 scurtă escursiune din valea Jiiului în acești munţi, iși descrie împresiunile astfel: 
Calea să urcă mereu, valea să tot cu-. „fundă, numărul munților, ce să nalţă în faţa nostră tot cresce,. Jos să estinde valea de la Petroşeni și Petrila și riul șerpuiesce, ca 0 cale aurie. Noi însă ne urcăm tot mai: sua de-a lungul unei câste de munte, icâoa „88 schimbă și noi suntem singuri între munţi, „Sus preste văile locuite. La: stânga să - văd livegi, locuri cultivate şi unele colibe de-ale -păstorilor, în drepta ni eg înfăţoșeză mun- ţii în tâtă măreţia lor, In curând livedile de munte dispar şi noi ne' aflim în. lumea păstorilor. Pe câstele delurilor- zărim pete mari, albe, cari când să Îîmprăștiă, câna - „:6răși sg împreună; aceste sunt turme, com- „puse din multe mii de oi. Mai încolo, după. „un timp lung, dăm de neşte copii sficioşi,. . Ei păzesc o cirâdă de vaci, șădând îmbră-
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“țoşați pe o stâncă şi privesc lao poiană 
depărtată, în care să ufă o colibă mică 
de-a păstorilor, Mergând mai încolo, în 
drepta. să estinde o regiune muntâsă - măreţă, 

- în stânga o-grupă de şese până în opt: pis- 
curi puternice, acoperite cu iarbă rară. Pe 

„c6sta muntelui este o potecă îngustă, cel 
puţiu așa spun 6menii, cari snat dedaţi cu 
muntele; ochiul neespert nu o pâte deos&bi 
de stânci și de iarbă. Ea ne conduce cale 
de mai multe dre în munţi. Uneori costa 
muntelui e țepiză, aşa că jos, la picidrele 
nâstre să: deschide un abis în adâncime 
de mai. multe sute de urme. Mai departe 
s& schimbă eră priveliştea: în stânga stânci | 
n6ue pleșuve, în drâpta piscuri şi abisuri: - - 
n6ue, tte gândesci că sunt aşedate de ormână 

„de uriaș, căruia să pare a-i fi lipsit spaţiul 
şi le-a prămădit. tte strîns lângă olaltă. In | 

.Âne sosim la puternienl Pietros, preste care 
trece calea, i Ne 

Pe vâriul lui bate vânt rece şi pe c6- 
“sta întârsă spre mtdănâpte nu se află decât 
„tufş slab şi împilit, Flori nu să arată, dar 

să află zăpadă - destulă, pe care ferbinţela . 
din Iuliu pu a topit-o. După ce trecem prin 

„ea, dăm de o turmă de oi și suntem  salu- 
taţi de ciobani. Ei par a nu fi prea priete-
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noşi, dar sunt 6meni buni; apoi întrăm în 
pădure. Ea este un băiat vânjos al naturei, 
care să obaervă,. că a crescut în mijlocul 
zăpedii şi în vânturi reci. Sute de trunchiuri 
a rupt viforul din rădăcină, cari zac împră- 
știate prin pădure şi putredese și ne împe- 
decă în cale; adese trebue să le încunjurăm. 
Afară de acesta și cărarea este pe alocurea - 
înțelenită şi trebue să străbatem cu forţa 
prin desime. Pe încetul pădurea devine mai: 
prietendsă, trunchiurile resturnate. dispar şi 
în locul lor dăm de arbori cu frundiș falnio 
şi de bradi nalţi, considerabili. Flori pes- 
trițe împrumută naturei graţie şi noi ne așe- 
dăm în o poiană largă, Dar tă a sosit sara, 
calea să perde în întunecime și noi trebue: 
să petrecem n6pteă în. pădure sub ceriul 
liber ete. :: - . i ME E 

Munţii Paringului stau în legătură 
spre mâdănpte cu munţii Sebeşului,. 
spre resărit cu munţii Cibinului. Prin 
munţii acestia să află mai .multe căi 

de munte, pe cari putem trece din va- 
lea Jiiului pe şesul Cibinului. Astfel 
dela Petioșeni ne duce o cale prin 
strimt6rea Taia şi pe părtul Auşel în: 
sus, apoi pe câsta muntelui Dâlul lui 
Brat, la grupa de stâne Câsta lui Brat,
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6r de aici la piscul şi lacul Surian, 
care s8 ţine de munţii Sebeşului.. Tot: 
pe strimt6rea Taia şi pe părăul Aușe- 
lului în sus, lăsând Dâlul lui. Brat la 
stânga, ne duce o cale la muntele Vâr- 
ful lui Petru. Dela Surian spre resă- . 
rit şi dela VErful lui Petru preste Şasa 
ne duc căile de munte pe la muntele. 
Prig6na, în valea riului Fetii, apoi pe 
riulețul acesta în jos pănă la vărsa- 
rea lui în riul Sebeşului, după aceea 
pe Sebeș în jos pănă unde să varsă în el 
Bistra şi pe acâsta în sus la colonia. 

” Bistra. Dela colonia Bistrei o cale merge 
pe la p6lele munţilor Vârful Paltinei 
şi Picidrele Cailor la. Duș, 6r de aici 
la Orlat sau pe Cibin în jos pe la lo- 
cul de impreunare a Riului-Mic cu 
Riul-Mare, la Gurariului. O altă cale, 

- mai scurtă, ne duce dela colonia Bi- 
strei, trecând riulețul -Dobrei preste 
muntele Pripâne și astfel lăsând 'la 
drâpta pasul Duş, de-a dreptul la 

- Orlat. i o 
O altă cale, pe care putem trece | 

prin acesti munți, merge prin strim- 
tOrea Taia și pe Auşel în sus la Vârful 
lui Petru, după cum am amintit mai
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nainte.  Dela acest pisc ea merge spre 
-ost în valea riulețului Salanul, de aci 
pe Sebeș în sus 'pănă la muntele Pia- 
tra-Albă, unde să află vama, de gra- - 
niță şi unde s5 împreună munții Pa- 
ringului cu cei ai Cibinului. Dela Pia- 

„_tra-Albă acâstă cale trece preste mun- 
ţii Frumâsa şi Cindrel la stâna, Beşi- 
neului. .Dela Beșineu. ea merge la Ră- 
şinariu, sau preste muntele Ghihan, pe 
unde să află un drum făcut cu măie- 
strie, sau pe valea riuleţului Stegii şi - 
prin pădurea $anta. Afară de aceste 
să mai află și alte ramificări de căi 
prin acesti munți. 

Orlatul și Răşinarii sunt comune 
mari românesci, aședate la pâlele mun- 
ților, la marginea micului dar frumo- 
sului şes al Cibinului.- Locul cel mai 
însămnat este pe acest şes oraşul Si- 
biiu, afător în colţul de mâqănpte- 
resărit al lui, pe. ambii ţărmi ai riu- 
lui “Cibin. s 

Sibiiul este oraș vechiu, înteme- 
iat de saşi în secolul al doispredece- 

"lea, adecă înainte de asta cu mai bine 
de 710 de ani. Pe acest timp s'au aşe- 

"dat sașii. la noi în Ardăl,
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Despre venirea lor în țara nâstră este - 
o poveste glumâţă. Să spune adecă, că:odi- 
Didră în oraşul Hameln din Germania “s'au 
sporit ş6recii din'samă în afară, aşa că tot 
oraşul era năpădit de ei şi făceau &menilor 
pagube târte mari. Tote mijlâcele de a:i 
stîrpi au -remas zădarnice şi din pricina 
acâsta locuitorii din Hameln erau desnădăj-- 
duiţi, când 6tă, că întro bună diminţă să - 
ivesce în oraş un strein necunoscut, care 
aflând despre n&cazul lor, s'a oferit că pen- 

_tru.0 -plată bună îi va scăpa de. pacoste, 
omorind toţi ș6recii pănă le cel din urmă 
şorecel. Tocmâla s'a făcut, deşi plata, ce a: 
cerut-o necunoscutul era fârte mare. 'Taini- 
cul necunoscut. a scos atunci. din sîn o flu- 
erice şi a început a cânta din ea. Şi să vede 
că fluericea a fost fărmecată, . căci la sune- 
tul ei toţi- şbrecii din oraș, de pe tâte ulițele 
Sau adunat ca la poruncă în jurul lui. Ne- 
“cunoscutul, cântând mereu dia fluer, a ieşit. 
cu şdrecii din oraş şi i-a dus de'i-a înecat 
pe toţi în riul Visurgis, care curgea în: apro- 
piarea .oraşului Hamelna și apoi s'a întors, 
ca să-și primscă răsplata; Locuitorii din - 
Hameln îna8, vădându-să mântuiţi de belea 
n'au voit să-şi îplinescă făgăduiala şi na'u 
dat necunoscutului nici o para chidră, Stre-
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inul, necăjit-pentru acestă purtare, să duse 
amenințând, că-și va r&sbuna asupra oraşului, 
. A trecut mai mult timp dela acestă 
întimplare,. când odată străinul necunoscut 

- 85 ivi €răş în oraş. Era Duminecă dimin€ţa 
și 6menii să aflau în biserică la slujba dum- 
nedeescă. Necunoscutul 'scâse din: sin o fu- 
erice şi la sunetul 'ci se adunară toți copii, 
începând cu cei de 4 ani și pănă la tinerii 
de :20 de ani, precum s'au adunat mai na- 

„inte ş6recii. Necunoscutul eși cu copii din 
oraş și să îndreptă spre dâlul Koppeuberg, 
unde întrară cu toţii în o peşteră. Copii nu. 
s& mai îutârseră nici când la Hamelin, căci 
necunoscutul îi conduse prin găuri subpă- 
mântene pănă în Ardel. In lunga lor călă- 
„torie copii crescură, să făcură bărbaţi şi ne- 
cunoscutul îi aşedă pe plaiurile țerii n6stre,. 
&r'. urmaşii lor sunt saşii: de agi. 

"Streinul necunoscut şi ciudat, aşa spune 
povestea, a fost Necuratul în chip de om. 

„+ Povestea acâata alegorică a scris-o mai 
întâi preotul iesuit Atanasiu Kirchner şi 
după el alţii. Mulţi s'au încercat 'să-i afle 
esplicaţia. în istorie şi cea mai nimerită tâl.. 
cuire să pare a fi făcut-o Fein*) EI arată, 

_*) Fein, Die entlarwete Fabel som Ausgange der Hamel'schen Kinder,  Hunnover, 1749. 
N 

1
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că în seclul al XIII, oraşul Hamela era în po-- 
sesiunea contelui de Eberstein, dar prin o 
înșelăciune â ajuns în stăpânirea episcopului 

-. Mittekind. Contele a resculat pe locuitorii 
“Oraşului în: contra. episcopului și acesta -a ..- 
„mers cu 6ste a3upra lor. Locuitorii din Hameln 
au -pus străji, cari au dat semn prin îluere, 
când s'a. apropiat de oraş 6atea episcopului. 
Cronicele spun, -că orăşenii tocmai _să aflau 

"în biserică, când au sunat fiuerele. Ei sau | 
„» luptat, dar au fost: învinși lângă Koppenberg 

„ (la 28 Iulie, 1295). Mulţi din ei au = fost 
prinşi, €r' când episcopul i-a eliberat, i-a tri- 
mis acasă pe la dâlul Seven berg. Nu- 
mele delului Sevenberg a fost confundat cu 
numele nemţescal Ardâlului, Siebenbir- 

"gen, și astfel s'a născut povestea de mai sus 
despre venirea. sasilor în -Ardtl, NE 

" Adevărul istorie este, că saşii au venit 
la noi din ținuturile Rinului. Partea cea mai 
mare a lur-a venit sub regele Ungariei, Geza 

“II, între anii 1141—1161,.- ” 
Saşii veniţi în- Ardel -s'au aşedat în 

masse mai mari în părţile de mâgăgi ale 
țerii, afară de țara . Oltului, - unde era dâsă 

„„Poporaţiunea română, apoi pe Tirnava-Mare. 
"i: în partea .de medândpte,resărit. (Bis- 
"triţa). . Cete mai. mici sau. aşegat și în'-
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alte locuri, precum la Alba-lulia: şi jur, la. | 
Cricâu, Vinţ, Aiud etc., apoi la Turda, Cluș, 
Deș ş. a. Prin locurile aceste însă sașii în 
parte mare sau ungurisat.. Geza II şi regii 

- următori au dat sașilor privilegii și drepturi. 
însemnate, așa că ei sub scutul acestora au: 
progresat, s'au îmbogăţit, şi-au făcut scoli 
bune şi şi-au păstrat naționalitatea pănă în . 

„ gilele nâstre, deşi. au fost încungiuraţi de 
români, cari sunt mai număroşi ca ei și de 
unguri. | e | 

Sașii sunt aşadară dă origine ger- . 
mană, dar cu însușiri “şi instituţiuni 
proprii ale lor, cari s'au desvoltat în: 
decursul vâcurilor independent aici, - 
pe pământul binecuvântat al patriei 

- nostre. Intocmirile lor publice au fost. 
„democratice, poporale, pentru. aceea. 
la ei n'a fost nobilime, nici iobăgie, 
ci toţi au fost; cetăţeni egali în viața 
publică. Ei sunt conservativi, ca -şi 
românii; ţin forte mult la datinele lor 
și la tot ce au moștenit dela bătrâni 
și sunt statornici întru tâte. O bună. 
însușire 'a lor .este hărnicia (diligința). 

„Cu care întrec pe români şi unguri, 
“apoi cruțarea și -moderaţiunea. , Aces- 
tor însușiri este a să atribui, că ei sunt.
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Gmeni agonisitori și cu stare, Astfeliu 
ci sunt economi și meseriași harnici; 
pământurile lor sunt fârte bine .cul- 

„tivate, casele și: curţile lor bine în- 
grijite. . Casele sunt și pe sate zidite 
din pătră și acoperite cu țiglă, ceea 
ce rar să vede prin satele românesci şi 

-unguresci.' Saşii sunt forte cu grige 
„“(eircumspecţi) în lucrurile lor, fie pu- 
blice, fie private; Gmeni închiși şi ne- 
încredători în streini şi pentru: aceea 
nu prea ospitali. Fi sunt în o măsură 
-Gre-care egoişti și au în vedere tot- 

“ deuna interesul lor propriu. De aci - 
urmâză că se folosesc adese şi de vi- 
clenie ca s5 ajungă la scop. 'Țeranul 
sas nu să pote lăuda cu inteligență | 
naturală deosebită, dar cu tâte aceste 
Sâșii sunt popor cult; ei au întoemiri cul- 
 turale şi scâle bune atât prin orașe, cât 
 siprin sate: şi au mulţi Gmeni învățați. ! 

După ce au venit 'sasii în Ardâl 
au pus temelia la mai multe orașe, 
„cari esistă şi adi, precum Sibiiul, Me- 
diaşul, . Sighiș6ra, Sebeşul, Bistriţa, 
„Rodna etc. e 

“Tradiţia spune, că sosind o câtă de sași 
pe şesul Cibinului, au împlântat îm pimânt, 

7
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pe vârful unei coline de lângă rîu dus spade 
formând cruce şi au jurat, că vor fi totde- 
uta. credincioși țerii, care i-a primit în si- 
nul seu,.regelui și lor înșiși. Pe. vârful ace- 
stei coline au zidit ei o cetăţuie, pe care au 

„numit-o Cibinburg, adecă Cetatea Cibi- 
nului. Cetatea Cibinburg este insemnată, 
pentru că dela ea și-a primit Ardâlul 'nu- 
mele său nemțesc, Sieben biirgen şi ou 
dela cele șepte orașe săsesci, cum au credut 
Omenii “mai nainte. Apoi este însemnată ce- 
tatea acesta, pentru-că pe locul unde a stat ea, 
s'ă zidit oraşul Si biiu, numit nemţesce Her- 
mannstadt, adecă oraşul lui Hermann. Acesta 
să crede a fi fost unul dintre conducători. 

Sibiiul să află așegat parte pe terasa, ce să 
estinde pănă aprâpe de Cibin, parte jos în 
vale pe ambii ţermi ai riului. Partea lui 
mai sus aşegată a fost întărită cu ziduri şi 

„turnuri puternice, din cari să află şi acum 
în tote părţile multe remășițe. Mai bine 
sunt păstrate zidurile în partea de megăgi 
i oraşului, spre promenadă, unde să află şi 
trei turnuri vechi. Zidurile 'aceste au fost 
făcute din cărămidă roșiă și pentru aceea 
turcii, cari au năvălit de mai multe ori asu- 
pra orașului, l-au numit porașul roşut, Si. 
biiul, ca oraş mare, bine întărit și înfloritor, -
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a ajunsa fi cel dintâiu între orașele săsesci şi de pe timpul regelui Mateiu Corviaul de- „Yeni capitala sau locul de frunte a] sasilor dia Ardel. Primariul Sibiiului era căpetenia 
poporului: săsesc; aici să adunau represen-* 
tanţii politici ai tuturor sasilor (universitatea săsescă) şi aici au locuit cei dintâi episcopi săsesci, după ce sasii au trecut la reforma- „ţiune. Sibiiul a fost în doue rânduri capi- 
tala Ardelului, fiind aici guvernul țerii, întâiu - în secolul trecut (1703 — 1191) și a d6ua 6ră 
în secolul present (1849 — 1565) şi între 
zidurile lui s'au ţinut mai multe diete ar. 
delene de însâmnătate. Meseriile şi negoţul 
orașului au fost în trecut în stare în floritâre, - 

„Călătoriul strein, întrând în Si- 
biiu, este surprins de ulițele mai mult 
strimbe ale orașului, de remășițele de 

- ziduri și: întărituri, pe lângă cari. s'au 
zidit cu timpul case și de multele zi- 
diri vechi și va observa îndată, că tote 

*. “aceste s'au făcut în timpurile resboi- 
nice din trecut. Partea cea mai fru- - 
mose. și mai însemnată a oraşului este 
cetatea, adecă partea aședată sus, care 
a fost încunjurată cu ziduri şi alte 
îutărituri, apoi partea de oraș, ce să: 
estinde spre apus, numită „Josefstadte, 

„care sa început a se zidi în 'jumăta»: 
e 7
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tea a dua a vâcului trecut. In ce- 
tate să află cele două pieţe de frunte 
ale Sibiiului, numite „piaţa mare“ şi. 
„Piaţa mică“ Ele sunt despărțite “de 
"cătră olaltă prin biserica romano-ca- 
tolică, zidită la 1725, şi prin un turn 
nalt, numit „turnul sfatului“, (nemţesce 
Ratturm),. care a fost zidit în 1586— 
1588. In piața cea mare să află casa 
veche a universităţii săsesci și palatul 
lui Brukenthal, în care este museul lui 

- Brukenthal: a . 
Baronul Samuel Brukenthal a fost 

guvernatorul Ardâlului pe timpul domniei 
împărătesei Maria Teresia (1117 — 1787) 
El a fost iubitor de arte şi sciinţe şi a adunat 

tâtă visța sa multe lucruri  frumâse, şi 
de mare preț, precum icâne, cărţi, bani, 
arme şi alte lucruri vechi, aflate prin țară; - 
apoi minerale ş. a. Din aceste a alcătuit 
el “museul, numit . după numele lui; palatul 

“său din piaţă este aprâpe întreg ocupat cu acest 
museu, care dimpreună cu palatul este acum 
proprietatea, seâlelor săsesei din Sibiiu, fiind 
că viţa lui Brukenthal s'a stins cu totul, 

Partea cea mai însemuată a. museului 

o formâză galeria de icâne. Aici sunt 
adunate 1100 de icâne, zugrăvite de pictori . 

s
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din vecurile trecute și din deosebite țări ale 
Europei, nemți, italieni, francezi ș. a. Ast- 
fel sunt între ele multe portrete de ale 6me- 
nilor vestiți, ţinuturi de la ţară (peisagiuri) 
și de pe mări și riuri, întâmplări din istorie: 
și din. vieţa Mântuitoriului nostru, orașe, în- 
făţişări din vi6ţa păstorescă și - dela ţeră,. 
lupte renumite ș. a. Multe din ele sunt 
forte frumâse şi de mare preţ. Ele. sunt aşe- 
gate în 15 sale mai muri și mai mici.*) — Ia 

„alte odăi ale palatului să află biblioteca, care 
constă din mai mult de 40,000 de cărți, vechi 
şi n6ue, unele de mare preţ; aici sunt și 
unele chrisove vechi, scrise “cu mâna, cari 

  

*) Seriitoriul engles Charles Boner, care a visi- 
„tat uctsta galerie de icâne şi a scris o carte despre 
Ardel acum vre-o 23 ani, sa esprimat în' cartea sa, 
că icânele sunt copii fără de valre sau sunt zugrăvite 
de pictori neîusemnaţi. In urma acesteia a fost che= 
mat la Sibiiu directorul galeriei împărătesei de icâns 
(Belvedere) din Viena să-și deie părerea ca pricepător 
asupra val6rei lor, Acesta n'a dat drept lui Boner şi 
a declarat, că cele riai multe icâne sunt originale și 

* unele de valâre însemnată, — În: asemănare cu galeri- 
ile de icone din; orașele mari ale Europei, galeria de 

"ic6ne Brukenthal este numai de valâre mijlocie, dar 
ca colecţiune provincială este destul de însemnată, Ii 
ca se află între altele tablouri de Tizian, Reni, Do- 
minik, Brandi, “Wourermaun, ran Dyk, Rubens, Kra- 
nach, Diirer ete. ia 

2
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în alt loc nu să mai află, sunt cum să dice 
esemplare” unice. — Erăşi în alte odăi -să 

„află așegate „lucruri * vechi, precum arme, 
unelte, vase, cărămigi şi hârbe din ziduri 

„vechi, cu -mosaicuri, afate mai cu -samă în 
Arde], apoi o mulţime qe bani vechi, mai - 
cu: samă. de pe. vremea dacilor și romanilor 
și a principilor ardeleni; mai sunt apoi tot. 
teliul de soiuri. de minerale: (petri) chiar şi: 
petre scumpe, și. cu dcosăbire multe” și fru- 
mâse stufe de aur și telur, de pe la băile 
de aur ale ţerii nâstre, apoi lucruri de 
sculptură ş. a. i E 

In o eltă parte a palatului Bruken- 
thal să află, aşedată în mai multe odăi, co- 
lecţiunea bogată a „tnsoțirii transilvane pen- 
tru sciinţele naturalez, ce esistă în Sibiiu, 
Ea -s5 compune din.o mulţime. de soiuri de 
paseri din “Ard! şi alte animale, împlute şi 
preparate, apoi pesei, şerpi și alte animale: 
tiritore (amfibii), păstrate în spirt, precum 
şi o: mare colecţiune de insecte şi fluturi ; 

“mai departe: un herbar bogat, adecă tot fe= - 
liul de soiuri de flori şi erburi şi colecţiune 
de minerale. S& mai află aici, 'deoşebit da 
cele înşirate mai sus, o “colecţiune etnogra- 
fică. din Egipet şi din. Asia ostică (China. și 

" Iaponia). Insoţirea are şi o bibliotecă, con-
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stătătâre din cărţi de „specialitatea sciinţelur 
naturale. 

'Tâte aceste lucruri ale museului Bru- 
kenthal şi ale însoţirii pomenite sunt aşe- 
date în bună rânduială, fiind adunate cele 
de un fel la un loc și ele pot fi. cercetate 
de ori şi cine. 

Museul Brukenthal este cel mai mare 
"şi mai bogat museu din Arddl, 

„Lângă piaţa mică să află biserica 
săsescă şi scolele săsesci, anume liceul, 
realele superidre şi scâlele elementare. 

„Biserica s'a început a să zidi în jumă: 
“ tatea a doua a seclului XIV şi s'a sfirşit 

cătră finea seclului XV. : Ea este zidita în 
stil gotic, în locul unei alte biserici mai 
vechi. Turnul ei este de 13 m, de nalt şi 
e încunjurat în patru colţuri de alte patru 
turnulețe mai mici. Din turnul acesta avem 
o privire largă și forte frumâsă asupra ora- 

"ului şi a. împrejurimii. Biserica are mai 
multe întrări, dintre cari la d6ue portalurile 
sunt lucrate cu multă măiestrie. In lăun- 
trul bisericei sunt multe lucruri însemnate. 
In partea de cătră apus, care. este despăr- 
țită de restul bisericii prin un părete, să află 
morminte vechi de-ale căpeteniilor săsesci (pri- 
rari de-ai Sibiiului, preoţi etc.) din vecurile
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16, 17 şi 18; cu monumente de pâtră și metal, 
înfăţosând pe cei înmormântați acolo în mă 
rime naturală și în portul de pe acele vremuri, 
În. biserică s& păstreză mai multe vestminte 
preoțesci vechi, din timpul dinainte de re- 
formaţiune ; ele sunt brodate cu mătasă și 
cu fir și astfel sunt de mare preţ; mai este 
aici un potir, cană şi feșnice de argint din 
suta XVII-a, apoi multe alte obiecte biseri- 
cesci forte vechi, Mai putem aminti și icâna 
frum6să zugrăvită - pe părete de-asupra! al- 
tariului, care ne înfăţoșeză restignirea lui” 
Christos pe cruce ș. a Biserica acesta este 
una dintre cele mai mari biserici ale Ard€lului. 

Din piaţa cea mare să rămurese 
patru strade de frunte ale Sibiiului, în 
cari asemenea s5 află zidiri şi alte lu- 
cruri de însămnătate. Astfel este --în 
strada Măcelarilor - piimăria sau casa 
sfatului. 

Primăria, este o 'zidire veche. Aici să ! 
află archiva orașului, bogată în documente 
vechi, o colecțiune de:arme şi o'cameră de 
tortură cu instrumente de tortură din v&- 
curile trecute, 

"Tot în strada Măcelarilor să află 
casa frumâsă a băncii „Albina“ zidită; 
la 1874, apoi biserica română gr. ori-
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entală, care este mică, dar în lăurtru' 
ornată frumos şi cu eleganță; cu de- 
osebire este frumos fruntariul (catapi- 

- t&sma); mai departe aici să află reşedinţa 
„metropolitană gr. or., seminariul de 
teologi şi pedagogi gr.-or. numit după 
numele întemeiătoriului, a metropoli- 
tului Andrei Şaguna, seminariul „An- 
dreian“, apoi în capetul din sus al stradei 
frumosul palat al tipografiei ârchidie- 

„Cesane române gr. or., în care s6, află, 
şi tipografia. | i 
O altă stradă, care să rămuresce 
din piața cea mare este strada Cis- 
nădiei, cea mai frumâsă dintre stra-" 
dele Sibiiului. Aici s5 afă palatul. 
băncii de asigurare » Transilvania“, ȘI 
lipit de el noul -palăt al. archidiecesei 
vomâne gr..or., care e. zidit în locul 
unei case mai vechi, unde a fost mai 
întâiu reședința episcopului român gr. 
or. Mai departe să află în strada ac6- 
sta mărețul palat zidit: de oraș în care 
sunt cele mai multe cancelarii militare 
şi la capătul din sus al ei (pe piaţa 
Hermann) o casarmă mare de infanterie, 
€r . în fața casarmei frumosul palat al 
lui Habermann, în dosul căruia să află 

r
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întocmite băi de abur şi scălqi. Lângă 
palatul acesta să află de o parte o pro- 
menadă, (promenada Bretter) forte fre= 
cuentată de publicul sibiian, 6 de 
altă parte parcul orăşenesc, c care e mic 
dar arangiat cu gust. 

De pe promenada Bretter avem 
o privire frumâsă asupră munţilor. Fă- 
găraşului, cari să nalță măreț, în .li-, 
nie neîntreruptă, ca un zid uriaş, la 
marginea orizonului. Dela capetul din 
sus al ei să începe partea de oraș, 
numită  Josefstadt, 6r la drâpta să 
află strada Morii. In strada acâsta, 
sunt casele. „Asociaţiunii transilvane, 
“pentru literatura română şi” cultura. 
poporului român“. In ele să află-bi- 
roul (canceleria) “acestei însoţiri cul- 
turale însemnate şi. biblioteca ei, cu 
cărți în valore de preste 10,000. de 
floreni, 6r' în curte s5 nalță mărâţa 
zidire a sc6lei superidre române de 
fete, cu internat, zidită din partea, 
„Asociaţiunii“ la anul 1885. Lângă. 
casele „Asociaţiunii“ se află casa co- 
mitatensă, zidită în stil renaisance nou; 

Josefstadtul este. o parte de oraș mai 

n6uă, “care s'a început a să zidi numai în:



107 — 

jumătatea -din: urmă a seclului trecut, Ea 
este partea de oraș cea mai plăcută, cu case 
zidite în stil modern, multe construite în 
formă da vile (locuinţe de vară) și încunju- 
rate cu grădini mari şi fârte frumos cultivate, 
Josefstadtul are înfățoşarea unei localităţi me- 

"nite. pentru locuinţă de vară, cu case în formă : 
de vile frumâse, cu grădini, cu aer curat şi 
„vara în tâte părţile cu verdâţă atrăgătore; 
cu el stă'în legătură nemijlocită un pare 
mare la marginea oraşului, numit „parcul 

_ de. arini“ (Erlenpark), în lungime de o ju- 
inătate de 6ră, cu aleie- (cai) forte frumâse, 
Parcul să mărginesce cu pădurea oraşului, cu- 
noscută. sub numele de Dumbravă (Jungen- 
wwald), care să estinde pănă aprâpe de Reșinar 
şi Cisnădi6ra, în lungime de vre-o 8 km. şi 
este. un loc de primblare, cercetat vara, ca 
şi parcul de. arini, de publicul din oraş. 

“În Josefstadt să află între altele 
zidirea Gesellschaftshaus (casa societă- 
ţii), un edificiu mare, cu sală spaţi= 
Gsă şi localităţi laterale ; în el'să țin 
adunări publice, conveniri, . baluri şi 
petreceri, şi diferite esposiţii ete. Mai 
departe s& află în Josefstadt o mă- 
năstire de călugărițe, cu.scâlă de fete 
şi internat și cu grădină mare, apoi
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seminariul săseso-luteran teologie şi 
pedagogic, un palat măreț, zidit în 
anul 1892, cu grădină frumâsă. Dintre 
&rădini este cu deosebire frumâsă gră- 
dina metropolitană, cultivată cu gust, 
cu locuinţă de vară şi florărie. In Jo- 
sefstadt se află și o biserică română 

“gr. orientală și o seâlă elementară, (în 
_„Gr6pă“). - 

Lângă parcul de arini se află spi- 
talul militar, 6r de cealaltă parte se 
nalță casarma de atilerie: (tunarilor) ; 
ea se alcătuesce din trei zidiri mari 
deosebite, dintre cari în cea din mij- 
loc se află scâla de cadeți, (sc6lă mi- 
litară de ofițeri de infanterie),. apoi se 
mai află aici magazine, grajduri, scâle 
de călărit etc. Casarma acâsta este 
una dintre cele mai mari zidiri ale Si: 
biiului. Dela casarma de infanterie de 
pe piaţa Hermann, în jos, pe ' din do- 
sul ei, se estinde promenada veche, cu. 
trei despărţăminte, cu fântână artesică, 
pavilon etc. De aici 6răși avem privire 
frumâsă asupra munţilor dela gra- 

„Diţă. La capătul din jos al-acestei pro- 
menade se află teatrul orășenesc, 6r 
mai în jos spitalul civil, încunjurat de
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o grădină frumâsă. [n cetate se mai află - 
casa societăţii musicale (Musikverein) 
și mănăstirea călugăriţelor Ursuline, 
cu biserică şi scâlă de fete cu internat, 
bine cercetată. | 

| Orașul de jos este aședat cu 14-—15 
mtri. mai jos decât cetatea *) şi stă în 
t6te părţile în legătură nemijlocită 
"cu ea.. Din cetate s& cobâră omul în 
partea de jos pe trepte, pe lângă cari 
sunţ;- zidite case: de sus pănă jos. Par- 
tea de jos: a orașului să estinde pe 
ambii țermi ai Cibinului, preste care 
sunt făcute mai multe poduri. Aici | 
să află d6ue biserici române, una gr. or, . 
Şi alta gr. cat, cu scoli elementare, 
apoi casa de orfani, numită there- 

- sian,“ şi zidită pe timpul împărătesei 
Maria, 'fherezia. Afară. de oraș să află. 
spitalul alienaţilor (de nebuni). Acesta 
este un edificiu mare, în care sunt 
internaţi la 200 de bolnavi din tot 
Ardâlul și e provăqut cu scalde, gră- 

  

*) Sibiiul, anume” partea de sus a ora- 
şului (cetatea) să află la o nălțime de 430 
metri preste suprafața mării, ear celelalte 
:părți la nălțime de 415 metri. :
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“dină mare şi parc. Ela fost întemeiat 
la 1859. pentru ţara Ard6lului şi e 
susținut din partea statului. . 

In Sibiiu să află comanda corpu- 
lui de armată XII din Ard6|, mai multe 
biserici, diregătoriile comitatense și ju- 
decătorii, gimnasiu. de stat, cu limba 
de propunere ungurâscă, apoi mai multe 
tipografii, fabrice de lumini, de postav,. 
săpun, salamă, patru fabrice de ma- 
șine şi unelte economice etc. | 

Clima Sibiiului este puţin cam aspră, 
din causă că oraşul este aședat în apropierea | 
munților și e achimbăciâsă în urma vântului 
dela medădi, care pătrunde prin pasul Tur- 
nului-Roșu, ca pe o pârtă şi bate adeseori 
cu putere. Mai statornică și liniștită este 
vremea în lunile de t6mna. ” . 

Pentru români Sibiiul este oraş 
forte insămnat, dedrece ei au aici mai 
multe așeqăminte frumâse şi aici își 
țin adunările cele mai îns&mnate. 

la Sibiiu este reședința (scaunul) 
archiepiscopului şi metropolitu-: 
lui românilor de legea gr. or. Si-: 
biiul a fost designat ca loc de reședință - a 
episcopilor români gr. orientali la anul 1783. 
Insă episcopii Nichitici şi Adamovici, au lo-
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cuit în. Reşinar și episcopul Vasile Moga a fost 
cel dintâiu, care și-a avut scaunul episcopese 
în Sibiiu*). Aici să află consistoriul ar- 
chidiecesan sau cum am dice sfatul cel 
mai înalt bisericesc, care dimpreună cu ar- 
chiepiscopul “ocârmuiesce pe credincioşii ro-. 
mâni gr. or. din Ardel în privinţa spiri- 
tuală şi îngrigesce de bisericele şi scâlele 
lor şi de averea archidiecesei. Aici, Ja re- 
ședința archiepiscopâscă, să adună în fie-care 
an la Dumineca Tomei, fruntașii credineio- 
şilor gr. orientali, preoți şi mireni, aleși din 
totă ţara Ardelului, după cercuri de alegere, 
de să sfătuiesc şi pun ' la cale cele mai în- 
semnate lucruri bisericesci și scolare, Adu- . 

  

9 Episcopul Nichitici şi următoriul seu Ada- 
movici, amândoi sârbi de origine, au păstorit biserica: 
"română gr, or. din Ardl dela 1783 pănă la 1796. 
După mârtea lui Adamovici scaunul episcopesc u re-: 
mas vacant în decurs de 15 ani, pănă la 1910 când 
n fost ales şi întărit de episcop Joan Moga şi chirotonit 
la 1811. EL a fost după unire, cel dintâi episcop român 
al românilor gr, orientali. Vechea reşediuţă în Sibiiu a 
“fost în casa de sub-Nr, 7 din strada Cisniădiei, care 
-acum nu mai esistă, căci în locul ei s'a edificat un 
palat nou, Casa acâsta a fost prima avere a archi- 
diecesei rom. gr. or, cumpărată la 1819 (respective 1821) . 
-din o colectă fâcută între credincioși ; în ea: s'a des- 
schis mai întâi seminariul, dr” la 1939 a fost! prefă- 
-cută în reședință, ă
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narea acesta aauală să 'numesce sinod ar- 
chidiecesan şi să compune din 60 de 
membri (20 preoţi şi 40 mireni) aleşi în 
20 de cercuri de alegere. Tot în Sibiiu- să 
ține din trei în trei ani o altă adunare bi- 
seric6scă a românilor gr. orientali, la care 
să adună fruntașii tuturor românilor de legea 

„gr. orientală, adecă nu numai din archidie- 
cesă,. (Arde!) ci și din diecesele Aradului și 
Caransebeşului (Țara Ungurescă și Bănat) 
astfel deci din întrega metropolie, aleși &răşi 
«după cercuri. Adunarea acesta s& numesce 
congres naţional-bisericese şi are 
90 de membri, (30. preoți și 60 mireni), 

In Sibiiu să a8ă-o scâlă mai naltă de 
preoție sau scâlă de teologie şi una “pentru 

învăţători sau scâlă de pedagogie gr. or. fie. 
care cu câte un curs de trei ani. Aceste scâle 
sunt frecuentate la an cam de 150 de elevi, 
cari îşi au locuinţa în seminariul „Andreian« 

* din strada Măcelarilor, unde să află și salele 

, 

de prelegere, biblioteca seminariului şi tot 
ce să ține de scâlă. 

Ia. Sibiiu îşi are mai departe reședința 
nÂsociaţiunea transilvană pentru 
literatura română și cultura popo: 
rului român“, Acâsta este o însoţire a tu- 
turor românilor ardeleni, întemeiată la 1861
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şi are menirea a lăţi între românii din Ardel 
cultura în deosebitele ei ramuri, sciința de 
carte, meseriile ș. a. cu un cuvânt. tot ce e 
bun, folositor şi - frumos. Lu ea se pâta 

- face ori. cine membru, plătind anumite tacse 
şi pâĂsociaţiunea“” şi are mulți membri în 

„tot Ardelul, cari se împart după -ţiuuturi în 
mai multe despărţăminte. Din tuesele mem- 
brilor și din alte dăruiri făcute de binevoi- 
torii n6mului românesc, însoţirea acâsta ara 

“ adunată o avere frum6să, din venitele căreia. 
se împart pe fie-care an stipendii: şi ajutâre 
la copii săraci, dar sirguincioşi şi cu purtare 
bună, dela scâle şi “meserii. Membrii „ Aso- 
ciaţiunii“, cari sunt datori a lucra, fie-cara 
după putinţă, pentru sprigivirea şi înaintarea 
scopului si, se adună odată pe an în deo- 
sebile orașe ale ţării, ca să vadă, cum se 
chivernisesce averea însoțirii şi să pună la 
cale alte treburi de ale ei. Adunările aceste 
sunt împreunate cu serbări fârte trumâse. 
„Adunarea „Asociaţiuniie alege tot la trei ani 
comitetul 'ei, care se compune din 12 
membri şi e dator a conduce însoţirea și a. 
griji de îuaintarea şi interesele ei. Partea cea 
mai însemnată a averii „Asociaţiunii“, (precum 

„case, biblioteca, scâla de fete etc.) se atlă în 
Sibiin și aici este și reşedinţa comitetuiui ei. 

8
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„Asociațiunea“ susţine o scâlă civilă 
de fete cu internat, cu patru clase, care e 
cercetată pe an de 80—90 de eleve. Ea este 
provădută cu tâte cele de. lipsă, după cerin- 
ţele cele mai ndue și e una dintre cele mai - 
bune scâle de fete din Ardel. Sesla acesta 
s'a deschis în tâmna anului 1886. 

În Sibiiu îşi are reședința comitetul 
administrativ al fondului şi sc6- 
lelor foştilor grăniţeri din regi- 
mentul |. român de graniţă: 

Afară 'de aceste se mai afă în Sibiiu 
multe însoţiri române. Asttel este Roeu- E 
niunca femeilor române, înființată îna- 
inte de acesta cu 13 ani; ea are o avere de 

„aprâpe 10 mii de floreni, din care susține o 
sc6lă elementară de fetițe, adăpostită în edi- 
ficiul scâlei „Asoociaţiunei.« Apoi Reuniu- 
nea română de agricultură (pentru 
„comitatul Sibiiului) cure are de scop perfec- 
ționarea şi îmbunătăţirea lucrării câmpului 
în tote-ramurile ei. Banca sau inatitu- 
tul de credit şi economii „Albina, 
care sa inființat la anul 1872 cu un capital 
de 300 mii A. Ea face o învârtire (circulaţi- 
une) pe an de preste treideci de miliâne flo- 
reni şi este una dintre cele mai mari bănei 
ale Ardâlului ; în Braşov are o sucursală (6-
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lială).*) Reuniunea română decân- 
tări, Societatea de lectură sau ca- 
“sina română, Reuniunea sodalilor.ro- 
mâni etc, | 

"In Sibiiu apar cinci foi române, dintre 
cari una este organul ofcios al nAsociaţiu- 
nii“, apoi se află ddue tipografii româane,: 
dintre cari cea, mai veche este tipografia 
archidiecesană gr. orientală, înteme- 
iată la 1850 de metropolitul Andrei Şaguna. | 
In Sibiu se află patru biserici române şi la 
fie-care câte o scâlă elementară de copii şi 
copile. | a i 

Aici să află scaunul unui protopopiaţ 
român gr. oriental, de care să ţin 29 de pa- 
rochii şi mai multe filii, cu 27,595 de cre- 
dincioși şi a. unui protopopiat român greco- 
catolic, la care aparţin 34 de parochii, cu 
mai multe fiii şi cu 16,591 de credincioşi, 

In Sibiiu sau ţinut mai multe adunări 
politice însămnate ale românilor din Ardâl 

“şi Pera Ungurească, E | 
Dintre bărbaţii nostri mari să află în- 

- mormentaţi aici: episcopul gr.or. Vasilie 
Moga (în progadia din nGr6pă“), mort 'la. 

  

*) În anul 1592 circulațiunea (reverimentul) a 
fost de 30,267,154 fl. 92 cr, &r venitul curat de 86,487 4.37 er, . 

Ş*
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1845, apoi Alecsandru Papiu Ilarian, 
„istorie vestit, fost Ministru în România şi 
„membru” al „Academiei românei din Bucu- 
resci, mort la anul 1879 în Sibiiu; el este 
înmormântat în cimiteriul bisericei roniâne 

“gr. cat. şi are un monument de marmoră, cu 
bust, ridicat de Academia română. Tot în ci- 
miteriul acesta dârme somnul vecinic George 
Bariț, unul dintre cei mai mari fii ai na- 
țiunii n6stre, scriitor renumit, fost preşe- . 

“dinte al „Academiei“ din Bucuresci şi al 
nAsociaţiunei transilvane“, repausat la 2 
Maiu 1893, . . 

| Sibiiul are 21, 465 de locuitori, 
„&r cu miliție cu tot 24,567. Dintre 
acescia 4807 “sunt români.*) Intre ei 
este bine representată, inteliginţa, pre- 
cum oficiali, preoți, advocaţi, diarişti, 

„Profesori, neguţători . ete, apoi sunt 
mulți meseriași de tâte soiurile, partea 
cea mai mare însă: sunt țerani, - cari 
s& ocupă cu lucrul câmpului. 

  

*) După „Helysegnevtâr“ din 1892 nu- mărul românilor este 4581, uoi însă credem 
"că num&rul lor este 4807, desrece tot după 

acel „Helysegnâvtâr“ să afă în Sibiiu 3173 
gr. orientali și 1634 gr. cat. cari:sunt toţi 
țomâni,
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Ei să numesc de obiceiu „măie- 
reni“ şi cei mai. mulți dintre ei locu-: 
esc în”partea de jos a orașului, 

Pentru sasi este asemenea fârte însem- 
„nat oraş Sibiiul. EI este cu și în trecut, 
orașul de.trunte al săsimii. Aici este reșe- 
dinţa episcopului săsesc şi de aici se admi-i 
nistreză averea naţională a sasilor (univer- 
sitatea săsescă); aici se află consistoriul lu- - 
teran săsesc și scâle însemnate, precum se- 
minariu de teologie și pedagogie, ' gimnasiu 
și reale snperidre etc., apoi o mulţime de 
reuniuni (însoţiri) culturăle,, de sciinţă şi de 

"binefacere, bănci mari ete. Numărul 'sasilor 
„din Sibiiu este de 13,148 de suflete. | 

__ Impregiurimile Sibiiului sunt fârte 
frumâse, bogate în privelisti. încântă- 
târe. Dela oraş spre mâdădi şi m6dă- 
di-apus să nalță muntii Cibinului, &r la 
p6lele lor se estinde șesul Cibinului, 
care spre mâdânâpte se' mărginesce 
cu un ţinut cu dâluri şi“ coline. 

Munţii Cibinului stau în legătură: 
spre apus cu munții Paringului şi ai 

„Sebeșului, 6r spre: răsărit se. estind 
pănă la pasul Turnului- Roșu, prin“care 
curge Oltul din Ardâl.în România: Și
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care-i desparte, ca o brazdă uriașă, de_ 
munţii Făgăraşului, o 
"Trunchiul lor este Frumosa, cu piscul 
cel mai nalt al acestor munți, cu Cindrelul 
care are o înălțime de. 2248 matri, De pe 
vârful acestuia avem o privire largă şi fru- 
mosă asupra celoralalte piscuri ai acestor 
munţi, acoperiţi pa câstele lor cu bogata: 
păduri de brad. Astfel de piscuri mai în- 
semnate sunt: Beșineul şi Giăuşora, între - 

 Tiurile Cibio şi Sad, apoi Preşbea și înspre 
graniţă piscurile Otitiagu, Galbina sau Voi" 
nâgul-cătănese, Vârfal-Mare ete. | 

Dintre riulețele de munte, cari 
isvoresc în acesti munți dâue sunt mai . 
“însemnate. Unul. este riul Sadului, cu. 
o vale lungă și romantică; el se varsă 
în Cibin, lângă satul Tălmaciu. Cela- 
lalt este Cibinul, care se alcătuesce din 
doue braţe, numite Riul-Mare și Riul- 
Mie. La pslele Cindrelului, în due văi 
romantice, se află ascunse ca neşte 
mărgăritare, dâue lacuri cristaline :- Ie- 
zerul-Mare şi Mic. Din „aceste isvo- 
resce Riul-Mare şi Riul-Mic, cari îimpre- 
unându-se din sus de Gurariului, for 
m6ză Cibinul, având partii pitoresci 
pe văile lor.
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Astfel se află pe Riul-Mare o fru- 
m6să, strimt6re, cu numele „la Pârtăs, 
“unde alvia riului este strimtorată de 
"stânci şi apa curge ca prin o pârtă 
„cu zuzet printre bolovani, &r mai în 
jos ni se presintă o frumâsă cascadă. 
a riului, de-vre-o 12 m. de înaltă, care 
cu stâncile din apropiere şi cu împre- . 
giurimea pădurâsă și sălbatică formâză 
un tablou romantic. Cibinul eșind. din- 
tre munţi udă, micul, dar plăcutul şes 
de asemenea numire și din. jos de Si- 
biiu, în semicerc, se îndrâptă spre Olt. 

- Din colţul acestui semicere de pe d6- 
-lurile Gusteriţei, avem o privire roman- 

„ tică asupra şesului şi munţilor Cibinului. 
| În apropiere vedem Sibiiul, cu zidu-: 
rile lui vechi, cu mulțimea. de case, co- - 

„ perite cu ţigle (6le) roşietice și cu turnurile di- 
feritelor biserici, cari se nalţă printre zidi- 
rile „orașului, apoi mai departe șesul Cibi- 
nului cu sate dese şi în fund măreţii munţi 

„.. dela graniţă, în o liniă continuă, întreruptă. 
numai la un loc, prin frumosul pas al Tur- 

"nului-Roşu, unde munţii se desfac, făcând loe “alviei Oltului, Da 
| Şesul Cibinului are o suprafață de. 
340 km. (] (6- miluri Și este per-
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„curs de-a latul lui de riul Cibin... Pe 
gesul acesta, s'a întâmplat, lângă satul 
Şelimber, la anul 1599 lupta crâncenă E 
dintre Mihai Vodă Vitezul, domnul 
Munteniei şi Andrei Batori, prinţul Ar- 
delului. Mihai vitâzul a eșit învingător, 
Er mormântul ostenilor căduţi (preste 
2000 la număr) se vede şi adi în forma, 
unei coline (hâlm) lângă sat. 

Şesul Cibinului are pământ forte 
roditor; pe el se află aședate mai multe. 
sate, românesci şi săsesci, mari Şi bo- 
gate, cu deosebire pe la pâlele mun- 

“ţilor, cum sunt Cisnădia, Reşinarii, Or- 
latul, orășelul Seliştea şi în' partea de 
mâqăn6pte orășelul Oena-Sibiiului, ete. 

Spre megădi-apus dela Sibiiu să 
“află „comuna mare Cisnădia (nemţesce 
„Heltau), aședată la p6lele munților, în 

o. posiţiune frumâsă, încunjurată de 
deluri cu păduri și pometuri.  Locui- 
torii ei sunt în număr mai mic români, 
6r în: maioritate saşi, cari să ocupă. în 
parte mare cu postăvăria, deși acum. 
nu le merge așa de bine; ca. odinidră, 
când făceau negoţ estins pănă prin” 
Bănat şi Homânia cu pănura țesută, 
de ei. Biserica săsâscă de aici este o
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zidire forte veche; turnul principal 
al ei este încunjurat .cu patru tur- 
nuleţe, asemenea turnului bisericei - să= 
sesci din Sibiiu. | 

Să scie însă din cărţile bătrâne, 'că sa- 
sii din Cisnadie când au ridicat turnuleţele, 
au avut pricină pentru ele cu primăria ora- 

“ şului Sibiiu. . In vecurile trecute numai ora- 
șele şi orăselele săsesci de'sine stătatdre şi 
cu judecătorie aveau dreptul de-a și împodobi 

- bisericele cu turnulețe. Acesta era un semn; 
că localitatea care av6 o astfel de biserică, 
era oraş şi sasii din Cisnădie, după ce au 

- Zidit turnuleţele au fost siliți să dea, sibieni- 
lor făghduială în. scris, că Cisnădia va ră. 
mân6 tot sat, precum a fost mai nainte, su-. 

„pus orașului Sibiiu; numai uşa au rămas 
turnuleţele neatinse și s'au păstrat 'până în 
dilelele nâstre. po 

;.. În apropiere, spre apus dela Cis-. 
nădia să află satul săsesc Cisnădira. 
EI este aşedat în o vale. îngustă și 
are o posițiune romantică şi împreju- 
rime frumâsă. Din causa acâsta el 

”. este. în timpul verii. un loc plăcut de 
escursiune şi de locuinţă de vară pen- 
tru sibieni. Locuitorii să ocupă cu 
lucruri de mână, precum împletituri,
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(pălării de paie, corfe) etc. dar cu de- 
osebire cu pomăritul. Pomele, mai 
cu samă cireșele dela Cisnădidra sunt, 
forte bune și vestite în întreg ţinutul 
Sibiiului. Lângă sat să nalță un del 
conic (țuguiet), pe vârful căruia sa 
aflat odinidră o cetăţuie, în mijloc cu 
o biserică. Zidul, alcătuit din bolo-" 

- vani puternici, care a încunjurat ce- 
tatea, acum zace în ruină, 6r biserica, . 
care are un portal frumos, lucrat în 
stil romantic, este părăsită ŞI servesce 
sătenilor de magazin. | | 

-- Asemenea cetățui şi castele să afă în 
„Bumăr însemnat prin ținuturile, locuite de. 
“sasi, În multe locuri . întăriturile sunt, con: 
atruite în jurul bisericei şi formâză un fel 
de câstele de biserică. Ele au fost zidite 
în vecurile trecute, când Ardelul era bân- 
tuit adese de cete de turei şi tătari, In: 
timp de pace să păstrau în ele bucate, haine 
și alte lucruri, €r' când năvăleau în țară lit- 
fele păgâne, să adiipostiau între zidurile lor. 
locuitorii din sat și să scutiau de turia acelora. 

„ Multe din aceste vechi întărituri sunţ ruinate, 
altele însă să folosese şi acum ca măgăzine, 

In cetăţuia Cisnadidrei bolovanii, 'ce 
zac împrăștiați, să gice, că au fost duşi sus
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pe vârful d6lului de feciorii din sat.  Tra- 
diţia ne spune, că în Cisnădi6ra nu era 
primit în societatea feciorilor nici un făcku 
holteiu, nici nu-i era ertat să să îns6re, pă- 
nă:ce nu ducea un bolovan mare pe vârful 
delului, în cetate, Când apoi cetatea era 
atacată şi dușmanii voiau să :urce. câstele 

“delului, bolovanii aceștia erau rostogoiiţi de 
vale, făcând mare stricăoiune în câta năvă- 

„“litorilor, | Su 
La p6lele Ghihanuli, în depăr- 

tare de 1 ră. şi 1/, dela Sibiiu, în 
vecinătatea CisnădiGrei, este aşedată ma. * 
rea și frumsa comună românâscă Reşi- 
narii, una dintre cele mai mari comune! 
curat românesci din întreg Ardâlul.. Ca- | 
lea ce împreună acâsta comună cu Sibi-. 

iul trece prin Dumbrava, orașului, dela 
care în colo pănă la Reşinari este în- 

""frumseţată pe amândâue marginile cu 
„arbori.  Reșinarii este aședat, pe ţer- 
mii a lor d6ue riulețe, anume Riul-Ca- 
selor şi Riul-Stezii. Acesta din urmă 
sa numit odini6ră Valea-Călugărilor, 
probabil -dela vre-o mănăstire de că- 
lugări, ce va fi esistat pe costa de dâl 
de lângă sat, numită Cetăţuie; pe la 
polele acesteia curge părăul şi pe
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vârful ei :s& văd ici colea în faţa 
pămentului remăşiţe de zid şi urme 
de șanțuri. Nu să scie . însă nimic 
despre trecutul acestei zidiri. In Re- șinari să află trei biserici române, . 
anume dâue gr. orientale şi una gr, 
catolică. Lângă biserica gr. orientală 
cea mai n6uă să află înmormântat în 
o criptă, marele şi în. veci neuitatul 
bărbat al naţiunii n6stre, archiepisco- 
„Pul şi metropolitul românilor gr. or. 
Andrei Șaguna, mort la 28 Iuniu 1873. 

„Marele archipăstor. a fost înmormân- tat aici la propria sa dorință, în o 
comună curat româuâscă, în mijlocul 
iubitului său popor, pentru care a 
“lucrat cu rivnă Și sirguință neîntreruptă. 
totă viaţa sa.  Consistoriul archidie- 
cesan gr. or. din Sibiiu a înfrumsețat 
la anul 1877 cripta, în care zac osă- 
mintele lui Șaguna, cu o capelă. de "P&tră cioplită. Cealaltă biserică mai 

„veche este în lăuntrul său forte fru- 
mos împodobită, &r? păreţii ei sunt 
zugrăviți și pe dinafară. Aici să află 
înmormântați cei doi episcopi gr. or. 
Nichitici şi Adamovici, cari și-au avut. 
scaunul episcopese îu Reșinari.
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In Reşinari s5 află o scâlă elâ- 
măntară superidră: română gr. or, de 
„Copii şi copile, cu 6 învățători Și o 
învățătâre pentru lucrul - de mână, | 
apoi o reuniune a. femeilor române, 
o. reuniune de pompieri și o societate 
de lectură sau casina română, Acesto- 
așeclăminte culturale contribuie mult 
la luminarea şi cultivarea poporului ; 
întreg tineretul din Reșinari scie scrie 

gi ceti, 6r fetiţele să pricep afară de: 
carte la tot feliul de lucruri de mână 
femeesci. a 

De Reșinari să ține şi prediul' 
Riul-Sadului, aședat în valea riu- 
lui de asemenea numire. Numărul lo- 
cuitorilor este de 5235 de suflete, 

„cari sunt toţi români. Ei să ocupă 
cu oieritul și cu economia câmpului. 

- Înainte de acesta, cu 40— 50 de ani atât 
reşinărenii, cât și ceilalți români din 

“părțile aceste; de pe „mărginime“ cum 
sd dice, precum cei din Selişte și din 

„ satele de prin: prejur, erau oieri ves. 
tii și în genere mari economi de vite. 
Pe atunci reșinărenii aveau turme nu- 
mer6se de mii de 6i, apoi stave în- 

„tregi de .cai şi ciredi de vaci, pe cari
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România şi Basarabia. 
După ce îns&acum păşunea şi f6nul s'a, 

scumpit, oieritul nu mai aduce câştig ca 
mai nainte și de aceea este mâi restrâns, 
Afară de oierit reșinărenii s& mai 

„ocupă cu tăiatul lemnelor de foc şi 
de. clădit, apoi cu negoţul de lână, 
său, piei etc.  Meseriaşi sunt puţini. 
Femeile să ocupă cu torsul și țesutul 

" lânei; ele. fac postav “bun, pe care îl 
vend prin oraşele din apropiere, apoi 
ţesături frumâse colorate “de bumbac, 

"din cari pregătesc peptare, mânecare 
Ş. a. Pânza țesută de ele, netedă sau 
în mustre, este de o frumseță deose- 
-bită, - 

le mânau la pășune mâi cu samă în 

Portul : reşinărenilor este urmă- 
toriul:: . | 

Bărbaţii cei Vitrâni au per lung, cei ti- 
meri sunt tunși, Ei portă vara pălerii negre, 
nu prea mari, iarna căciuli negre. Cămașa 
albă de pânză de bumbac, este tivită îngust |. 
şi frumos cu mătasă alvă, mâneca e largă și 
da partea dinjos înfrumsețată prin o .cusătură 
lucrată cu mătasă albi, pe five trase. Gule- 
rul e fârte îngust, cei mai mulți bărbaţi îl 
Dortă neîncheiat, Cei mai tineri portă gulere
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cusute cu mătasă colorață și fir şi încheiat cu dba- 
ieri, Preste cămașă să încing cei bătrâni cu 
şexpare de pele nu prea. late, cei mai tineri cu 
şerpare. înguste cusute cu lori, alții cu brâne 
tricolore, apoi porti peptare de pele încheiate 
sub măna şi pe umărul stâng, cusute cu mă- 
tasă în diferite colori. Vara să îmbracă cu 
mânecare de postav negru, venăt închis sau 
cafeniu, partea cea mai mare din postav de 
casă; iarna părtă cojdce lungi lucrate -firte 

„Frumos cu. mătasă sau cojice pănă sul șold 
numite -„bituşce“, Jai pOrtă cei mai bâtrâui 

vara când e recâre așa numitul „bobout, o. 
haină. lungă, nlgră, cu mânecile. forte lungi, 
făcută din pănură de casă ; boboul se Dune - 
numai pe umeri, fără dl îmbrăca pe mâneci, fi 
“înd acele fărte lungi. . Cei tineri nu portă. bo- 
bou. Cidrecii, numiți în Reginari: nădragi, să 
fac din postav de casă. ad, țigaiu sau Vârsan ; 
cei mai mulţi sunt încălfaţi cu opinci, portă 
însă și cisme şi papuci. Cei ce pârtă opinci 
încalță măi întâiu un fel de ciorapi de lână 
albă ca și cidrecii, ntmiți „căltuni“, Aici să 
pote obserca un Gre cave cult al opincei, pen- 
tru-că şi cei mai cu stare bucuros portă opinci, _ 
da unii'cu nici un preț nu încalță cisme. : 

Femeile portă cârpe mari de lână, când 
Jelesc cârpa e totdeuna nEgră, altfeliu cu flori



— 128: — 

colorate, în preț dela 2—10 JI. ele mai portă 
şi cârpe de mătasă, în preț dela 10—20 şi; . 
Părul îl portă femeile sucit neted la ambe 
tâmplele, înderăt au un conciu sau cum îi die: 
ele „pepten“, făcut din părul de dinderăpt și din 
capetele sucituvei de dinainte, pe sub conciu să 
legă cârpa forte strius.. - 

| Cămeşile sunt forte largi, din giolgiu de 
boltă fin şi lucrate cu mătasă albă, ntgră, o- 
şie și fir ; cămeşile fetelor sunt la grumazi cu 

dă, la femei cu ciupag fârte frumos lucrat. Pe 
„umeri sunt bănicei, în Jos umbrejile de ociceiu | 

„ducrate cu mătasă negră, bănicei în Jos, pui, 
şibacele şi “spărturile lucrate unele” admirabil 
tot cu mătasă şi fir. Mânecile sunt la cămeșile 
de sărbătdre largi din Jos și întorse' în sus, la 
cele. de purtat strâmte. . Portă apoi şi ele, ca 
și bărbaţii: peptar de pele, în timpul nai. nou 

'şi de postav, împodobit cu mărgele, catifea €» 
altele mânecare de postav de casă sau de - 
boltă, vara și dă țesături de bumbac în dife- 
vite colori, sau mânecare împletite din lână 
țigae târsă şi resucită de ele şi brodată cu 
lână colorată de boltă. Afară de aceste se. 
nai portă: cojoc, bitușcă şi bobou. Se încing 
cu brâne late vârgate roșu, galben, verde, ne- 
IJru, sau cu brâne tricoldre. Șurțele sunt ne- 
gre, neîncrețite, cel dinainte mai lat cu cel
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dinapoi, La -uunte portă şurțul dinainte de 
atlas negru încrețit,. alfeliu de postas, dar 
cele mai multe de țesăturt de casă forte fină. 
Șurțele sunt cusute cu mătasă allă și ntgră, dar 
şi cu alte colori. Incălţeimintea e: ciorapul, pă- 
pucii şi opincile. Copii mai porti peptare de 
lână împletite ca și mânecarele, | | 

Spre apus dela Sibiiu să află, așe- 
at între dâluri, frumosul orășel româ=- 
„nesc Seliştea, pe ţermii unui riuleţ 
„de .munte de asemenea numire, Se- 
liştea este comună veche, care a esis=" 
tat la venirea saşilor în Ardăl şi a 

„fost de vâcuri centrul unui protopo- 
piat român. De pe la anul 1860 ea 

„a luat în desvoltarea sa un avânt așa 
de frumos, încât acum să pâte număra 
între orășelele ţerii nostre. Ea are 
câteva strade pavate, mai multe case 
„mari şi frumâse, judecătorie ceroualiă, 
pretură, oficiu de postă şi. telegrafie, 

„terg de săptămână, prăvălii mari ete, 
-și mai multe așădăminte culturale. In 
Selişte să află .patru biserici române, 
“trei gr. . orientale și una 'gr.; catolică. 

“Dintre aceste trei biserici: sunt vechi, 
zidite. în vecurile - trecute; 6r una (bi- 
serica din -„Brata“) e zidită .la anul 

” 3
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1881. Aici s8 află scaunul unui pro- 
topopiat; român gr. oriental, de care 
s8 ţin 13 parochii, cu 17,869 de cre- 
dincioşi. Așăgăminte culturale sunt: 
o scolă elementară superiră de copii 
ȘI copile, cu opt învăţători, societatea 

„de lectură sau casina română, reuni- 
unea. pompierilor şi o reuniune de me- 
seriași; apoi un așăqământ economic: 

„casa de păstrare. In jurul Seliştei “să 
află mai multe comune românesci, 
mari și infloritre, pentru cari Seliş- 
tea, ca orăşel, cu întocmirile și aşe- 
Qămintele ei, este un fel de centru. 
Numărul locuitorilor ei este de 3750 
de suflete, cari sunt, afară de puţini 
streini, toți români. - 
__ Seliştenii sunt vestiți pentru multe 
însușiri bune ale lor, precum iubirea 
de curăţenie şi de ordine, evlavia şi 
iubirea de carte, ospitalitatea ete. apoi 
femeile în deosebi pentru hărnicia, şi 
frumsețea lor şi pentru portul .lor, în- - 
tocmit cu gust și eleganță. - 

„Ocupaţiunea săliştenilor, precum 
şi a românilor din satele, ce încun- 
giură Seliştea, -a fost adinidră 'eco- 
nomia de vite şi în C nai lanieritul.
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Ei treceau cu turmele lor, compuse 
din mii de oi, în România și Basarabia, 

„apoi preste Dunăre pe câmpiile Bul. 
gariei şi ale Turciei. Seliștea şi satele, 
ce o incungidră, sunt aședate pe mar- 

„gine, adecă dela ele încolo spre mâ6- 
qădi nu să mai află comune, ci numai 
munţi pănă dincolo de graniţă, înspre 

„șesul României. De aceea locuitorii 
lor sunt cunoscuţi ca oieri sub nu- 
mele de „mărgineni“. Ocupaţiunea de. 
frunte a lor este şi acum oieritul, dar 
scumpindu-să pășunatul atât la noi, cât 
şi în România, seliștenii, ca 6meni 
harnici, întreprindători şi umblaţi în 

“lume, s'au apucat şi de' negoţ, făcând 
câștiguri bune. Unii din ei au deschis 
bolți în Selişte, alţii prin satele din 

„-apropiere, 6r mulți dintre ei; mai cu 
samă din cei mai tineri trecând în. 
România, cu oile, s'au aședat în di- 
ferite orașe: ale României, ca boltaşi. 

"Toţi aceștia însă sunt: mândri de ori- 
ginea lor şi ţin legături neintrerupte 

„cu rudeniile şi prietinii de acasă. În= , 
tre selişteni să află și mulţi - meseriaşi 
cu deosebire sunt vestiți cojocarii din 
Selişte, cari pregătesc lucruri de C0jQ= 

pe
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cărie fârte frumâse și trainice. Fe- 
meile în deosebi să ocupă cu țeseturi; 
ele ţes din lână _$6lo și tot feliul de 

„straie pentru. casă, apoi pânză -fru- 
mosă și trainică, cu un cuvânt ele îşi 
îmbracă casa cu ţeseturi eșite din 
mânile lor. N Di 

Femeile din Seliște și jur sunt vestite 
și mult admirate pentru trumseţea lor, 

Călătoriul nâmş Bergner, cercetând „Se- 
liştea, a fost ' încântat de "frumseţa  seliște- 
nelor și de eleganța portului lor, „Formele 
corpului lor, — serie el în cartea sa, — sunt 
proporționate, părul este uneori. bălaiu, mai 

“mult însă negru, ochii au adese o stră- 
“lucire pasionată, trăsurile feței sunt fine 'şi 
ele au. adese faţa roșiă ca sâugele și -albă 

„ca spuma laptelui. Graţie desiivârșită, fineţă, 
În trăsurile feţii, disposiţie fârmecătore, con- 
'sciință despre frumseța lor, amabilitate răpi- 
Ore. şi mai pre: sus de tâte: o vioiciune 
atrăgătâre: câtă însuşirile unei seliştene, Ce 
frumâse sunt .ele!' Intr'adevăr- îi vine omu- 
lui. a crede, că cineva a ales dintre românele 

“din țara întrâgă pe cele mai : drăgălașe şi - 
„le-a, aşedat aici. 

Portul seliştenelor, precum şi. a 
vomânelor din - satele, ce Încungidră, 

N
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Sâliştea, cum sunt: Cacova, Secel, Si-. 
biel, Vale, Galeş, Tilișca, ni se înfăţo-. 
şeză, cu deosebiri fârte mici - și neîn- 
s&mnate astfel: 

Ele porti pe cap, atât cele bătrâne cât 
și cele tinere, cârpe negre de ptr ; îndi de 
sărbătăre cele bătrâne poriă învelitore albă de” 
giolgiu şi peste ca ltgă un văl alb, subțire, numit 
psotenel“ ; nevestele îşi învălese capul cu cârpe 
de păr colorate, cu flori şi învărgate cu mătasă, 
unele chiar cu cârpe curat de mătasă, dr peste 
ele să legă cu un văl numit „pachiolt, Fetele 

„în di de sărbătdre îşi încing capul cu o petea, 
(peteaua o nitnesc ele „frunză), colorată. (uî- 

> nătă sau rosa) şi peste acesta lîgă „pachiolul“. 
Deosebirea între sovenel și puchiol este aceea, 
că sovenelul este un văl mai dur, € pachiolul 
mai fin. Petele şi nevestele portă în di. de 
lucru peste cârpe pălării de pae albe, îm- 
podobite unele cu Jlori, er altele numai „cu 
petea. de califea nâyră. La grumazi fetele 
portă mărgele colorate și salbe, 

Zile sau cămeșile sunt de giolgiu ; ele sunt 
cusute cu negru, atât încheieturile, cât și alti- 
țele. .Alânecile sunt cu flodori, din câte trei 
laţi.  Nevestele au la grumazi  ciupag, cusul 
cu mătasă vînălă, nâgră, ioşie şi cu sîrmă j 
ciupagul dinainte e îngust (mai îngust de un



  

centrimetru) €r înderăpt mai lat. Fetele au le 
Yrumazi bEtă, cusută tot cu aceleași colori ca 
ciupagul şi e ceva mai lată, ca acela. La ne 
veste cămeșile să încheie la o parte, €r la fete 
la înijloc.  Polele sunt cusute de cămeşă. Ele sunt pe marginea din jos în câte 3—4 îndoi- - „furi cusute, Astfel sunt cămeşile de sărbătăre. 
Cele de purtat în Qi de lucru sunt tot Așa, cu. deostbire, că sunt cusute cu bumbac negrut fără mătasă şi fir. - 

. Peste cămaşe pârtă vara nevestele şi fe- 
tele laibere (numite de ele npeptare“) de pos= 
tav negru; aceste sunt împodobite cu petele de . 
diferite colori, peste cari se câsă 0 dantelă de 
şinor negru.  Peptarele sunt tivite cu catifea 
ntgră, şi se încheie dinainte cu dbumbi sau : 
copii. Iarna pârtă peptare albe de piele, cari. 
să încheie în partea dreptă, pe umăr şi sub 

"Sudră. Aceste sunt împodobite dinainte cu flori 
cusute cu mătasă de mai multe colori,. €r pe 
marginea din jos (pe la brâu) sunt tivite cu 
blană măruntă, eră şi de coldre negră 7 de 
asupra acesteia este o Cusătură de diferite co- 
lori, numită. pstrâmbănog“ şi mai în sus „de 
acâsta vin flori, cu cusătiră numită „rupt în 
unt“ (punctate). Ă e 

"Femeile bătrâne părtă vara şi iarna pep- 
tare albe de piele, făcute ca şi ale celor mai 
tinere, dar. fără poddbe de flori.
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La brâu femeile tinere şi fetele au cingă-. 
tori de bercă pistriță (an soiu de lână) sau cingă- 
tori trei-colore ; fetele mai portă în sărbiitori şi 
cingători cusute eu mărgele (aceste sunt aduse 
din țară); femeile bătrâne pârtă brâne late (de 
D—15 cm.) țăsute din lână nâgră şi -roşie şi 
îşi înfăşură cu ele mijlocul de mai multe ori, 

„Fetele si nevestele pârtă în di de lucru 
-șurțe negre din lână ţigae, înpestrițate pe din 
jos cu diferite colori. Șurţul de dinainte e 
cera mai lat ca cel. dinderăpt; cel dinainte 
are pe din jos ciucuri negrii, printre cari sunt 
fire colorate de lână; cel dindărăpt are cusuți 

colțișori de diferite colori. In di de sărbătdre 
se portă si cătrințe vinete, cari sunt ţăsute din 
lână (haras). şi învergate de-a latul -cu tot 

“feliul de colori şi sârme.  Necestele portă şi - 
şurțe negre de postav, făcule ca şi cele de 

"lână. Femeile bttrâne au șurțe negre de lână 
trase pe din jos cu câteva fire albe. 

In picidre fetele portă iarna ciorapi de 
lână învergaţi la mijloc, vara ciorapi albi 
sau colorați de bumbac, și .păpuci totdduna 

tăiați; în gi de lucru pârtă și opinci ; fe- 
meile portă de obiceiu . cisme sau, opinci, iar 
mai rar păpuci simpli. 

Ca îmbrăcăminte de iarnă portă fe: 
smeile tinere și fetele mânecare (pe cari ele
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de numesc plaibere“) negre, de postae, tivite cu 
catifea ntgră şi împodobite dinainte cu câte 
două rânduri de bumbi negri, pe amendouă 
părțile; printre şirele aceste de bumbi înce- 
pând de după cap vine cusută o petea - colo- 
rată, peste care să cosă ca și da peptare dan- 
zelă de şinor; pe din afară de bumbi să mai 
cosă dela grumazi în Jos și o zargă de ca- 
tifea  negră.  Îlânecările au de două părţi 
Dusunare tivite cui catifea negră și împodobite 
ca -și partea de dinainte a mânecariului şi 
tot asemenea este făcută și partea din jos a 
meci. i Da 

Aevestele și fetele ai portă iarna şi 
cojdce albe de piele tivite pe margini şi la mâ- 
meci cu blană ndgră creță, în lățime cam de 
zrei degete; la grumazi. au Ulană sură. Păy= 
țile dinainte sunt. cusute cu Jlori de mătasă 
de diferite colori, la amenddue părțile  dina- 
înte aprope de subsuori sunt puțin adunate. 
în crețe și pe ele cusuți câte trei ciucuri de 
mătasă, dela care în jos să începe dunga (unde 
e cusută partea cea de dinainte cu cea de din- 
derâwt) cusută cu flori j pe ca, ceva mai în jos . 
de rîu este iarăşi un 'ciucur. Pe lângă blana 
cu care e tivită marginea părților de dinainte 
sunt de sus pănă jos în șir tot ciucuri, unul 
din altul; pe lângă Vana dela mâneci este
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„strâmbănog“ și cusătura „rupt în punti“. Co- 
- jâcele betrânelor sunt tot în forma actsta, nu- 

mai cât mai simple, fără podobă. 

Spro- apus dela Săliște să află d6uă 
comune de' munte mari românesci, Po- 
iana şi'Jina, ai căror locuitori sunt 
asemenea oieri vestiți, și fac negoţ în. 
semnat cu brânză, slănină. unt, lână 
„ete. In Poiana se află o scâlă olemen- 
tară superidră -gr. or. cu patru învă- 
țători, în Jina este scâlă grănițărescă, 
Jina este  așeqată la cea mai. mare 

stre (195 metri preste.nivelul mării). 
-- La. marginea şesuluii Cibinului se. 

“află “satul românese Orlat, unde mai 
nainte era ștabul primului regiment . 
român de :graniţă. Zidirile militare 

„- ale fostului regiment servese acum de- 

nălţime' dintre tâte comunele țărei n6- - 

casarmă. În Orlat să află și o fa-. 
brică de hârtie. . . Ma A 

„La "marginea de mâdănâpte a șe- 
- sului Cibin să află aşedată între: dâluii 
Ocna (Ocna-Sibiiului), cu 3772 ae l0- 
cuitori, dintre cari d6uă părţi sunt 
români 6r' a treia parte unguri. Ea: 
este însemnată pentru băile ei.de sare, 

„dela cari. își are şi numele şi pentru
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lacurile sărate, la cari sunt întocmite scalde. . - e 
Țara n6stră are bogăţie mare de sare; 

în sinul pământului ei în cele mai multe ” 
Părţi, dar cu deosebire în părţile din lăun- 
tru, se află mari cantități de sare, în afun- 
dime fârte mare, pănă acum. necunoscută. 
Sărăriile ei face parte din vinele de sare 
ale Europei. resăritene și stau în legătură 
spre mâdâdi cu sărăriile din România și spre 
megăn6pte cu cele din Polonia. Dela Ocna o 
vână principală merge prin părţile de mij- 
loc ale Ardelului, pe !a Lira, Turda, Ocna Deșului, €r' alta în partea r&săritenă, pe 
la Cohulm, Odorhei, Paraid, Jabeniţa, pănă pe 
la Rodna, cu multe rimuriri laterale. Afun- 
dimea ei nu ne „este cunoscută, căci în 
adâncime de dâuă sute de metri se află încă 
tot sare; în multe locuri ea ese pănă la 
faţa “pământului și este acoperită numai cu 
un strat de pământ subţire, pe care adese : îl spală ploile şi atunci rămâne sarea cu- rată la faţa pământului. In unele părţi, pre- 
cum la Sovata, 'în Secuime, să adă deluri 
întregi de sare. Sarea de Ardel este albă 
şi fârte curată ; ea este de obiceiu cristali- sată, €r unde stă iu atingere cu pâmântul să estinde în formă firosă, In Ardâl să scâte
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acuin sare în opt locuri, dar sunt cunoscute 
până acum 37 de. locuri. cu sărării, unde 
s'ar pute deschide mine de sare. Prin locuri . 
de aceste să află pretotindenea lacuri sărate, 
€r' isvâre sărate sunt cunoscute pănă acum 

„preste 900; . pela sfirgitul vecului trecut 
erau cunoscute 300, 

De aci să vede, că bogăţia de sare a 
Ardlului este'fârte mare; sarea să scâte în Ar- 

"del de sute şi mii de ani. Străbunii nostri, 
romanii, încă au avut băi de sare la Uisra 

“ Turda, Ocna ete, Urmele lucrării lor să v&d 
„pănă agi și afară de aceea s'au afaţ prin 
„locurile aceate în pământ vase, unelte, Cără». . 
midi şi pietri cu inscripţiuni romane, Multe 
din aceste băi romane, isvorind în ele apă, 
s'au prefăcut în lacuri sărate, | 

In Ocna au esistat băi de sare 
din timpurile cele mai vechi. Acum 
sunt d6u5 băi mari cultivate: una ţi 
nută în reservă, 6r' din cealaltă să 
scot la an la 30—40 mii de măji me- 
trice de sare. Ea, are o adâncime de 

-.112 metri şi sarea tăiată să scâte la 
lumina dilei în piele de bibol, cu o 
mașinărie de scripeţ. Cu "maşinăria 

-acâsta întră şi Gmenii în baie, dar să 
află şi scări de lemn, pe cari ne pu
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tem cobori în ea. Baia are forma 
unei biserici uriaşe cu d6u8 aripi late- 
vale și e provădută cu o galerie de lemn. 

Băile de sare sunt forte frumâse. Ele 
în deosthire de. băile de cărbuni şi de aur; 
au căi drepte și să pot tăia forte regulat, - 

„* Dacă străbatem prin pătura de pământ, cu 
care e ucoperită sarea, ne aflăm încunjuraţi 
de tâte părţile de sare, care la: lumina lam= 
pelor strălucesco ca neste cristale, Dacă * 

„apoi -de pe galerii sau din alt loc potrivit 
să aruncă paie aprinse în spuţul gol, ce să - 
adâncesce la picidrele nostre, avem o prive- 
lişte forte frumâsă. Baia, de-udată să lumi- 
neză, încât-s& pare că toţi păreții au prins 
de-odată Aacări, şi lumina să resbate de' pe 
ei, ca din nesce oglingi uriaze, | 

„Trebuie să ne închipuim, — scrie Kă- 
vâri,. despre interiorul băilor de sare — o 
stâncă de marmoră şi în ea scobită o uriaşă 
biserică ; dacă privim de sus pe fundul ei vom 
vede lucrătorii, fiecare lângă opaițul seu, ca şi 
când; ar ciocăni câte un puiu de corb, ŞI pă- 
reții baici să nalţă surii, reflectând razele lu- 
minei. Baia are as&mănare cu un palat de 
dive, alcătuit dia marmoră albă-surie“: . 
„__ In Ocna se folosesc de scăldat 

cinci lacuri Sărate, dintre cari patru
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sunt aşedate unul lângă altul, formând 
"o grupă, €r unul să află deosebit, în de- 
părtare de 600 metri dela ele. Apa 
lor conţine fârte multă sare, cu deo- 
'sebire lacul cel separat (21 9), &r” adân- 
“cimea lor este de 30—40 m. In jurul 
lor se ațiă cabine de desbrăcat şi: alte . 

„întocmiri, precum și locuri de plim- 
"bare frumâse și bine grijite. Scaldele din 
Ocna să folosesc cu succes bun contra; 
bolelor causate de recâlă, precum este 
reumatismul, apoi contra bâlelor. de 

„nervi etc. Vara sunt cercetate de lume 
„multă, cu deosebire. din partea sibi- 
enilor:. - - aa 

Spre resărit de la Ocna, pe dru- 
mul de ţară „ce duce de la Sibiiu în 

“valea TErnavei-Mari, la Mediaș, în de- 
„părtare de d6ue miluri de la Sibiiu, să 
află aședat satul Slimnic, cu locuitori 
români și șaşi. Lângă sat st nalţă un 

“d6l ţuguiat (conic) pe vârful căruia să 
“află neste frumâse ruine de cetate. Ce- 
„tatea dela Slimnic s'a început a să zidi 
în sec.al XIV; în mijlocul ei să văd ru- 

“inele unei biserici, 6r jur împrejur pe 
vârful d€lului să află zidul de.:'cetate 

“ruinat, în nălțime de 5—6 stânjeni. |
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Ruinele aceste ne ofer din depărtare 
o privelişte fârte frumâsă, . . 

- Dela Sibiiu spre mâqădi pe un 
drum de ţară bun sosim la pasul Tur- 
nului-Roșu, care precum am amintit 
mai nainte, desparte munţii. Cibinului de cei ai Făgărașului şi prin care ese 
Oltul din țara n6stră:în România. EL 
să află în depărtare de 30 km. dela 
Sibiiu, Drumul. de țară trece prin 
mai multe sate și pănă ce întrăm în pas 
ochiul să delectâză în frumâsele prive- lişti de munte, ce ni sg înfățoşâză, - spre m6dădi, unde să. nalță puternicii munţi dela graniţa ţerii. Astfel este 
satul Șelimber, lângă care în drâpta s5 află înmormântați oștenii, căduţi în lupta dintre Mihai Vodă Vitezul şi Andrei Batori (1599), apoi Veştemul, “a cărui locuitori au fost grănițeri. Al 
treilea sat este Tălmaciul, unde Cibi- nul să varsă în Olt, Lângă Tălmaciu 
pe un verf de dâl să află ruinele ce- 

ităţii numite „Landskron („Cor6na ţa- 
rii“), 

Cetatea acesta a fost zidită acum sunt 
„cinci vâcuri, şi avea menirea de-a servi de 
apărare, dimpreună cu întăriturile din pasul
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Turnului-Roşu contra năvălirilor, ce să fă- 
ceau prin acest pas în Ardsl,. Tradiţia ne 

- spune, că în ea locuia odinidră un voevod, 
căruia nu-i era ertat 4 da față cu voevodul 
care îşi avea locuinţa în pasul 'Turnului- 
Roşu. Kâvâri, în descrierea ce o face des- 
pre cetăţile ruinate ale Ard€lului, scrie ast- 
fel despre ea: | 

„Prin Tălmaciu trece drumul de țară 
„ce duce dela Sibiiu la Turnul-Roşu. Lângă 
sat, pe un pisc înalt se zăresce din depăr- 
tare o ruină de cetate, una dintre cele mai 

- frumse ruini ale Ardâlului. Zidurile ei, în 
“nălțime de 5—6 stângini, în care ze pot ob- 
serva pe alocurea spărturile de tunuri. şi 
pârta spaţi6să cu păreţii ei laterali ni-se în- 
fățişeză într'o mărime uimitore şi formEză 'cu 
Oltul, ce'curge pe la picidrele ei, o icână admi- 
rabilă. Cetatea acesta, ca o cor6nă, cuprinde 

“întreg virful d6lului. Zidul ei are formă 
ovală, cu o periferie de vre-o 600 urme. In 
curtea ei nu să află zidiri, printre tufişuri 
să -văd numai nisce săpături, făcute de 6meni, 
cari au: căutat pe aici comori ascunse, Zi- 
dul de lângă pârtă, la megăn6pte-resărit, 
este încă întreg;. în faţa lui se varsă Cibi. 
nul în Olt. Cetatea, au zidit-o Saşii, de aceea 
regele Ludovic I, le dă în anul 1310 un
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“decret, prin care îi absâlvă dela susţinerea 
şi serviciile, ce trebuiau să presteze cetății, 

De pe vârful delului, unde -zace în 
ruine cetatea Landskron, avem jur împrejur 
o priveliște -încântâtâre. La. polele d€lului 
spre „megănâpte să află eatul “Tălmaciu şi * 
“Cibinul serpuiesce de vale, grăbind spre 
Olt, 6r mai departe să estinde frumosul şes al 
Cibinului, cu Sibiiul şi alte localităţi, ce se 
„aBă aședate pe el; spre apus privirea ne. 
“pătrunde în valea romantică a Sadului, unde 
să: aflii ascuns. satul românese Tălmăcel şi 
-mai departe asupra munților Cibinului; spre 
răsărit să nalţă uriașii munţi ai Făgărașu- 
lui, cu. piscurile lor: în forme deosebite, cum 

"este Surul cu coma lată, Scara în forma 
unei piramide, Negoiul cu câstele sale pre- 
țipişe” ș. a. €r spre: medădi vedem pasul 
'TPurnulai- -Roşu cum se afundă. între munţi, 
ca o uriașă cărare și la gura lui aședat : 
satul Boiţa, - 
Pasul Turnului Roșu este unul din- 

-tre cele mai frumâse pasuri ale n6s- 
„tre, în care pe lângă peisagiurile . pi- 
„toresci ale naturei,. aflăm. şi urme in- 
-teresante şi reminiscenţe istorice din 

- trecut, Munţii aici să apropie de olaltă, 
-aşă că în cele. mai multe locuri. nu-
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mai. pentru alvia Oltului să află loc și 
pentru” drum, care încă este adese tă- 
iat-în stâncă. Astfel; curge Oltul prin- 
tre stânci puternice şi acoperite. cu 
păduri, formând multe și mari cotituri 
şi oferindu-ne preste tot locul cele 
mai frumâse tablouri de regiune mun- 
tOsă. Adese ne vine a crede, că valea, 

“să închide înaintea n6stră, când stă, 
Oltul formăză o n6uă cotitură și un 
nou tablon romantic să deschide ochiu- 
lui uinăit, a 

„ÎN apropiere nemijlocită de noi, scrie 
R. Bergner, să nalţă munţii acoperiţi cu pă- 
dure, înaintea nâstră. şerpuesce calea în- 
Bustă şi imediat pe lângă ea îşi rostogolesce 
cu furie puternicul rîu valurile sale tulburi, 
formând -adese vârtejuri și, aruncându-și apa 
cu putere neînfrânată preste fărâmăturile de 
stâncă, ce-i stau în cale. Pe ţermul de din- 
colo să nalţă 6răși munţi şi mărginesc pa- 
sul, Jur împrejur e linişte; nici o mişcare 
nu e pe drum, nici o vietate, nici un vas 
plutitor pe rîu.“ | ăi | 

Ruine de turnuri, cetăţi și rămă- 
şițe de ziduri vechi împodobese în 
multe Jocuri pasul. Astfel este „Tur- 
nul Roșu“ lângă Boiţa, un turn nalt, 

10
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în patru unghiuri şi văpsit roșu, dela 
care 'și are pasul numirea. Tradiţia, 

„remasă de pe timpul năvălirii turei- 
lor în ţara n6stră, spune, că ela fost 
Văpsit roșu mai întâi cu sânge turcesc, 
În jurul lui s'au aflat odini6ră şi alte . 
întărituri. Ceva mai în jos este un alt 
turn rotund în ruine şi restul unui 
Zid. La vărsarea riulețului de munte 
Lotri6ra să află vama pasului, 6r mai | 
în jos pe teritoriul României, la gura 
xiuleţului Lotru, să văd pe un” del 
ruinele cetăţii Lotru. - 

Ruinele aceste, deși tăcute, se par 
a ne spune, că odini6ră pe aici s'au 
întâmplat lupte crâncene, când apa Oltu- 
lui curgea uneori colorată cu sânge 
omenesc. Prin pasul acesta sau făcut 
adese năvăliri în Ard6l din șesul Du- 
mării. Aşa se crede, căo parte din 
oștile lui Traian pe: aici au străbătut 
în inima Daciei, 6r turcii au năvălit 
în Ardl pe aici în mai multe rânduri. 
„Romanii după ocuparea Daciei au con» 
struit prin pas o cale;. în secolii tre- 
cuți numai călare sau pedestru se 
putea trece prin el, pănă ce sa făcut 
sub împăratul Carol VI drumul bun de
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adi, în parte -pe ruinele drumului ro= man, | - 
Din drumul, ce duce dela Sibiiu la pasul “Turnului-Roșu, să rămuresce 

intre “Veștem și Tălmaciu spre răsărit 
un-alt drum de ţară, care trece întâi 
preste riul Cibin, apoi preste Olt şi ne conduce în ţinutul numit Țara-0l- tului. Acest ţinut este unul dintre cele 
mai frumâse ţinuturi ale țerii n6stre, 
unde in un contrast uimitor stau în! legătură, nemijlocită cei mai puternici 
munți ai ţerii cu șesul îngust, ce să: estinde imediat la pâlele lor în formă 
de terase, pănă în Olt. Numele stră- 
vechiu de „ţară“, ce s'a dat acestui „ținut, ne arată, că el este ca o ţeri- 
Ș6ră, închis Și separat de tinuturile vecine, cu granițe naturale, Astea] de o parte munţii îl despart de Româ.- nia, 6r de altă parte Oltul îl separă de restul Ardclului, Forma lui este - lungărâţă, dela apus. spre resărit;. la marginea de mâdădi a lui să nalță în șir lung munţii Țerii-Oltului sau mun- ţii Făgărașului, la văsăriţ e mărginit de muniții Perșanilor, laturea lui de m6dănâpte e spălată de valurile 01+ 

10%
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tului, care curge dela răsărit spre apus Gr la capătul apusân al lui să îndreptă spre mâdăgi, spre pasul Turnului- Roșu. „Pe ţermul drept al Oltului să estinde „Un ţinut cu d6luri şi coline, care să începe imediat de lângă Olţ. Acest ţi- „nut însă nu să ţine de Țara-Oltului, ci după cum die Oltenii, de Ardăl, căci ei trecând Oltul, totdeuna die că, au fost „pe Ardâle. Spre medădi dela "Olt, pe ţermul stâng, să întinde șesul cu sate dese și udat de o mare mul- țime de 'riuleţe i păraie, ce curg aprâpe paralele spre Olt. Şesul are . . o lăţime de 3—4 mile. Dincolo de el 85 nalţă -maiestos munții, în t6tă gran- diositatea lor, în un şir lung de vre-o 70 km. Ei sunt acoperiți cu bogate păduri de stejar, mai în sus cu. bră- det şi ne arată ici-colo coste şi vâr- : furi g6le, pleşuve, greu de urcat, unde s6 adăpostesc ciutele de munte fricâse Şi-i “aș6dă vulturii falnici cuiburile - lor. Din vale, din ori-care punct de pe ţermii Oltului, aceşti munți ne apar măreţi și impunători, mai împunători decât ori-care şir de munţi ai Ard6lu- lui. Causa este, că ei, în deosebire de
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alți munţi ai nostri, să nalță repentin, 
deodată, din șes, așa că predâlurile spre 
șes sunt scurte, având lungime abia de 
10-—15 km. dela coma lor şi dela pis- 
curi, preste cari trece: de obiceiu gra- 
nia ţerii și cari se nalță- la 1850 —2000 
ni. preste valea Oltului și la 2300—2500 
metri preste nivelul mării. Acâsta este o 
însușire deosebită a munţilor Făgăra- 
gului, care în o astfel de estensiune Şi 
pe o linie aşa de lungă este raritate 
chiar și în “Alpi. . 

Ac6sta, însușire însă o au munţii 
" Făgăraşului numai pe laturea lor de 
„mâdănpte, întârsă spre Arddl, pe când 
„spre medădi ramurile lor sunt Jungi, 

să estind în direcțiuni deosebite, unele 
aprâpe paralel cu trunchiul principal 
dela graniță şi -să perd cu încetul și 
pe nesimţite în' șesul Dunărân al Ro- 
mâniei. o 
„O altă însușire caracteristică a 
“acestor munţi ne presintă văile lor. 
Cele mai multe din ele an ascunse în 
fundul lor câte un fiumos. lâc de munte 
sau iezer. In ceialalţi. munţi ai nos- 
tri, cu deosebire în cei dela mâdăqi, 
încă să află lacuri de munte, dar
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"nicăiri atâtea, ca în munții Făgărașu- lui, unde, aprope în fiecare vale să află câte un lac cristalin, Unele din ele au o împrejurime frumâsă și în- cântătâre. Din aceste lacuri de obiceiu își au isvorul păraiele de munte, cari “85 aruncă cu repediciune lărmuitâre prin văile strimte şi formâză adese cascade frumâse, dând un fel de vi- cţă împrejurimii - tăcute și sălbatice. Ele trec preste stânei şi trunchi de arbori, ce le stau în cale şi eşind dintre munți, percur& șesul ingust şi apoi îşi amestecă valurile lor argintii cu apa Oltului. . In munţii Făgăraşului se află cele mai nalte doue piscuri alo Ardâlului: Negoiul şi “Colţul Vigtea-Mare. Ei se compun din mai multe grupe, cu o mulțime de piscuri, de pe vârfarile cărora ni să deschid privelişti depăr- tate şi frumâse. Grupele cele mai în- semnate de la apus spre răsărit sunţ următârele: 
i Grupa Surului, se aâă aşedată la capătul apusân al șirului de mnnţi; Piscul cel mai nalt este Surul (2283 miri), cu multe văgăuni stâncâse “po câste, &r' în
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partea de sus aprope pleş. De pe vâr- 
ful lui avem o privire depărtată. In jur 
să înalţă piscurile: Vârful-Tătarului, al că- 
rui nume este pâte o reminiscență de pe 
vremea năvălirii tătarilor, piscul Seara în forma 
unei piramide, Budislavul, apoi Cidrta cu trei 
piscuri și spre răsărit dela acesta, despărţit prin 
o curmătură, piseul tepiș Gârbova. Câstele 
piscului Ciorta şi Gârbova suut stâncâse și for- 
meză o vale de: munte, în fundul căreia: 
să află lacul Avrigului, de formă lungăreţă 
şi cu țermi stâncoși. Spre megădi dela Su- 
rul şi Budislav,- pe teritoriul României 5% 
nulţă muvtele Olan. o 

“Grupa Neg oiului cu piscurile Ne- 
goiul-mare şiiNegoiul mie. Negoiul: mare 
este cel mai nalt pis al Ardelului, 2536 me- 
tri preste suprafața mării. Vârful lui se sfîr- 
şesce în o stâncă, cum de 3 metri de lată şi 
15 metri de lungă, acoperită cu muschiu; 
pe ea st află o piramidă de pietri, (pira- - 
midă, triangulară), tăcută de i inginerii militari, 
De pe vârful Negoiului avem o privire fru- * 
mâsă și largă asupra văilor şi delurilor Ar- 
delului, cari s€ perd în câța depărtării şi 
tot asemenea asupra ramurilor de munte, 
ce să restireză spre. medădi în România. In 
apropiere, la pâlele. muntelui, în o vale
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„adâncă, numita, Strunga-Dracului vedem ca doi ochi albastri, d6uă lacuri de munte, des- părţite prin o câstă de del de cătră olaltă, "Unul este lacul Negoiului (la o nălțime da 1963. metii preste . nivelul mării), &r cela- lalt e iezerul Gârzuvei sau. iezerul Călţun - (la o nălţime 2140 metri.) Spre megănspte delu Negoi să nalță piscurile Săratei și Tun- „ului. De pe vErful Săratei ni -se deschide: o privire frumâsă spre pasul Turnului= „Roșu. La pelele piscului să estinde valea adâncă a Săratii, apoi valea Porumbacului cu brădet bogat şi dincolo de ea sg nalță Sural plez. Mai în depărtare să vede. de- - lul “Tălmaciului şi șesul Cibinului cu Si- biiul, o | 
Dela Negoi “mai departe spre răsărit se află mun ţii Cârtişărei, cu piscu- rile : Verfa!-Laitii, Paltina şi Vânătârea lui Buten, care are o nălțime de 2510 metri, €r spre megdănâpte amintim Piscul Bulii şi Vertul Merlii. De pe acest din urmă avem o privire frumâsă asupra Țerii Oltului și Spre apus pănă lu Sibiiu, upoi în văile fru- in6se. de munte ale Laitii și Valea, Dâmnei şi. asupra piscurilor dia apropriere. Dintre lacurile din acesti munţi suut mai însăm- nate: iezerul din. Valea-Domnei, iezerul Că-
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prăreţ şi cu deosebire frumosul lac al Bulii, 
aflător în valea de asemenea numire, la pâ- : 
lele piscului Vuiugu, spre apus dela Vânăto-” 
rea Ini Buten în o nălțime de 2050 m. In: 
valea Bulii dinjos de lac să aBă un cataract 
format de părcul Bulii, unul dintre cele 
mai mari și mai interesante cataracte ale 
Ardelului. Apa are o cădere de aprope 80, 
de metri şi în lăţime, cu deosebire primăvara 

„ când se topesce zăpada de vre-o 20. mtri, 
formând mai multe cascade și aruncându-se 
cu sălbătăcie şi zuzet asurditor printre stânci 
şi bolovani,” | 

Munţii Arpașului cu piscurile 
“ Arpașul-mare sâu Vârtop, Arpașul-Mie sau 
“Vârtopel, cu câstele lor stâne6se, apoi Po- 
dragul şi. Podrăgelul. La polele lor se afă 
în duă 'văi adânci lacul Podrag, de es- 
tindere considerabilă și lacul Podrăgel. 

„În munţii Ucei sg nalţă piscurile 
- Ueia Mare şi Ucişâra; dela aceste „mai de- 
parte spre răsărit urmeză munţii Vistea- 
Mare, între păraiele Vistea-Mare şi Vişti. | 
şora. Piscul lor mai nalt este Colţul Vi. 
stea-Mare, care după Negoiul este cel mai 

“nalt pisc al ţării, având o nălțime:de 2520 
metri. De pe vârtul lui, afară de pano- 
rama frumâsă, ce o vedem în apropiere la
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pâlele munţilor, tormată de șesul de pe ţăr- 
“mul Oltului, cu satele dese şi mulțimea de 
rîulețe, ca nește cărări argintii, privirea ne 
străbate în depărtare mare preste delurile 
Ardelului, er spre resărit dăm cu ochii de 
uriașii munţi ai ţrei Bârsei, de Piatra Cra- 
iului şi Bucecii, upoi de munţii Ciucului 

„dela răsărit şi de şirul Arghitei. . 
E De. pe Vâriul-Urlii, aședat mai spre . 

resărit, asemenea ni se deschide o privire 
"-  trumâsă, cu deosebire'asupra munţilor Țerei- 

Bârsei, a Buzeului şi 'Treiscaunâlor şi mai 
aprope asupra munţilor Perșanilor.  Vârtul | 
Urlii este de 2479 metri de nalt şi-şi are. 
numele dels urletul unui cataract dela p6- 
lele lui, format de un viuleț, ce isvoresce 
din un frumos lac de munte. Lângă Vâr- 
ful-Urlii se afă pasul Brezei, singura tre- 

„către mai comâdă a munţilor Făgăraşului, 
prin care putem trece mai cu uşurătate din 
Ard6! în România ; în colo nu să află prin 
ei decât cărări de munte grele de străbătut. 

Dela: Vârful-Urlii spre resărit munţii 
Făgăraşului nu mai au piscuri așa de nalte, 
ca în partea lor apusână şi centrală. - In 
grupa dela capătul resăriten al şirului,. în 

munţii Sebeşului,) piscul cel mai mare, — 
*) Numiţi după satul Sebeș, dela pâlela lor,
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“Vârful Ludii, are o nălțime de 2179 metri. 
“Spre resârit munţii Făgărașului se Împreună 
cu cei ai Ţerii.Bârsei şi ai Perşanilor, 

Pe şesul, ce să estinde la pâlele 
acestor munţi, merge pe țermul stâng 
al Oltului un drum de ţară, care îm=- 
preună .Sibiiul cu Braşovul, trecând 
de-a lungul ţerii Oltului, prin Făgă- 
raș și preste munţii Perşanilor. Acest 
drum este unul din cele mai vechi 
drumuri ale țerii nâstre şi e forte cer- 
cetat, fiind calea de comunicaţie prin- 
cipală a oltenilor, pe care sa făcut 

„şi să face comunicaţia din ţara .Oltu- 
lui, dela Făgăraş, cu cele dâuă orașe 
de frunte ale Ardslului, cu Sibiiul de o - - 
parte și cu Brașovul de altă parte. In 
anii din urmă sa construat dela Si- 
biiu pănă la Făgăraș și.o linie de 
cale ferată. | 

Drumul de ţară al Făgăraşului | 
precum am amintit: mai nainte, să ră- 
muresce între satele Veştem și Tălmaciu 
din drumul -ce duce dela Sibiiu la 
Turnul- Roșu și se îndrâptă spre resărit. 
Mergând pe el, trecem preste riul Ci- 
bin: şi urcăm dâlul, ce să -nalță lângă 
satul Brad. De pe culmea acestui del
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ni să deschid 
îndărăpt asup 
binului, asupr 
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e o - panoramă. frumâsă 
ra plăcutului șes al Ci- . 
a cetăţii ruinate Lands-. Iron şi în valea de munte a Sadului, €r' înainte, as 

pra munţilor Făgărașului, cari să nalţă imposant la d 

Dincolo 

upra Țerii Oltului şi asu- 

r&pta. | 
de Brad drumul trece preste Olt, pe un pod de lemn aco- perit- și astfel intrând în Țara Oltului, - sosim în. curând la comuna Avrig 

Avrigul este un sat - mare românesc, cu 2759 de locuitori, dintre cari partea cea mai mare (247 
„Aici s6 află sea 

2 de suflete) sunt români, 
unul unui protopopiat român - gr. or. de care să ţin 23 de parochii cu 21,885 suflete şi o scsl 

cu 4 învățători, 

ă elementară română gr. or. - 

Dar în Avrig lucrul cel mai însămnat este o criptă, sub care zae remăşițele pă- 
mântesei ale unui sufet mare românesc, og mintele marelui nostru bărbat de sc6lă George . Lazar. * George 
1719 în Avrig 

Lazar a fost născut la anul 
şi întorcându-să din Româ- 

nia, unde a pus temelia sc6lelor naţionale și a deșteptat pe români din letargia lor seco= „ară, a murit uici în anul 1823.
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EI a fost înmormântat în curtea bise- 
ricei gr. or. din Avrig, lângă biserică, &r la 
anul 1861 a fost desgropat şi 6sele — căci 
numai acele s'au "mai aflat — au fost înmor- 
mântate din nou, tot în curtea bisericei, dar 
la o depărtare cam de 20 pași dela zidul 
bisericei. Aici i-a făcut Carol Rossetti în 
sămn de recunoscință o criptă de marmoră 
roșietică. Pe pâtra care stă ridicată în sus 
şi care are'în vârt o cruciuliță de metal să 
află uomătoriul epitaf, tăiat cu litere. cirile: 

Vieţuitoriule ! a 
Stăi puţintel şi. cetesce 
Dup'acestn socotesce 
Trista omului sârte 
Nepregetătăre mârie. 
Ce eşti tu, eu am fost 
Acesta "'nvaţă. do rost 
Ce sunt eu acum, vei- fi 

" Când ciasul iţi va sosi, | 
George Lazar a 
theol: Transily, ! 
N. 1779 

, M. 1823, | - 
“Er pe pâtra care acopere mormântul, şi 

care asemenea; e-de marmoră roșietică, este 
următ6rea inscripţiune cu litere latine: 
„Precum Christos pe Lazar din morţi a înviat 

"- Aşa tu România din somn ai deşteptat, 
„7 Leni George Lazar „ 

9 ridicat acest monument scolariul său Hagiul şi Iero- 
selimit Carol Comite de Rosetti, la anul 1864, .
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In Avrig să. mai află un castel, cu grădină frumâsă, care odinidră a fost a gu- vernatorului Ardelului Bruckenthul, apoi o fabrică de sticlă, Care. însă acum e pustie şi o altă fubrică de postav dur (halina), pro- „ prietatea unor saşi. din Cisnădia, 
Portul: românilor din Avrig este următoriul: | 
Bărbaţii au perul tuns, afară de cei . bătrâni, dar nici acestia nu au păr lung. Li Portă cara pălării de postat, împodobite cu o Frundă (petea) nâgră în lățime cam de 2. cm cu maxgini albe. Feciorii au mai multe frunde de catifea cu flori pe ele,'da în partea dina- înte a pălăriei au ciucuri de per (lână) co= 

lorat; ciucurii acestia sunţ făcuți de fete.  Erna au căciuli negre de miel. 
„du pieptare cu fiori multe, ele sunt în- Fundate și să încopeie subsudră ; preste. piep- tare au vecăle de pănură de casă. Lina POrtă pundră dungă de pănură, flocdsă şi de coldre ndyră 3 lâna din care își face aceste ţundre o văpsese femeile cu un fel de tind negră (glod), ce se află în Fundul unei bălți cu apă sărată, în apropierea - comunei, Țundrele sunt lungi pănă din jos de genui:chi și se numesc bubduă (Dubou) ele se folocese nu- mai crua, cara umblă în cămașe și peptariu.
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Cămășile sunt lungi cam pănă la ge- . 
nunchi, cu mâneci largi şi cu guler de mă- 
iase sau arniciu, cusute frumos. La mijloc 

-pârtă şerpare, cari sunt negre, cusute cu flori 
și sunt cam de o palmă de late. 

Pantalonii sunt făcuţi strîmţi ca la mi- 
liție, €rnu de lână, cara de bumbac; câte un 
bătrân mai portă vara și numai îsmene, dar 

_fânte rar. | 

Incălțămintia « constă din opinci, pârtă și 
păpuci, (fipici) € pantalonii sunt slobodiţi 
preste ei;'mai cu şi ciobote, un jel de cisme 
cu turce scurt, și deasupra tuvdcului cu o 

_frungă de pele rosie, în lăţime cam de 3 cmtv, 
“La ciobâtele aceste le dic „călțuni“, și îi portă 
numai la sărbători. 

Femeile cele tinere și fetele au pe cap 
„năfrămi mari cu jlori, cari le ligă asa, de 
cornurile vin lăsate pe spate, învălitul e făcut 
rotund, pe frunte nu se vede alt pă: decât 
două fire subțivele, împletite, cari se. despart 
spre ureche formând două semicercuri ; firice- 
lele aceste, cari sunt ca aţa de subțiri, se nu- * 
mesc şerpulețe“. 

Au dinainte şurțe de lână, jesute de 
„casă, de colore nd ră, 6 dumineca de coldre 
"zenătăi închisă, în partea din jos au ciucuri 
deși și deasupra o vargă colorată în lățime -
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de d cmtri; acesta vargă o numese pOchiu“, Șurța acesta este lată din 2 foi... Dinapoi au allă şurță, colorată cu fel de fel de alesături, mai mult roșii ; aceste șurțe se ninese cră- tințe. Fetele numai dinainte au crătințe, dina- poi nu le este certat a Purta decât iia. Vemeile bitrâne au pe cap o încălităre albă numită nPăioră“, . | _ Au cisme ca talpa galbină. Dai demult acu cajăce, acum românele din dorig nu mai Porlă cajdce, ci funde (bubout) şi pieptare ca bărbaţii. | 
" 

Zile (cămeșile) sunt cusute cu mătasă sau arniciu, au guler, la care îi die bâtă, cusut “fiuinos şi cam de 2 metrii de lat, mânecile sunt largi şi adunate la mână; în picidre portă opinci sau Păpuci cu ciorapi de lână cumperați. 
i A semenea Portului avrigenilor este por- tul ţeranilor români din satele dimprejur, eu unele deosebiri mici, Astfel în comuna, Ra-. coviţa bărbaţii pârtă şi sumane (ţundre) rase, adecă fără pă. In comunele Sebișul-de-Sus și. de Jos femeile pârtă crătințe negre atâţ dinainte cât şi dinapoi, cu vărgi dese, albe | și verdi, €r roșii mai puţine. In comuna Săcădate, care e aședlată preste Olt. de la: „Avrig (şi astfel nu se ţine de Para-Oltului)
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este acelaș port, ca şi în Avrig, .cu deose- 
birea, că femeile portă dinainte preste cră- 
tință șurţ alb de pânză, er fetele au la gru- 
magi multe șire de miirgele negre, de mă- 
-rimea cireşelor și dinapoi pârtă crătință nt- 
gră, dar scurtă, ușa că nu ajunge nici pănă | 

„la genunchi; de la erătință în jos apoi au 
ciucuri negri şi viceţi, 

__ Dela Avrig merge mai departe 
drumul de ţară pe lângă Olt. In 
stânga şerpuiesce riul cu multe coti- 

„turi, când mai aprâpe, când mai de-. 
parte de drum, &r în drâpta să nalță 
maiestos munții, oferindu- ne. pas de. 
pas cele mai frumâse priveliști. de 
Inunte, t6te mărețe și impunătâre. Co- 
munele sunt dese, parte aședate de-a lun- 
gul drumului, parte resfirate pe şesși pe 
la p6lele munţilor. O însușire caracteris- 
tică a lor este, că în multe din ele frontul 
caselor este împodobit cu diferite figuri 
văpsite, precum cununi de fiori, Cocoşi, fi- 
guri de 6meni ete. 6r pe multe din ele stă. 
scris anul în care s'au zidit. Pela 
satele de: sub pâlele munților, la 
gura văilor, sau aflat odiniâră mă- 
năstiri românesci de călugări, precum | 
la Porumbacul de Sus, Sâmbata de Sus, 

1
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Berivoii-Mari, pe valea Sebeșului, la, 
Şercăița, la Șinca-N6uă, la Perșani, la 
Veneţia, Comana de Sus ete. Ruinele lor 
se văd ici-colo pănă în diua de aqi 
și tot asemenea s'au păstrat numirile 
locurilor mănăstiresci, 6r în unele lo-. 
curi se află “grădini cu pometuri alese, 
plantate și cultivate odinidră de călu- 
gări. Una dintre cele mai frumâse 
ruine este ruina mănăstirii dela Sâm- 
băta de Sus, aședată la pâla munţilor, 
din.sus de sat, încungiurată de 'pă- 
duri. Biserica este aprope într6gă con- 
servată; în jurul ei se văd 'gropile, 
unde au fost aședate chiliile călugă- 
rilor, Din o inscripţiune aflătâre aici 
se vede, că biserica a fost zidită în- - 
tre anii 1688—1714, de cătră Const, 
Vodă Brancovanul. Miănăstirile aceste 
au fost, mai tâte, arse și dărimate în 
Jumătatea a doua a secolului trecut 
din partea stăpânirii. 

Prin satele din 'Țara-Oltului să 
află, în cele mai multe, scâle bune, cu 
zidiri frumâse. Mai multe din ele 
sunt sc6le grăniţeresci, . susținute din 
fondul fostului regiment român I de 
graniță, i
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Instituţiunea de granițe militare s'a 
“creat în Ardâl în jumătatea a d6ua a seco- 
lului trecut. In părţile de mâgăgi ale Țerii- 
Unguresci graniţele militare esistau de . mai 
nainte, având menirea a apăra graniţele ţerii 
de încălcările turcilor, 

Ca asemenea scop s'au înfiinţat şi în 
Ardel graniţele militare (începând dela anul 
1161) de-a lungul graniţei de mâdădi și r&- 
sărit a țerei, adecă dela Porta de Fer pănă 
la ara Bârsei, apoi în Secuime şi pănă | 
în valea. Someșului- Mare, la Năsăud. Pe 
acest teritor lung s'au înființat din locuito- 
rii satelor și oraşelor din apropierea, grani- 
ței şi din unele comune mai din lăuntrul 
țerii în total 6 regimente de grăniţeri, anume 
regimentul român |. de graniţă la hotarele 
de. megădi ale erei, d6uă regimente gră- 

„ niţeresci în Secuime, al doilea regiment: 
român de graniţă în ţinutul Năs&udului, apoi 
un regiment “secuiesc de husari și unul ro-. 
mânesc de dragoni. : 

- Grăniţerii erau scutiţi în parte de da- 
rea statului şi tolosiau liber pădurile. Ei au 
luat. parte la multe lupte și cu deosebire 
grăniţerii români s'au luptat forte vitejesce, 
câștigând glorie numelui nostru românesc, 
În vreme de pace grăniţerii aveau să pă-



— 164 — 
a 

zescă pasurile şi trecătârele de munte şi făceau serviciu la staburile regimentelor şi în. companii, 
„Regimentul român de dragoni a fost, desființat la anu] 1110, &r celelalte au fost desfiinţate la 1851, i 

„ Regimentele grăniţeresci în decursul esistenţei lor și-au întâmeiat fonduri însem- nate, anume fondul de monturi (îmbrăcă- minte, de uniformare), al: cărui isvor de Venit mai îosămnat. îl forma desdaunarea, ce a dat-o statul famililor grăniţeresci pen- tru vestmintele, cu care grăniţerii au luat parte la resbiie; alt fond a fost fondul de 
provente,. care s'a alcătuit din venitele 
dreptului de regalii și cârcimărit al comune- 

"lor grăniţeresci. La desființarea regimente- 
lor grăniţerii români au lăsat neatinse aceste 
fonduri și din venitul lor parte susțin scâle, 
parte dau stipendii şi. ajutâre tinerilor ur= 
mași ai foştilor grănițeri. 

Regimentul român I, de graniță, pre- 
cum am amintit, să afla la granița de m- 
Qădi a eri, în: comitatul Huniădrei, în 
scaunul Sibiiului și districtul Făgărașului 
şi se compunea din 84 de comune (parte curat 
grăniţeresci, parte și cu locuitori cari nu erau . 
soldaţi griiniţeri, numiţi provinciali) formând
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12 companii, Staburile regimentului se aflau la 
- Haţeg, la Orlat și în Țara-Oltului la Vaida- 
Rece. După desființarea vegimentului foşti, 
grăniţeri din acest regiment „au primit de 
la stat la anul 1871 fondul de mon- 
turi al lor, pe care lau declarat de fond 
scolastie grăniţeresc; el este administrat 
de un comitet, cu reşedinţa în Sibiiu şi din 

" venitele lui să susțin prin satele foste gră- 
niţeresci 21 -de sc6le elementare, cu 40 
de învățători și G învățătâre. Din aceste 

Tise află în comitatul Huniădârei, (Cârşiţi, 
Veţel, - Hateg, Riualb, Baru-mare, Cugir 

Și Spini) 4 în comitatul Sibiiului (Jina, Orlat, 
„Racoviţa şi Vestem) er 10 în comitatul Fa- 

- gărașului (Scorei, Vistea de Jos, Voila, 'Lisa, 
" Vaidarece, Copăcel, Mărgineni, Ohaba, To- 
hanul-vechiu și Pinţari),. 

„Aceste scâle sunt unele dintre cele mai 
bune şi mai bine conduse din întrega țară, 

In drumul ţerii este aședat satul 
Sâmbiăta-de-Jos, cu un domeniu -mare - - „al statului. Acest domeniu a fost dat 
de cătră stat la începutul secolului 
trecut episcopiei române gr. cat. dar 
nu preste mult-a fost schimbat cu do- 
meniul Blașului. Mai târdiu a fost 

„dat tamiliei Brukenthal, care l-a stă. ..



—.166 — 

pânit pănă la 1874, când l-a luat Grăși 
statul în stăpânire. EI susține aicia 

„o stavă de cai de soiu şi are econo- 
mie estinsă, O. 

Aprâpe de Sâmbsta s5 află, tot. 
în calea spre Făgăraş, satul Voila. 
Aici este un pod preste Olt. Acâsta 
este o trecătâre însemnată ; drumul, - 
ce vine de preste 016, din valea 
riului Hârtibaciu, prin Agnita și 
Cincu, trece Oltul între Cincşor şi 
Voila, unde să -află podul amintit și - 
apoi încrucişându-să cu drumul de ţară - 
de pe lângă Olt, trece de-a :curme- 
zișul șesului la Brâza, de unde stră- 
bate prin munți, prin pasul Brezei, 
în România, e | 

Comuna Brâza este aşedată la 
plele munţilor; în faţa ei să nalță 
o muche de dâl frum6să, cu câste - 
preţipișe şi încunjurată de. dus riu- - 
leţe, cari. să împreună din Jos de ea, 
numită Colţul-Brezei. Pe muchea acesta, 
să dice, că ar fi fost odinidră. cas- 

„telul lui Radu Negru-Vodă, legenda- 
riul întemeiător al Munteniei și rămă- 
şițele de zid, ce să află aici să cred 
a fi resturi de ale acestui castel. De la,
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Brâza încolo să începe pasul Brezei, 
care, precum am amintit, este singu- 
rul pas mai însemnat ce trece prin 
munţii Făgărașului. -El trece spre 

- răsărit de la Colţul Brezei şi de la 
un loc încolo numai călare sau pe jos 
poţi străbate prin el. E 

Mergând de la: Voila pe Olt în 
sus, în curând sosim la orășelul Fă- 
_găraş, locul cel mai însămnat din 
Țara Oltului. 

Făgăraşul are 5861 de locuitori, ro- 
mâni, saşi şi unguri, cam în proporţiune 
egală. El este orăşel plăcut, cu unele zi- 

diri frumâse, cum este d. e. casa comitatului 
etc. apoi are mai “multe reuniuni. şi aşedă- 

minte culturale şi economice, între cari due 
reuniuni de ale femeilor române şi un 
institut românesc de bani („Furnica“) ș.a. 

Lucrul cel mai însemnat este la Fă- 
găraş cetatea sau castelul, ce să află aici. 

"Ea are formă pătrată şi este încunjurată cu 
ziduri puternice, basti6ne şi șanțuri, &r îm- 
prejurul ei să estind locuri de. primblare 
plăcute. “Cetatea acesta e veche, de aprâpe. 

"600 de ani. Ea sa început a să zidi pe la 
anul 1310, er forma de acum i-sa dat 

- mai târdiu. Odini6ră era întăritură de trunte
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“a ţerii n6stre și turcii în mai multe rânduri au fost siliți să se retragă cu ruşine de sub zidurile ei fără de a-0 putea. cuprinde. In secolul al XVI-lea cetatea Făgăraşului: era în posesiunea voevodului român al Ardelului Stefan Mailat. Acesta s'a resculat contra principelui Zapolya. Turcii, care sprigineau pe Zapolya și după mârtea lui pe soţia şi pe fiul seu, au venit cu 6ste puternică asu-" pra lui Mailat şi l-au împresurat în cetatea Făgăraşului, Mailat cu 5000 de oșteni să apera voinicesce. și pașa turcesc, vădând-că cu arma nu va isbuti a cuprinde cetatea, *- Sa folosit de o înșelăciune mişelescă, ca să repuie pe vitâzul voevod, EI începi: per- „tractări de pace_cu Mailat și-l înviti să vio în castre, dându-i ostatici şi asigurându-l că până va-f are pe cer nu i-se va întâmpla nici un r&u. Mailat credând promisiunii, 'eşi din cetate și să duse în tabăra turcescă, Pașa îl primi prietinesce și îl ospătă tâtă diua, dar îndată ce s6rele!să duse de pe cer, astinţi, Paşa îl luă prins, îl “puse în fiare şi-l trimise la Constantinopol, unde muri în închisâre,. > Acum în cetatea Făgărașului să află în garnis6nă miliţie împărătâscă, 
Făgăraşul Odini6ră, înainte de secolul al XIV-lea să afla în stăpânirea voevodilor
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români de preste munţi, din România de 
adi. Pe atunci erau vremuri. grele, căci 
câmpiile Dunărene erau copleșite de 6rde 

„sălbatice de: tătari, cari - ardeau satele şi 
oraşele și supuneau pe locuitori la munci 

“grele şi-i omoriau. Cine numai pute să re- 
trăgea în munţi, -unde văile și strimtorile 
înguste tindeau adăpost 6menilor. Tradiţia 
spune, că pe la sfîrșitul vecului al XIII-lea. 
era un voevod român, cu -numele Radu- 
Negru. Voevod, care copleșit de tătari, s'a 
retras în Făgăraș, . er după ce și-a adunat 
dste îndestulitâre, a trecut din nou munţii, | 

„cu mare mulțime de popor,. a atacat pe 
tătari din mai multe părţi şi i-a scos la 
câmp deschis din cetăţile și satele, unde . 
să încuibaseră. Aici apoi s'a lovit din nou 
cu ei și i-a bătut de i-a potopit, &r câţi au 
rem as, au fost goniţi din ţinuturile românilor, 

După acâsta Radu-Negru a Organisat 
de nou ţara și asttel a pus temelia statu- 
lui Munteniei. EL a zidit mai întâi oraşul 
Câmpulung, apoi Argeșul, unde şi-a strămu- | 
tat şi scaunul domnesc. | 

Asttel întemeierea Munteniei purcede 
dela Făgăraș şi voevogii au stăpânit încă 
„Mult timp acest oraș, purtând fie-care cu 
mândrie titulă. de „duce al Făgărașului“, .
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Afară de cetate este însămnat la Fă- Ă 
găraş podul de preste Olt. In faţa oraşului, 
pe ţeriaul drept al Oltului este aședat satul 
Galaţi. Intre aceste dâue localităţi: este con- 
struat podul. EI a, fost făcut la anul 1817 
și dimpreuvă cu umplăturile dela ambele ca- | 
pete are o lungime de 144 de stângeni. La 
început el a avut numai due pici6re în apă, 

„cari esistă și acum, Unul constă din o sin- 
gură bucată de pătră, din băile de petră de 
la Perșani, 6r' celalalt e alcătuit, din mai 
multe bucăţi de pâtră cioplită. In colo în- 
treg podul e de lemn, de construcţie veche 
frumâsă, provăgut cu coperiş de șindile ” şi : 
pe de laturi cu ferestri cu jalusii, | 

In Făgăraş odiniâră a fost. episcopie 
românâscă ortodocsă și unii dintre episcopi, în 
seclul XV, au locuit în satul vecin Galaţi «) 

Tot aici “şi-a avut scaunul episcopese 
al doilea episcop gr. cat. loan Pataki. Lo, 
Începutul secolului al XVIII s'a zidit de 
nou cetatea Alba Iuliei şi reședința vechei 
meiropolii fiind în calea unui zid al cetăţii, 
sa rescumpărat și sa dărimat. “Pot atunci 

  

*) La anul 1469 Macarius, -episcopus Galatien- - 
sis, în o notă manuscrisă a lui Samoil Clain, (Cipariu. 

„Acte şi fragm,) — Episcopia Făgăruşului să află po- 
menită În titulatura metrop. Varlaam, la 1689,
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însă a căpătat episcopia română gr. cat. de 

la împăratul Carol VI d6ue moșii, la Gherla 
şi Sâmbăta de Jos şi astfel Pataki “şi-a mu- 
tat scaunul episcopiei în apropierea moşiei 

dela Sâmbtta, la Făgăraș. Urmașul lui Pa- 
taki, episcopul Inocenţiu Micu-Clain a schim- 
bat aceste doue domenii cu domeniul statului 
dela Blaș, unde “şi-a mutat și scaunul epis- 

„. copiei, remânând acolo pănă în dilele nâstre. 
Acum în Făgăraş să află scaunul unui 

protopopiat român gr. or. de care.să ţia 35. 
de parochii, cu 26,194 de credincioși și sea 
unul unui vicariat român gr. cat. care să 
compune din 2 protopopiate, anume proto- 
popiatul Veneţiei de Jos, la care aparţin 32 
de parochii și mai multe filii, cu 21,324 de 
suflete “şi protopopiatul Voilei, care are 22 
de parochii și câte-va Ali, cu 8325 de cre- 
dincioşi. 

Dela Făgărag mai departe, din= 
colo de Șercaia s5 rămuresce din dru- 
mul 'de ţară un drum lateral comita-. 
tenis, care merge pe valea Oltului în 
sus, 6 drumul de ţară trecând de-a 
curmezişul - preste munţii Perganilor, 
părăsesce Țara-Oltului. 

Locuitorii din TȚara-Oltului sunt, 
aprâpe toţi români, numai ici-colo să
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află puţintei saşi şi unguri *) Dintre. români: fârte mulţi au din vechime drepturi nobilitare (nemeşi), asemenea românilor din valea Hațegului, şi să 
numesc de obiceiu: boieri de Țara Oltului. Românii să ocupă cu lucrul câm- pului, cu economia de -vite ȘI în m&- sură mai mică, mai ales prin satele de pe lângă drumul ţării, şi cu cărăuşitul, 

“Portul -lor este, cu unele vari- aţiuni şi diferințe mai mici, așemenea portului din: Avrig, -anume;: | 
Bărbaţii portă păr scurt, pe la polele munților însă unii îl portă ceva mai lung, re- tezat la câfă pe la mijlocul grumazului. Portă pălărie ntgră, cu Păreţi de mărime mijlocie, Cămeșile sunt din pânză de cânepă, dr cele de serbătire din Pânză de bumbac. In unele locuri se pdrtă cămeşi românesci, - dar prin ——— 

  

*) In cela trei cercuri administrative ale comitatului Făgăraș, cari sg estind pe „Ţara Oltului, numărul românilor e urmăţo= “riul: în cercul Arpașului dintre 22610 lo: cuitori 21182 sun români ; în cercul Făgă- raşului dintre 26163 de loc. români sunt „21791, &rîn cercul Şercaiei numărul români- lor este de 16925, între 18421 de locuitori,
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satele de pe lângă drumul ferii sa corcit 
croitura acestora şi să portă așa nimitele că- 
meşi memțesci. Deostbirea între ele e următdrea: 

Cămașa romândscă nu e încrețită la gru- 
“mazi, e fără guler, gura cămeşii e mică şi la 
pept în partea de sus se încheie cu 3 baieri (o 
baieră de o parte şi alta de cealaltă) ; ea e căp- 
tuşită cu pânză cât ţine peptul. Mănecile sunt 
largi dela umăr pănă la mână. Ceimașa ajunge 
pănă la mijlocul cobselor. | 

Cămaşa nenmţăscă e încrețită la grumaazi, 
are guler întors (îndoit în jos), gura e mare 
(de sus dela găt pănă la furcuţa  peptului) i 
pe pept are mai multe îndoitiri cusute, nu- 
mite „strifuri“, se încheie cu bunbi de porțelan | 
albi și colorați diferit ; la pept nu e căptu= 
şilă. Pe umeri lângă guler are 2 petece în 
formă de triunghiu numite brâscă, cât sunt 
umerii de bingi se pune căptușală din pânză 
maidură. Subsuori se află Crăşi!câte un petec, nu- 
mit tot Droscă.  Mănecile la capătul de jos 
(dela mână) au Dumnași, cari se încheie cu 
câte 1—2 bumbi şi sunt provădule cu chin- 
disituri. | 

Bi portă peptav înfundat,. care să în- 
“cheie pe umărul drept și pe laturea drepta ; 
la cei tineri peptarele sunt împodobite cu 
flori de arnici şi pui preste peptar portă
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„frigiuri“, un roc scurt de pănură sură 
sau ntgră, prin. satele de lângă drumul 
ferii actsta haină la familiile mai de frunte. 

„Să face din materie de boltă şi să numesce 
precăl“, La brâu, preste cămeșă să încing 
cu şerpare.  Cidrecii sunt croiți  ungu- 
resce; cusătura este verticală pe picior în 
jos. Unii pun în custtura acâsta postav vânăt 
sau negru, ca un fel de şinor; feciorii şi . 
bărbaţii mai tineri au flori pe cidreci, dina- 
înte și pe şolduri în jos, pănă aprope de ge- 
unchi ; florile se fac din şinorlat, negru sau 
vânăt, prin diferite îndoituri. Piciorele le în- 
calță cu opinci, încrețte, aprâpe- ca păpucii; 
altele sunt şi neîncrelite; ele sunt legale cu 
curele, €r' glesnele picidrelor -le înfășură cu 
nojițe esucite, făcute de ci din pir de cal 
sau de capră ntgră sau şi de lână. Si pirtă 
și păpuci încheiați cu curele şi cisme. Vara să 
POrtă pentru pldie peeiche“ făcută din pănură nd- 
gră de casă, iarna să pârtă „sarică“.  Sari- 
cile sunt sure, cari să pârtă mai ales în dile 
de- lucru, sunt apoi și sarici albe, pentru sâr- 
bători ; saricile sunt fără guler. Sarica mică 
pentru copii să chemă „bubou“, „buboiașt. 

Femeile, prin satele de pe lângă drumul 
A ferii portă „conciu“ (adecă adună părul îndă- 

viptul creştetului), pun apoi în cap căițe,
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cari să termină de-o parte şi de alta a obra- 
zului în prețe“ (împletituri de aţă nâgră), în- 
crețite în multe pături; la femeile bătrâne sunt 
puține, €r' la cele tinere sunt grâse și prin 
ele au boboci de trandafiri măestriţi. 

Căiţa se îmbaieră sub barbă. Pe sub 
căiță își legă pe frunte o petea lată, împodo- 
dită cu strembuleţi și cu alte chindisituri ; 
“acesta să chiamă „fruntariu“. In unele părţi ” 
preste aceste sămai pune încă o căiță de car- 

„ton şi împodobită pe margini cu cipce, cari 
la femeile tinere sunt de un lat de mână. . Peste 

„căiță să îmbrobode cu o înrtlitore albă de 
pânză de bumbac, împodobită cu flori de mt- 
tasă albă-galbină. Ea are o. lungime de aprâpe 
3 metri și un capel al ei atârnă pe spate în jos 
pănă mai la pulpe.  Invilitârea acâstaă să nu- 
2nesce „pomeselnic“, - 

Fetele umblă cu capul gol și numai în 
contra pldiei şi a arsiţei sdrelui pârtă păltrii 
bărbătesci, de postav; ici colea să văd fete 
si cu pălării de pae pe sore. Ele îşi împle- 
tesc părul de pe frunte în cosițe, pe cari le 
aduc pe după urechi şi le ldgă cu o petea cu 
perul de dinapoi; în unele comune (Viștea 
“sup. Ueea sup. Arpașul sup.) fetele părtă pă- - 
rul despletit şi retezat pe frunte, ” dinapoi 
plete ca bărbaţii,
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Femeile portă ca și bărbaţii, unele fi 7 
românesci, altele nemţesci. Lia vomândscă are 
mânecile croite și aședate înt”una, dela gru- 
azi pănă la mână; gura iiei să încheiz la 
pepi cu baieri. Lia memţâscă, să deosăbesce de 
cea romântscă numai prin mâneci şi guler; 
iile memţesci sunt împodobite la - grumazi cu 

„ obinzală de arnici roșu, tenăt, galbin, €r mâ- 
necile să încep dela umeri şi la capătul din 
jos au pumnaşi îngusti, €” de acestia să 
cdsă fodori chindisiți. . Unele fi nenfesci să 
încheie la gură cu baieri, altele cu bumbi, 
âimele au pe pept strfuri, altele nu au. Ele 
POrtă mai departe scurteică, € pe sub: 
acâsta laibir, apoi- au și Deptare ; peptarele 
de strbătore la femeile tinere şi la fete, să 
încheie la pept. | | | 

Pemeile pirtă doue păsturi: una mai 
lată, (în dou foi) legată cu mijlocul pe şol- 
dul drept, alta mai îngustă, (într'o -făie) le- 
gată drept înainte, astfel, că de-alungul picio- 
rului stâng, să văd polele şi pentru aceea aci 
să fac la pole și unele chindisituri. La strbă- 
tori peste păstura de dinainte să pune şi câte 
a şurț, făcut din materii de boltă colorate, 
Femeile portă, ca şi bărbaţii sarice, €” în pi- 
cidre cisme și unele opinci. Cele cari portă 
numai opinci, au iarna şi tidreci scurți.
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Dela portul acesta sunt prin unele sate 
mici abateri. Astfeliu în genere în comu- 
nele de sub munţi portul este mai simplu, 

“decât în comunele de pe lângă drum. Pe . 
la pâlele munţilor să pârtă şi cojâce de die. 
In unele părţi să pârtă crătințe dinainte, în 

„altele şi dinainte si. din dărăpt; dar cele din- 
dărăpt sunt mai: scurte, ca să se observe 
încreţiturile iiei, pe cari să pune mare pond. 

"Mai departe frigiurile, cari sunt de obiceiu sure: 
sau negre, în Beclen sunt de colore albă. 
Portul românilor din Brâza are asemănare. 
cu portul ţeranilor din jurul Sibiiului, 

“In comnna Perşani, femeile au o căiță 
făcută din pânză de casă astfel, încât! în 
frunte se termină într'un fe! de corn, (cam 

„de 6—8 cm, de lung) cu vârful: înclinat: 
spre înuinte, Acest corn îl împodobesc cu 
chindisituri de mărgele. Imbroboditura vine 

"pe de-asupra lui. Qoneiu nu pârtă, de aceea. 
- capul să arată lu partea din dărăpt a creştetului 
cam turtit. In comuna: Rucăr, care să află, pe 
țermul drept al Oltului şi astfel nu să țiue de 
Pera- Oltului, femeile pârtă în cap doue'cârne | 
drept deasupra urechilor şi îmbroboditura să 
face peste ele, - | 
Inainte cu treigeci-patrugeci : de ani; 

femeile din: ţara Oltului, purtau în dile de 
12
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„sărbători, cisme roșii; ucum îns& nu se mai 
pârtă de aceste. - , 
„Despre portul femeilor din ţara Ol- 

tului, Bergner scrie următârele : 
- mPortul românelor de pe la Făgăraş, 

nu e ceva înteresant, dar” învălitârea albă, 
(pomeselnicul) împrumută acestui port un maare . 
farmec și o graţie deosebită. - Acâsta învăli- 
târe face pe. ţeranele de aici fărmecătâre. 
Ea uneori e pusă în jurul capului, ca o blană 
albă strălucitâre, uneori samănă cu un tur- 
ban şi €răși uneori încunjurând fruntea, e 
legată în cefă, atârnându-i capetele pe spate - 
în. jos. Totdeauna e însă albă ca zăpada 
și curată și ea șede forte bine ori cărei fe- 
mei. Femeile tinere învelite cu ea, să par 
a fi princese orientale, și chiar și femeilor 
bătrâne le dă un așa farmec, încât omul in- - 
voluntar le privesce. Rar am: vEdut o 
haină de-preţ neînsemnat, care însă să împo-. - 
dobâscă aşa de frumos, ca învălitârea acesta 
a femeilor din ţara Oltului. | 

„. Pe ţermul drept. al Oltului, în 
prâjma 'Țerii Oltului, să estinde un ţi- 
nu, cu dâluri și coline, pănă în valea 
“Târnavei-Mari. Acest ţinut are pă- 
mânt fârte roditor; prin văile lui s5 
află livedi bogate, pe câstele dâlurilor şi
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colinelor s5 estind arături, 6r culmile 
sunt acoperite cu păduri frumâse de. 
fagi şi de stejari. Printre d6lurile şi 
colinele aceste ni să presintă acelâşi 
tablouri, tablouri de țară, blânde, li- 

. niștite;. văile lui nu sunt. udate, decât 
de: mici păraie și riulețe. Intre ele cel: 
mai mare este. Hârtibaciul, care Şer-. 
puiesce a lene spre m6dăi -apus 
în- alvia sa, adese nămolâsă Şi s6 varsă 
în: Cibin: In partea de pe lângă Olt. 
a acestui ținut s'au aflat odinidră sciu-. 
nele săsesci a Nocrichiului, Agnitei, 

„“ Cincului și mai departe 'spre răsărit: 
scaunul Cohalmului. -Locuitorii sunt 
români și sași, cari să ocupă cu lu- 
crul câmpului și cu meseria. 

“Căi de comunicaţie de însămnă.- 
tate deosebită nu trec prin acest ţi-. 
nut, nici nu s5 află orașe 'mari,. 
ci. numai câte-va. orășele mai! “mici, 
cari. au fost odiniâră centrele scau- 
nelor. săsesci amintite mai nainte.. Ast-.. 
fel. este Agnita, cu 3210 de locuitori, 
sași și români, cari afară de econo-: 
mie, să ocupă şi 'cu meseriile. - Aici 
85. află scaunul unui protopopiat ro-. 
mân gr. or, de care să ţin 37 de. par: 

12%
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rochii şi câte-va filii, cu 19,006 de 
credincioşi. - Altă localitate este Cin. 

„cul-Mare, înspre Olt; în vecinătate, 
la Rotbav să: află scalde de iod. 
In partea de cătră apus s5 află satul 
Cichind6l, de la care îşi are numirea 
un protopopiat român gr. cat.: De 
acesta, să ţin 18 parochii, cu 4936 de 
credincioși. Se 

Dacă trecem din Țara-Oltului prin 
munţii Perşanilor spre răsărit, drumul 
de țară ne duce pe lângă Măgura- 
Codlii şi prin comuna, Codlea, de-a- - 
dreptul la Braşov, . o _ 

Braşovul are posiţia cea mai fru- 
m6să, cea mai romantică dintre țâte. 
orașele ţării n6stre. 

El e aședat la pâlele “munţilor 
Țării-Bârsei, în o vale îngustă, care e 

„ Încunjurată de trei părţi cu dâluri, ce 
să nalţă imediat la marginile orașului, 
6 spre mâdănspte, unde valea să des- 

„chide, s5 ridică în mică depărtare un 
d6l conic, cu vârful său încoronat de 
o cetățuie; dintre dâluri cel mai nalt 
este Tompa, la m6qădi, un picior de 
munte; acoperit cu pădure  d6să; pe 
cOstele celorlalte dâluri sunt grădini
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cu bogate pometuri și cu - vile, apoi 
în tote părțile să estind frumâse căi. 
-de primblare, înălțându-se în -serpen- 
„tine pănă la culmile dâlurilor, de unde 
“ni se „deschid cele mai: încântătâre şi 
„variate privelişti. In acest cadru fru- - 
mos să estinde jos în vale oraşul, cu 
zămășiţe de turnuri şi vechi întărituri 
din vremile r&sboinice, cu palatele sale 

moderne, cu turnurile bisericilor şi cu 
urlGiele de fabrici,: cu mulţime de 
case vechi -şi n6uă, cu coperișul lor 
de. ţigle și tinichea strălucitâre: tote 
aceste alcătuiri măreţe ale naturii și 
ale mânilor omenesci Împreunându-se 
în un tablou pitoresc şi admirabil. 

Acest tablou dacă l-ai privit odată, 
ţi-se: întipăresce cu tărie-în suflet și rămâne 
neşters pentru totdeuna. De aceea străinii 
“cari au cercetat Braşovul,” au rămas încân- 
taţi de romantica lui posițiune şi o descria 
cu multă admiraţie, - * e Să 

- mBraşovul — serie Kăvâri — este aşa- 
“dat în colțul de măgădi-răsărit al Ardâlu= | 
ui, în depărtare de 'câteva re: ds la Bra- - 
niță. Spre megădi de: la el mu să afă 
decât munţi şi păduri. Din munţii de'a 
megagi curge spre mâgănăpte un “părău i
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părăul formeză o -vale îngustă: aici este aşe- - 
gat. Braşovul. - Posiţia lui ne presintă un 
„peisagiu încântător. La, gura văii să află o ce- 
tățuie, pe. un vârf de del; în dosulei e ora- 
șul ; de la oraș în drepta să înalţă deluri stân- 
câse, în; stânga să ridică Tâmpa, la o năl- _ 
țime de 3136 de urme şi cu câstele sale 
„preţipişe și acoperite cu pădure, să pare 
că ameninţă cu cutropire-oraşul. In fundul 
“tabloului să zăresc munţii dela medădi, înăl 
țându-se cu vârfurile lor pănă la nori, 

Un alt scriitor, Bergner, să 'esprimă 
despre posiţia Brașovului astfel + o 

-- „Natura trebuie că a creat in o 6ră feri- 
„cită acestă vale plăcută şi a fost una dintre 
cele mai frumâse idei -â Omenilor, de. a-și 
întemeia aici locuințe. Eu am văgut şi iu- 
bit multe locuri în vicța mea, dar dacă ci- 
neva îmi zorbesce despre un. ideul de oraş 

| 'romantie medieval,. înzintea ochilor mei me. - 
reu să ivesce Brașovul și sufletul meu:să | 
adâncesce în adwirarea icânei acestui oraș, 
închis de tâte părţile cu dâlurie, N | 
“Braşovul constă din patru părţi dec-: 

-sebite şi anume din „Cetate, aședată în va- 
„lea principală, la pâlele Tâmpei, apoi. din 

trei suburbii, cari- sunt despărțite de cetate 
;prin spaţiuri gdle, în parte prefăcuteîn 1o= 

N
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„curi de: primblare. -Spre medâdi-apus să 
află Scheiul, spre medăn6pte suburbiul Bra- 
-şov=vechiu şi spre megănbpte-răsărit suburbiul 
Blumăna: (Blumenau). ” 

Partea cea mai însemnată a oraşului 

este Cetatea, care cuprinde într&ga vale de 
la pâlele Tâmpei şi a tost odini6ră întă- 
rită cu basti6ne puternice şi cu ziduri, cari 
o încungiurau de țâte părţile. Din întări= 

urile aceste sau păstrat multe pănă în di- 
lele_nâstre. Astfel este pârta veche a Sche- 
ilor: (Katharinenthor) cu . turnulețe; zidu- 
rile pe la pâlele Tâmpei, de-a lungul mare 

" ginei de_ mâdădi a: oraşului, apoi- două 
turnuri pe dâlul „la romuri“ numite „Turnul 
Alb“ şi „Tarnul Negru“ ş.a.» 

: Acum  cetateu este încungiurată jur. 
împrejur, pe.lângă resturile de ziduri, cu 
'promenade, din cari apoi s& rămurese 
căile de plimbare pe câstele delurilor în sus, 
Astfel este promenada „de sus“:pe la pâlele 
"Tâmpei; promenada „de jos,“ la marginea de 

- medânpte a orasului, calea de primblare 
pe „după ziduri“ , pe țermul unui „părăpaş 

„ete, 

| In cetate să „fă cele mai vechi și 

mai însămnate zidiri ale Braşovului. - Ea 
are: şese strade principale, printre cari să
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rămuresc celelalte ulițe laterale; aici să 
“adă şi piaţa de frunte, în formă. pătrată și 
cu : numiri . deosebite pentru -fie-care la= 
ture, *) . - E - 
„In mijlocul pieţei să afă „turnul sfa- 

tului“ în care să ține archivul orașului, 
Anul zidirii lui nu e cunoscut; odinidră a- 
vea patra turnulețe în jur, &r în forma lui 
de adi a fost transformat, la anul 1770. Ia 
„târgul florilor“ să afă casa de vândare oră- 
şănescă numită românesce” „podul bătuşilor& 
o zidire mare, în care îşi desfac manufacturile 
meseriaşii din oraș, Casa acâsta a zidit-o A po- 
lonia -Hirscher, văduva unui primar de-al 
orașului, la anul 1545. 'Trudiţia ne spune, | 
că murind unica fică a văduvei Hirscher, ea a 
înmormântat-o împodobită cu multe scumpe= 

„turi,  Păzitoriul progadiei a voit nâptea să 
despâie cadavrul de aceste scumpeturi, dar 
fata s'a deşteptat, căci fusese numai amețită, 

„Şi păzitoriul a dus-o îndărăpt la mumă-sa, 
„Văduva, aşa să spune, de bucurie a zidit: 
casa. acesta şi a făcut-o cinste oraşului, - . - 

Dela piaţă spre meqăgi să află biserica 
principală săsescă, numită de obiceiu „bise- 

  

*) Astfel este laturea „târgul grâului“, Ja m&- 
- dănâpte, „târgul inului,“ la apus, „târgul butnarilor& 
la megăgi și „târgul florilor“ la răsărit,
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rica nâgră“, Ea este una dintre cele mai 
însămate -biserici ale ţerii nâstre, Lun- 
gimea, ei este de 80 metri şi nălțimea de 
28 metri; turnul însă în proporţiune cu mă- 
rimea bisericei, nu este nalt, numai de 43 
metri. - Biserica acesta - a. fost zidită între 
anii 1385—1425, adecă în decurs de 40 de 
ani;- La zidirea ei au. fost aduşi meșteri zi- 
dari . români din părţile “Bulgariei, vestiți 
pentru destoinicia lor: După ce aceştia au 
terminat bisericu, nu sau mai reîntors în 
patria lor, ci s'au aședat între românii, ce 
locuiau în afară de cetate,. spre mâgădi și îm- 
preună cu aceştia au format suburbiul, nu-! 
mit de la ei Scheiu. „Biserica nâgră“ este 
zidită în stil gotic, din petri cuadrate. Corul 

„e susținut:de 6 eolumne; r naia să: razimă, 
pe 16 columne toscane în d6uă şiruri; în 
jurul corului să află statuele apostolilor, Statu: 
ele aceste, cari acum apar neînsemnate, precum 
şi alte decoraţiuni ale bisericei au fost odinisră 
aurite, Ele însă au fost nimicite și stricate în fo- 

„cul cel mare - din anul 1689, când a 
ars întreg oraşul și biserica. Atunci s'au ne- 
grit de scrum zidurile bisericei, așa precum 
sunt ele adi și din causa acâsta s'a numit 

„ea „biserica “negră.* Oryanele ei sunt cele 
„Joai mari în ţara întrâgă, €r în turn să află
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“un clopot uriaș, care apasă preste o sută 
de măji. In biserica acesta să păstreză mai 
'multe : odâre. bisericesci. vechi, precum și 
“haine scumpe. bisericesci de pre vremile 
dinainte de reformaţiune; în lăuntrul ei 
sunt înmormântați mai: mulţi bărbaţi vestiți 
de-ai saşilor, precurma . îav&ţaţii Wagner şi 
“Fuchs, apoi eroicul -primar al Braşovului 
din secolul al XVI-lea Mihail Weisz şi cel 
mai vestit diatre toţi: Ivan Honter; : 

loan -Honter a trăit pe timpul mare- 
lui reformator Luther, între anii 1498—1549, 

“EI şi-a făcut studiile mai înalte la Viena, 
"Cracovia și Basel. “În - Basel a. studiat și 
adoptat principiile reformaturice ale lui Lu- 
ther şi întorcându-să-la Braşov, a propagat 

cu mare rîvnă între sași învăţăturile lutho= 

rane şi. a câştigat întreg poporul săsesc. 
peutru .ele.-El a înființat la Braşov cea din- 
tâi tipografie din A1d€l şi: a-pus: temelia 
gimnasiului săsesc din Braşov, la anal 1544 

"> Zidirea, ce sa ridicat atunci pentru 
gimnasiu, a fost tăcută în locul, unde să 
află şi: acum seâla; lângă „ biserica negră?, 
Afară de gimnasiu' mai au sasii aici o scâlă 
reală inferiâră şi o sc6lă superidră de fete, 
care să află în un edificiu nou, afător lă 
marginea de cătră Schei a: , cetăţii... In edifi-
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ciul gimnasial. să află o bogată bibliotecă, 
întemeiată asemenea de Honter,. Ea constă 
din mai mult de 25.000 de cărţi, între cari 
mai multe unice; tot aici să află și o colec- 
ție de anticitâţi, adunate cu deosebire din 
Țara-Bârsei, cu multe chrisâve vechi, între 
cari este o scrisbre, manuscript de al lui 
“Luther, adresată lui Honter şi care să „păs- 
treză sub sticlă, - , 

In cetate să află mai departe între al- 
„tele: o biserică mare catolică (papistaşă) şi 
un gimnasiu catolic unguresc, apoi. alte zi- 
diri mari și frumâse, precum şi o. biserică 
ortodocsă grecescă, singura biserică grecescă 
în întreg Ardelul. In secolii: trecuţi s'au 
refugiat la Braşov mai mulţi neguțători 
din provinciile, ce aparţineau Turciei, dar cu 
deosebire din România şi Moldova, ro- 
mâni, greci şi bulgari. Ei au format 
o: societatea de negoj, numită: ' „compania, 

„privilegiată “grecâscă de comerciut, -pen- 
tru' ridicarea comerciului levantin. Cotapa- 
miei acesteia, -ai cărti membrii: erau su- 
puși străini, i-s'a recunoscut dreptul, de a-și 
ave în cetatea Brașovului o: casă de rugă- 
ciune ortodocsă. Ei: şi-au . întemeiat aici. o 
capelă, în care s5 ţin€ serviciul dumnegeiese 
în limba grecâscă şi limba română, Pentru 

7
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-serviciul. grecesc să afla la capelă un preot 
grec, adus din străinătate, 6r serviciul în 
limba română să făcea! prin preoţii români 
din suburbiile orașului, Cu timpul însă să 
înmulţiră în cetatea Braşovului neguţătorii - 
indigeni, în maioritate români, apoi greci și . 
bulgari, cari însă nu erau membrii ai com- 
paniei, pomenite mai nainte; Fiind capela 
ortodocsă din cetate mică și neguțătorii in- 
digeni ne având loc acolo, zidiră la anul 
1187, cu concesiune 'mai înaltă, biserica din 
cetate (în „târgul cailor“), care adi e bise- 
rică curat. grecâscă, Nu mult după zidirea 
bisericei membrii companiei: grecesti încă în= 

_trară în. numărul membrilor nduei biserici, 
€r capela companiei s5 casă cu totul la anul 
1189. In:biserica cea novă:să făcea de la 
început serviciul dumnedeiesc în limba ro- 
mână şi grecâscă. Membrii companiei însă, 

în curând după-ce s'au alăturat la biserica 
zidită de nou, au pretins a ave ei singuri 
drepturi asupra ei, din motiv, că în cetatea 

Braşovului ortodoesilor nu le era permis a 
av6 biserică, decât numai companiei grecesci 
şi cereau a să face serviciul dumnegeiese 
numai grecesce. Astfel să nâscă între mem- 
brii companiei şi ceialalți neguţători orto- 
docsi din cetate un proces, care cu unele în-
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treruperi, dură pănă în anii din urmă şi în 
decursul timpului să prefâci întrun proces 
dintre români şi greci, pentru drepturile 
asupra administrării averii bisericesci și a 
limbei de serviciu. Ian timpul din urmă ser- 
viciul dumnegeiesc să făcea în o Duminecă “ 
românesce, în ceealaltă grecesce. La anul 
1890 procesul s'a terminat de o camdată. în 

- defavorul românilor, cari au [fost scoși: din 
biserică, - rămânând stăpâni numai grecii. 
Totodată comunitatea bisericescă grecă a 

fost scâsă de sub ierarhia archidiecesei or- 
todoese române din Transilvania și încor= | 

porată la episcopia sârbâscă din Buda. *) 
Biserica grecâscă din Braşov are avere: 

_ însămnată, Intre altele ea are dâuă moşii mari, 

„(la Poiana Mărului şi la Sâmbăta-de-Şus pe 
"Para Oltului) donate de principele. Gr. Bran- 
covean, la anul 1821. Ea susţine în Bra- 
.şov o se6lă elementară grecâscă. 

“Eşind din cetate pe strada „târgul cai- | 
lor“ sau pe pârta de la ulița Scheilor, (Wai-. 
senhausgiissertor) ridicată la anul -1828, dăm. 

- *) Cu privire la decursal procesului şi a între-. 

gei cestiuni veţi : pMemorandul substernut casei repre- 

sentative a dietei ung. de românii braşoveni de ]a bi- 

serica $. Treimi, la anul 1871, în causa vechei contro- 

verse cu grecii de la aceeaș biserică“, Pestu, 1874.
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cu ochii de frumosul edificiu al scâlelor ro- 
mâne gr. or. ce să nalţă la marginea spa= 
țului sădit cu pomi, dintre cetate şi subur- 
biul Scheiu. Edificiul acesta este unul din- 
tre cele mai imposante zidiri ale Braşovului, 
cu o faţadă impunătâre şi cu dâuă aripi la- - 
terale. Fațada la mijloc are nălțime de d6uă. 

„caturi şi e împodobită cu columne ornamen- 
tale; aici să află sala festivă a _sclelor, o: 

"sală mare şi pomp6să, cu galerie şi cu decora= 
ţiuni frumâse. Aripile sunt cu câte un cat. In. 
acest edificiu și în o casă din vecinătate, cum-. 

“ părată acum de curând, să află adăpostite unele 
dintre cele mai însămnate scâle ale românilor 

din Ard6l, anume un gimnasiu cu opt clase (li- 
ceu), o sc6lă comercială superidră cu trei 

" clase şi o sc6lă reală inferidră cu patru clase, 
apoi scâle elementare de băieţi şi băiete 
precum şi o clasă superidră (clasa:a V-a) de - 
băiete, susținută de reuniunea femeilor ro- 
mâne din Braşov. Scola comercială-și reală 
sunt unicele scâle de feliul acesta, ze. le 
avem noi românii din Ardel. Scblele aceste 
au fost întemeiate și sunt susținute, afară de.- 
unele donaţiuni, făcute în favorul lor, de co- 
munitatea parochială din cetate și de cea 
din Şcheiu, de: la biserica Sântului Niculae, 

dar :cu deosebire din partea, acestei din urmă..
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| Parochienii români gr. or. din Scheiu 
au înfiinţat deja la anul 1788 o scâlă popo- 
rală, la biserica S. Niculaie, pentru care fapt 
au. şi tost lăudaţi de autorităţile mai nalte., 
La 1813 ucesta sc6lă avea două clase, €r la 
1837 prin stăruința şi zălul neobosit al pro- 
topopului loan Popasu, care mai târdiu fu. 
ales de -episcop al Caransebeşului, s& mai 
deschiseră încă doue clase, 

In cetate neguţătorii români asemenea 

înfiinţară la 1835 o sc6lă poporală română, 
deosebită de sc6la poporală grecâscă, care 
esistă și acum. Din împreunarea acestor 

d6ue seâle române să născură,. scâlele supe- 
ri6re de agi. 

La anul 1850 să învoiră ambele pa- 
rochii, de-a ridica o scâlă centrală cu pu- 
teri unite, şi aşa cu începutul anului scolar! 
1850/1 pe lângă scâla poporală combinată 
de 3 clase, să deschise și prima clasă gim- 
nasială. În anii următori să continuă opera 
începută ; cu un zăl și însufleţire. nobilă ro- 

:. mânii din Braşov” jertfiră sume însemnate 
“pontru sc6le, În modul acesta la 11851 să 
puse temelia edificiului gimoasial de acum; 
la 1853 sa completat gimnasiul cu „patru 
clase, âr la 1866, adecă la 16 ani după des- 
chiderea primei clase gimnasiale, gimnasiul.
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era complet cu.8 clase şi în anul acesta să: 
țină primul esamen de maturitate. La ajun- 
gerea acestui resultat frumos "şi-au câștigat 
merite îosămnate, afară de neguţătorii ro- 

„mâni din Braşov cu mâna darnică, proto-. 
popul amintit mai nainte Ioan Popasu, apoi 

“Gavril Munten, primul director: al scâlei 
(i la 1869) și metropolitul (atunci numai epis-! 
cop) Andrei Şaguna, care sprigini din tâtă 
puterea bunele intenţii ale braşovenilor şi ' 
câştigă isvâre de venite pentru scâle. De 

“la anul 1869 înainte s'au. deschis apoi 'suce 
cesive sc6lele reale și comerciale. | 

Astfel s'au întemeiat sclele centrale” 
române din Braşov, cari ca un 'sâre strălu- 
citor vespândese radele lor culturale și bine- 
făcătâre în poporul românesc, dând naţiei n6- 
stre an de an mulţi tineri culţi şi cu sci- 
ință de carte. *) Ele sunt provădute cu mij- 
ldce. necesare de învăţământ, "precum mu- 

„see, colecţii, bibliotecă, recuisite ete: con- 
form cerinţelor timpului și sunt în tâte priria= 
ţele fala braşovenilor şi a românilor ardeleni- 

  

*) La 1890, stan împlinit 25 de ani de cână 
s'a făcut (la 1866) primul esamen de maturitate la 
gimnasiu, În aceşti 25 de ani au depus maturitatea la 
gimuasiu în total 263 de tineri. (Veţi: a XXVII pro- 
gramă a gimnasiului, pe anul scâl., 1890—1)
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Dela gimnasiul românese îa sus, spre 
mEdăgi, să estiude suburbiul Scheiu, în o 
lungime de 4 lkm. aședat parte: în vale, care 
în sus să tot strimteză, parte pe câstele de- 
lurilor, printre grădini cu bogate pometuri. 

“Părţile lui au numiri deosebite, precum; 
„Grâveri, înaintea  gimuasiului,  Ciocrac, 
Câste, după Vişiniş,  Cacova, pe Tocile 
ete. Aici s'au așegat, între românii băști- 
nași, lucrătorii români veniţi ca meșteri zi- 
dari în secolul al XIV-lea din părţile Bul- 
„gariei, la zidirea „bisericei negre“ din ce- 

tate, amestecându-se cu ei. Acum printre 
români locuiesc în Scheiu şi sași, în nu- 
măr mai mic, cari să ocupă cu deosebire cu 
măestria. _ i | 

Românii din Scheiu au doue. biserici: 
„una pe Tocile, clădită la.1813 din lemn şi 
apoi veconstruată de zid la 1825, 6r a doua, 
cea mai veche, este vestita biserică -cu hra- 
mul Sântului Niculaie. Acâsta este, atât 
pentru vechime, cât şi în alte privinţe, una 
dintre cele mai însămnate biserici ale româ=- 
nilor din Ardel. Ea să află în mijlocul unei . 

„curți, plantate . cu arbori în formă de pare. 
Pe păreţii ei, atât în lăuntru, cât şi pe din- 

afară sunt zugrăvite icone de ale sfinților” 
părinţi, între cari să adă şi icâna "Sântului 

| 3 i
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Niculaie. Iu lăuntru este provădută-cu fru- 
m6se ornamente aurite.. Turnul. principal 
este încunjurat de patru turnulețe mai mici ; 
atât biserica, cât şi turnurile sunt de con- 

strucţie architertonică frumâsă. Ea e-te una 
dintre cele mai bogate biserici ale nâstre şi 

„are o archivă, în care să află multe chri- 
s6ve vechi, forte preţidse, Biserica Sântului 
„Niculaie a fost construită la 1392 din lemn, 
„&r la un secol de la clădirea ei, la 149%, a 
„fost reedificată de zid, cu deosebire cu aju- 
torul voevodului Munteniei, Negoie Basarab. 
Atât Năgoie, cât și alți voevodi ai Munteniciau 
spriginit în totdeuna nisuinţele culturale alero- 
mânilor braşoveni, cari stăteau în nemijlocită 

atingere, comercială şi culturală cu princi- 
"patele române, În decursul timpului bise- 
rica a fost în mai multe rânduri renovată şi 
înfrumseţată. Cea mai însemnată renovare 
s'a făcut în secolul trecut, la 1730 şi 1139 

când a fost mărită, zugrăvită de nou şi îm- 
poâobită în lăuntru cu ornamente aurite. 
Renovarea și împodobirea aceata s'a făcut mai 

cu samă cu ajutoriul țarinei Rusiei, Elisabeta, . 

ceca-ce ne arată şi o inscripţie latinescă,*) 

„o ») Inscripţia este următârea: „Pia. Liberalitute 
Elisabetha Petrovuae Monocratrix O] Totius Rusiae, 
“Imperatricis Invictae Hic Sacer Locus Est Renovatus, 

Anno 1751.
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cu litere aurii, din anul 175:, aflătâre de-asu- 
pra întrării principale. . 

In Scheiu să află mai departe în dosul edi- 
„fciului gimnasial baia de abur, care este proprie- 
„tatea scâlelor; apoi-pe „Câste“ un spital pen- 
tru alienaţi *) €r în partea de cătră cetate, 
în Grâveri, să află spitalul civil al: oraşului. 

„Intre Cetate și Scheiu, în fața Grâveriului 
să află sus pe câsta Tâmpei, pe un loc făcut 
plan, casa. de tir (de dat la ţintă), zidită la 
1865, în un stil forte frumos. De aici avem 

o privelişte admirabilă asupra orașului şi: a 
„ A6lurilor, ce-l încunjâră, * 

„_ Mergând din Gr6veri pe promenada de 
sus, pe la pâlele Tâmpei și pe lângă zidurile - 

. cetăţii, sosim în suburbiul Blumăna, care să 
estinde pănă la gară şi pănă la delul cetăţuiei, 
In Blumăna să află cele mai multe și mai 
însemnate fabrici şi intreprinderi industriale 

- ale Braşovului. Aici să afă, la capătul pro- - 
menadei de sus, gazometrul, pentru lumina- 

„rea. oraşului cu gaz aerian, Lângă „Bazo= 
metru să află o colonie de ţigani, (Pigănie) 

„cari s'au aşedat aici pe la sfirşitul secolului 

*) Românii din. Schein 'numese de ' obiceiu - 
acest spital „la Petcuţi dedrece casa prefăcută în - 

- spital fusese mai nainte proprietatea unui om cu nu- 
mele. Petcu. — ' Ia 

73%
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trecut; ei locuiesc în o grupă de preste 100 
de căsuțe, aședute: la olaltă în disordine. 

.O parte a suburbiului Blumâna, aflătere - la, 

capătul Tâmpei să chiamă „Curmătură“. Iv Blu- 
-măna să află, ca și în Scheiu, multe grădini 
de pometuri și legumărie, cu vile frumose. 
“Locuitorii sunt de tâte naționalităţile :români, 
sasi, unguri și ţigani; între ei sunt mulţi 
meseriaşi şi lucrători de fabrici, 

| Spre megănâpte dela cetate, despărțit 
.de ea prin un parc frumos, să estinde su- 
burbiul  Braşov-vechiu. - Acest  suburbiu, 
după cum ne arată și numele, este partea 
cea mai veche a orașului. Aici a fost ve- 

chiul Braşov, şi cetatea și celelalte părţi au 
„fost întemeiate mai târgdiu. El. are trei strade 
principale, lungi şi aprope paralele, printre 
cari s6 estind ulițele laterale. Locuitorii 

„din Braşov-vechiu sunt români și saşi; ro= 
-mânii formeză aici o parochie gr. or. şi au o 
biserică, €r saşii lutherani au doue biserici, 

“In Braşov-vechiu asemenea sunt câte-va fa- 

brici, precum o fabrică de Jemnuşe, dâue fa- 

“brici de petroleu ete. Aici s€ află o casarmă 
mare şi frumâsă de artilerie (zidită la 1873—4.) 
„Cea mai însămnată zidire îns este biserica 
săsescă lutherană a. Sântului Bartolomeiu, 

care să află tocmai lu marginea orașului.
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Gara Braşovului, precum am amintit, 
să află Ja - marginea .suburbiului Blumăna, 

„în: depărtâre de o jumătate de ră de cetate; 

Dela gară: se află construată o linie de tram=: 
Say cu vapor, care vine în oraş până în 
cetate şi de aici să îndreptă pe strada prin- 
cipală a suburbiului - Braşov-vechiu în . jos, 
Ea împreună” apoi oraşul de-o parte cu 
Noul, de altă parte cu Diîrste şi cu Săcelele.. 

In Brașov să află centrul comitatului 
Braşovului, tribuoal -şi alte judecătorii, o ca- 

"meră de comereiu și industrie, oficiu de 
vamă, etc. apoi o mulțime . de reuniuni -și 

societăţi culturale, de. binefacere şi econo- 

__mice, precum. şi numerâse scâle şi institute 

de crescere şi învățământ. | : 

- Cetăţuia, numită românesce „Strajă“ să 
află, precum am amintit mai nainte, pe.un 

„dEl conic, în fața cetăţii și între Braşov- 
vechiu şi Blumăna. La începat,-precum stă 
scris în cărțile” vechi; sau aflat aici neşte 
întărituri de lemn, îocunjurate cu' văluri de 
pământ; Ele însă au: fost arse: și stricate de. 
Petru Rareș, vitezul voevod al Moldovei, la - 
anul J529. In urma acesteia, la anul 1553 
s'a zidit aici cetăţuia de zid, care cu unele 
schimbări și inovaţiuui esistă şi acum. Ea 

„a fost făcută pentru apărarea oraşului şi era
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susţinută de braşoveni; dar fiind-că susţine. 
era-ei îi costa mult, au făcut-o cinste îm- 
ptrătesei Maria' Teresia.: De atunci cetăţuia! | 
esta proprietatea erariului, Cetăţuia are: 
formă cuadrată. In jurul ei să află un şanţ: 
mare, așa că întrarea să face:pe un pod. Pe: 
marginea șanțului să ridică zidurile cetăţii; 
câri dinafară apar nalte, în partea din lăun= 
tru însă n'au o 'nălțime mai mare de'1/, de 
stânjeni, fiind terenul curţii ridicat. In mij- 
locul” curţii: să află: un edificiu mare pătrat;. 
care cuprinde:partea cea mai mare a ei.. 
Acum în cetățuie : să află o casarmă: şi. 

arestul de garnisână al miliției din Braşov. 
Ea are o fântână adâncă (de 81 m.), făcută: 
la 1623, 

Câstele preţipişe ale delului dela Sirajă 
pe. laturea dela megăgi şi r&sărit sunt plan- 
tate. cu arbori, jos. pe ia pâle să află. vile,, 
&r de pe vârful lui avem o priveliste forta. 

frumâsă asupra: orașului și asupra unei părţi 

însemnate a șesului Țerii-Bârsei. - 

Asemenea privelişti frumâse 'ni. să 
deschid de pe delul Romurilor. Pe. câsta 

- întârsă spre Scheiu a acestui del s&- află în 
șir. unul de âsupra. celuilalt scaunele: (la- 
viţele). de întins postav ale postăvarilor, 
&r. mai încolo pe muche, în prejma ces:



. 
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tății s6 află d6u& turnuri vechi în ruină. 
Unul e Turnul-Alb, zidit în 1494, cu o la: 
ture în semicere, celalalt e' Turnul-Negru 
în formă pătrată și cu zidurile negrite.! 

„S5 gice, că el a tost lovit de  trăs- 
net şi păreţii i-au fost _negriţi de foc. 
Aceste turnuri părăsite să “nalţă romantice 

de asupra cetăţii, ca neşte sentinele puter- 
pice din dile de bătrâni, &r pe lângă ele, 
unde odini6ră în focul luptelor curgea sân- 
gele de eroi, să estind alcătuiri moderne, 

„căi trumâse de primblare. 
“ Privirea cea mai' măreţă, cea mai în- 

cântătâre însă o avem de pe vârful Tâm- 
pei. De pe promenada de sus duce prin 
pădure o cale şerpuitâre (cu 26 de cotituri), 
pănă “la punctul cel mai înalt al acestui | 
picior de munte, (991. m. preste suprafața 
mării), unde mai nainte s6 afia o capelă de 
zid; din resturile acestei capele s'a încun- 
cungiurat cu zid un mic spaţ,-ca privito- 

riul să să potă âpropia fără pericol de mar- 
ginea prăpăstiosă a stâncei. - 

Privirea, ce ni să deschide de aici este 
aprâpe fără păreche în ţara nostră, atât de bo= 
gată în peisagiuri admirabile.'Jur împrejur, în 

„ apropiere și mai în depărtare s€ nalţă şiruri 

de munţi, cu piscurile lor uriașe, încunju=
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rând şesul “Perii Bârsei ca o cunună mărâţă. 
Spre răsărit să nalţă munţii Treiscaunelor,. 
spre mâgădi în apropiere sunt munţii Ţerei 

"Bârsei, spre apus ni să opresce vederea de: 
munţii Perșanilor, €r departe spre medănâpte, 
dincolo de Olt, vom ved6 'dslurile, ce să ră- 
muresc spre megădi din puternicul. trunchiu 
al Arghitei: “La pâlele acestor munţi să es- 
tinde frumosul şes al Bârsei, ca o 'grădină 
încântătâre, cu ţarinele lui mănâse şi bine 

cultivate, cu câile drepte şi apele argiatii, 
ce grăbese spre bătrânul Olt şi cu mulţimea 

de comune resfirate pe şes și pe lângă munţi; 
„apoi la picidrele nâstre, vom privi, adâncit 
în vale, vechiul şi romanticul oraș Braşov, 
cu mulţimea de case, biserici, fabrici, ziduri 
şi vechi întărituri, tâte în 0 amestecătură | 

pitorâscă. i 
Spre megăgi dela punctul cel mai nalt 

al Tâmpei, să află pe o câstă a i, ruinele. 
cetăţii Braşovia, zidită de cavalerii germani, 

Intre multele popre străine, cari s'au 
strecurat în decursul vecurilor prin frumâsa 
m6stră ţară, locuind aici timp mai scurt sau - 
mai îndelungat, au fost şi cavalerii germani, 

un ordin papistăşesc de călugări înurmaţi.*) 

| *) Numele latinese al ordinului era: Cruciferi 

hospitales Sanctae Mariae.
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Acestia au fost chemaţi în Ardâl la înce- 
putul secolului al XI- lea, de cătră regele. 
Ungariei Andrei II, care le-a: dat în stăpâ- 

„nire Țara Bârsei şi i-a învestit cu privile- 
giuri însemnate. Ei au întemeiat aici şepte 
cetăți, ale căror ruine împodobese şi acum - 
înălțimile Țerii-Bârsei. “Intre uceste a fost 

„si cetatea Braşovia, de „pe câstele Tâmpei. 
“Tot pe acest timp au fost aduşi în Ţara. 
Bârsei colonişti din Germania, cari s'au aşe- 
gat statornic aici și ai căror urmaşi sunt 
saşii de adi din acest ținut. Cavalerii ger- 
mani încregându-se în -utere, au. voit 
nu mult după venirea. lor, să să seâță de 
sub domnia regelui Andrei [1. Atunci .re- 
gele îi lipsi de privilegiuri şi în anul 1225 
îi alungă de tot din Arddl. 

Cavalerii germani la venirea lor în 
Țara-Bârsei au găsit aici pe români, pe bă- 
ştinașii locuitori ai țărei, er pe locul Braşo- 

“vului vechiu. de adi au găsit localitatea ro- 
mână Braşov.  Dela acâstă localitate au nu- 
mit ei cetatea de pe Tâmpa: Brașovia. Nu- 
mele Braşov, Braşovia, de' origine slavică 
este cel mai vechiu nume-al oraşului, care 
singur să află în documentele vechi şi a 
fost păstrat până în diua de adi la români, 
pe când sasii îl numesc Kronstadt (oraşul corâ-
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nei) In localitatea acesta s'au aședat şi colonişti 
sași, r cavalerii germani au zidit aici bi- 
serica Sântului Bartolomeiu. Acâstă, bise- 
rică. să află acum la marginea orașului, dar, 
odinidră eu era incungiurată de tâte părţile - 
cu case, căci vechiul Brasov să estindea pe 

şes; mai departe spre medăgi, decât subur- 
biul Braşov-vechiu de adi. 

- Dar năvălirile tătarilor, ce au urmat 
nu preste mult, au. silit pe locuitori a să 
retrage în. valea strimtă dela pâlele Tâmpei, 
unde apoi au ridicat întăriturile,. ale căror 
ruine să văd şi adi în jurul cetăţii. 

Braşovul. după alungarea cavalerilor 
germani a devenit în curând: cea dintâiu lo- 
calitate în 'ara-Bârsei, €r' în secolul al 
XIV și în parte și în al XV-lea era cel 
mai însămnat oraș comercial și industrial al 
Ardelului. Pe acest timp Braşovul, dim- 
preună cu Sibiiul şi Bistriţa, mijlociau co- 
merciul între -țerile  nemţesci şi cele 

dela, răsărit, €r. productele industriale ale 
braşovenilor erau respândite pănă prin 
“ţara nemţ&scă de o parte, €r' de altă parte 
pănă în Italia şi prin țările, resăritene, pănă, 

la Constantinopol. Șchimbându-și însă co- 
merciul calea sa, care trecea prin Ardâl şi 
urmând şi alte calamităţi preste țara n6atră,
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Braşovul a dat îndărăpt în privinţa comer- 
- cială şi industrială, dar cu tote aceste el a 
remas pănă în giua de aşi cel mai de frunte 

oraş comercial și industrial al nostru, In. 
urma posiţiunii sale geografice, aşedat în 
colțul: de medăgi-resărit al ţerii, în apropiere 

"imediată de România, cu care acum este în. 

legătură prin calea ferată, el a mijlocit şie- 
chemat a niijloci comerciul între Arde! și 
România, şi în parte şi cu Bulgaria. Indus- 
tria. în Braşov e fârte desvoltată; dintre ra- 
murile industriale sunt însemnate cu deose- 

bire postăvăria, pielăria, lucrarea metalelor - 

ete. cu producte pentru esport. 

In mişcarea | „comercială a Braşovului 
înainte de au să construa calea ferată, au 

jucat rol ca factor important, de transport 
românii din Braşov, cari s6 ocupau cu că- 

răuşia.. Afaiă de Braşov să mai aflau că- 
râuşi români în Zernesci, în Dârste şi în 
număr mai mic în Para-Oltalui, cu deose- 
bire- prin satele de lângă Făgăraş. Cei mai 

- vestiți cărăuşi însă erau românii din Braşov. 

Ei cutreerau. pănă pe la 1880 cu căruțele 
„lor mari întreg Ardâlul şi România, €r 
mai nainte mergeau până pe la Pesta și Viena, 
apoi. prin Turcia și unii pănă în Rusia. Ei: 
erau 6meni destepţi, indemănatici și onesti,



— 204 — 

şi astfel aveau încrederea deplină a caselor 

mari de negoţ. 

Etă cum caracterisăzii Kârner pe că 

răuşii român: 
„Bine cunoscut este cărăuşul român în 

Țara-Ungareseă, în Arde, precum și în Ro- 

mânia ;-el, cu tote că drumurile sunt rele şi 

pe vremi ploisse abia poţi umbla pe ele, 
mijlocesce negoţul mare între Pesta şi Bu- 
curesei; cărăuşii români aduc de obiceiu din 
“Para- -Ungurscă spirt şi lână, din Ard6l pă- 
nură; lână, su, potașă, sau piei. nelucrate, 
apoi lucruri de mână şi mărfuri de boltă ş. a. 
o parte mare a mărfurilor o due în Româ-. 

nia. „Partea cea mai mare din ei au câte 
2—3 căruţe, dintre cari 2 pe schimbate sunt 
totâtuna în drum; la. o căruță cărăugul ro-: 
“mân înhamă câte 8—12 cai, aşa că un ast- 
feliu de cărăuş are câte 20—30 de cai.%*) 

Cu construarea căilor ferate în tote 
părţile, cârărăuşitul acesta a încetat. 

Braşovul în privinţa numărului locui 
torilor ocupă al doilea loc între orașele Ar- 
delului, având 30,139 de suflete. Intre ace= 

ştia românii, sasii și ungurii sunt aprope în 
număr egal, numărând fie-care cam la 10,000 

*) Friedrich IKorner, Bilder aus Sibenbiirgen 

ete, Lipsca, 1859. - 

4



de suflete, apoi în numer mai mic sunt greci 
şi ţigani *) . 

O parte însămnată a locuitorilor Bra- 
şovului, anume a treia parte (preste 300% 
din întrega poporaţiune) trăiesc: ca profesio- 
nişti şi neguțători, fiind Braşovul, precum 
am amintit mai nainte, cel dintâi între ora- 

“ şele nâstre în privința industrială şi comer- . 

cială. „Intre profesionişti socotim şi numă- 
rul considerabil de - lucrători dela cele 17 
fabrici, ce să află pe teritoriul orașului..- O 
altă parte să ocupă cu lucrarea?pământului. 

Viţa de vie nu să cultivă la Braşov, fiind 
"clima prea aspră, dar cu atât mai desvoltat 
este grădinăritul.. şi in special pomăritul, 
aflându-se mulţi și vestiți grădinari, chiar 
şi între români ; este lăţit apoi în Braşov 
şi jur albinăritul sau stupăritul, 

Pentru români Braşovul este loc fârte 
însemnat. Ei din timpuri necunoscute au 

" locuit în Brașov-vechiu (în vechiul Braşov 
de odinidră), apoi din sus de cetate, în Scheiul 
de adi, unde s'au așegat şi românii veniţi 

din părțile Bulgariei, pentru zidirea „bise- 

*) lu „Helystenăvtâru din 1892 aflăm următă- 

rele date: români 9758, sasi 9518, unguri 10,441, 

restul altfel de nemuri, .. | Aa
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zicei Negre“ din cetate, Românii din Bra-_. 
-.şov au stat cu țerile române nu uumai în 

legături comereiale ci şi în contact literar- 

cultural; referitor la aceste legături să a0ă 
multe documente în bogata archivă a bi- 
sericei Sântului-Niculaie din Scheiu.- 

In Braşov s'a tipărit cea dintfiu carte 
românescă, Psaltirea, la 1560, prin Diaconul 

“Coresi, care a venit din România la Brașov. 

„EL a tradus şi tipărit acesta carte în cola- 

borare cu Popa Mihaiu din Scheiu. Afară 

de acâsta românii brașoveni au fost totdâuna 
zeloşi spriginitori ai intreprinderilor culturale, 

. câștigându-și merite însămnate pentru litera- 
-ratu şi cultura nâstră. Aici a apărut cea dintâiu 
foiă românescă în Ardăl, „F6ia Duminecii“, la 
1836, de I. Barac, cunoscutul poet poporal, 

| apoi la 1831 „Gazeta de Transilvania“, în- 

temeiată de nemuritoriul nostru George Ba-. 
riţ, şi „Foia pentru minte, inimă şi litera- 

“turăă, €r'cu timpul au mai apărut și altele, 

- Ta timpul present.să află în Braşov o 

inteligință română numerâsă, precum pro- 

-fesori, advocaţi, deregători, comercianţi. etc. 
şi un număr însămnat de meseriaşi. 

Românii din Braşov uu, afară de sc6- - 

-lele descrise mai nainte, mai multe așeqă- 
minte culturale, de binefacere și economice,
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precum: Reuniunea română de cântări şi gim- 
nastică, Reuniunea femeilor'române, Reuniunea 

pentru spriginirea vEduvelor române din 
Braşov şi Săcele, casina română, două bănci 
românesci ete, Aici să află scaunul unui 
protopopiat român gr, or. de care-să ţin 23 
de parochii, cu 28, 326 de suflete. 

| “In Braşov să află înmormântat, afară 
“de mai mulţi binefăcători ai sedlelor şi pro- . 
fesori distinși - "de la gimnasiu, poetul 

- nostru “Andrei Mureşan - (mort. la 1865), 
care a scris: între alte poesii, muiese 
tosul nostru ima național: „Deşteptă-te 
române“... El a fost înmormântat în cimi- 
teriul de pe 'Tocile, &r la '1883 osămintele 
lui au fost strămutate în cimiteriul român 
din Grover, unde românii braşoveni i-au ri- - 
dicat un monument. | 

Românii braşoveni sunt 6meni evla- 
vioşi și ţin mult la datinele și obiceiurile 

„lor, moştenite-din moşi-strămoşi, ca în ge- 

nere toţi românii, | 
Unul dintre cele mai frumâse obiceiuri 

ale românilor din Scheiu, care 'nu să află 
“în alte” părţi "la români, sunt s&rbările 
junilor la Pasci. Aceste sărbări le 
arangiază feciorii din” Scheiu, întruniţi în 
“tun fel de tovărășie, numiţi „juni de com-
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panie“.. Ele ţin de obiceiu opt dile, adecă 
din diua Puscilor pănă la: Dumineca Tomei . 
şi constau. din escursiuni, împreunate cu 
joc și alte petreceri ale junilor, în diferite 
părţi ale Scheiului, în tiecare di cu o pro- 
E ratnă, specială, deosebită, La aceste escur- 
siuvi iau parte, cu deosebire dacă e timpul 
frumos, toţi românii din Scheiu, ba şi stră- 

inii de alt nem din Brașov, fiind cele mai 
plăcute. petreceri ale ţeranilor români din 

Scheiu, Feciorii, cari „s€ pun cu junii“, să 
duce încă înainte de Pasci, la Blagoveştenii 
şi la Florii, dimpreună cu surlașul pe 

Costa Prundului, anunțând 6re-cum prin ac6- 
sta începutul s&rbărilor. -Surlaşul este o: 
persână fârte îns&mnată la aceste sârbări, el 
e un fel de trubadur a! junilor, care ia 
parte la tote sărbările lor, cântând din 
surlă. Surla e un feliu de fluer, e făcută 

- de cide, la capătul de. jos e mai largă şi 
resfrântă şi are şese găuri pentru degete. 
Cu ea nu să cântă decât lu Pasci, la Florii 
şi Blagoveştenii. Surlaş nu este decâtunul 
şi acesta pănă e în vicţă învăţă cu surla pe un 
altul, care-i rămâne de urmaș, &r surle sunt 
două, carisau să cumpără sau să moştenesc; 

„ Adevăratele sărbări să încep în giua 

de Pasci, când după vecernie, feciorii, cari
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să pun cu junii; să duc la protopopul şi 
aici îşi alerg căpeteniile, cari sunt: Vătaful, 
cel dintâi, al dvilea e Armaşul mare, al tre. 
ilea Armașul - mic, apoi Sutașul, care pârtă 
socotelile, Vătaful şi cei doi Armași au fie- 
care câte un buzdugan greu, pe carela tâte 
“petrecerile -îl aruncă în sus şi-l prind, 'atât 
ei, cât și ceialalţi juni, După ce şi-au ales 
căpeteniile, junii cântă „Christos- a, înviat, 
apoi j6că hora. și aruncă buzduganul, tr de 

„aici merg cu lăutarii la Crucea din Prund 
unde își patrec pănă stra. In celelalte dile 
merg in alte părţi ale Scheiului, &r dacă în 
calea lor trec pe lângă vre-o cruce;să oprese 

duganul. 
dinaintea ei şi cântă şi 1 uneori aruncă şi buz- 

„Dintre escorsiunile aceste cea mai in- 
" teresantă e cea de Miercuri. La capul din 

s.
 

sus al Scheiului să află o ciudată şi fru- 
mâsă. grupă de stânci ; sunt dâuă stânci nalte, 
cari să ridică la dr6pta şi la stânga, &r în 
faţă la o depărtare 6re-carealte dsuă stânci 
ca doi stâlpi de portă. Printre ele curge o 
vale, Valea cu apă, pe care în sus să aBă 
acum un drum bun, și în drâpta şi în stânga 
lângă stânci sunt câste cu iarbă. Acest loc. 
„frumos să chiemă Intre Petri, Aici fao es- 

cursiune junii Miercurea şi cu ei multă luzec, 
14
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căci la acâsta escursiune iau - parte cei mai 
mulţi meni, bărbaţi și femei, mergând că- 
lări; cu trăsurile'ori pe jos. Junii merg 

“toţi. călări. Pentru gliua de Miercuri chiar 

-gi 6menii însuraţi şi mai bătrâni 'din Scheiu 
"fac un fel de companie, (uneori mai multe 
conipânii) cu. Vataf și Armaşi și acestia se 
numesc: „junii cei bătrăni“, Intre Petri își pe- 
trece lumea cu lăutarii, jucând hora, bând 
şi slobodind focuri din piștâle, €r înspre” 
sâră junii să întore în oraș, trec prin Gr6- 
veri, pe lângă porţile cetăţii şi să duc. la 
pâlele Tâmpei, la Crucea Moşicoiului, unde să 
încheie petrecerea de Miercuri cu cântarea, 
„Christos u înviat“. Când să întorc junii 

„ dintre Pietri, ese tot Braşovul în Grâveri, 
să-i vagă şi de :o vreme încâce îi. aștâptă, 

“aici -şi musica- militară, de le cântă pănă 

ce trec. . 

Mai de mult, după cum spun bătrânii, | 

când junii treceau prin Groveri, sasii închi- 
" deau porţile “cetăţii şi le păzeau ostași şi 

“ gendarmi, ca nu cumva să între junii în ce- 
tate, căci era credința, că dacă junii vor 
încungiura de trei ori turnul sfatului, cetatea 
va cădea în mânile lor. 

- Originea acestor frumose serbări. nu e - 

cunoscută şi “în privinţa acesta la românii
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din Scheiu nu esistă nici o tradiţie ; sau po 
menit cu ele din moși-strămoși. Organisaţia . 
junilor -însă, cu vătaf, armaşi şi sutași, apoi 
buzduganul, aruncarea şi prinderea lui în 
semn de vitejie, închiderea porţilor cetăţii, 
când trec janii pe lângă ele, precum și alte 
„particularităţi ale serbărilor, ne arată că ele 
sunt o romăşiță din o veche organisaţie mi- 
litară a românilor din Scheiu, o suvenire din 
depărtatele timpuri resboinice și de vitejii, 

„ Cu împrejurimea imediată. a Bra-- 
şovului rivalisâză în privința frumseței - 
ținutul, al- cărui loc de frunte este. 
Braşovul. .Numele acestui ținut este 
“Ţara-Bârsei, dela riul cel mai îns6m- 
nat al lui: Bârsa.  Țara-Bârsei,- ca şi . 
alte ţinuturi ale ţărei nâstre, este un 
întreg pentru sine, de unde să vede. : 
că. își are străvechea şi caracteristica, 
„numire de „țară“. In mijlocul ei să 
estinde un frumos şes, în formă - ro- 
tunj6ră, din care pătrund prin munții 
hotarnici. dela mâqădi, ca nește cărări 
uriaşe, trei pasuri însămnate: pasul 
Branului, al Timișului şi al Şanţului. 

“Este șesul Bârsei; el spre'mâqănâpte- 
răsărit stă în legătură cu gesul Trei-: 
scaunelor, 6r încolo este încunjurat; 

14%
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jur împrejur.cu o frumosă, şi puter- 
nică cunună de munți. - Marginea de 
mâdânâpte al lui e spălată de undele 
Oltului, în care să varsă Bârsa şi ce- 
lelalte riulețe și păraie, ce-i udă su- 
prafaţa. Dincolo de Olt să nalță mun- 
ţii Baraoltului, spre apus el e mărgi- 
nit de munții Perşanilor, €r spre mâ- - 
qădi îi pun hotar munții Ţărei- Bârsei, 
“cari sunt cei mai puternici și preste 
câstele şi piscurile lor trece dela apus 
spre răsărit granița țărei. 

| Munţii Perşanilor despart Țara- 
Bârsei de Țara-Oltului și să estind în 
direcțiune dela. megănâpte spre m6- . 
dăqi. În partea lor dela mâgănâpte 

""gi-a tăiat cale prin ei Oltul, prin strîm- 
torea dela Rakos, străbătând pe aici pe 
gesul Țerii-Oltului. Mai trec apoi prin 
ei de-a curmezișul două drumuri de 
țară, mânecând ambele dela Braşov. 
Unul percurge de-a latul șesul Bâr- 
sei, trece pe la Feldidra şi apoi să 
îndrâptă prin munți spre Cohalm; ce- 
lalalt merge pe la Codlea și. trece la 
“Perşani, în Ţara-Oltului. 

Dintre piscurile acestor munţi. cel mai 

interesant este piscul Măgura-Codlii, lângă -
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comuna de asemenea numire, la marginea 
de cătră şesul Bârsei, El să nalţă ca un 
promonotoriu puternic spre: şes, cu c6ma" 
lată şi cu eâste stâncâse şi praţipişe, cari 

"pe alocurea par a fi nesce vechi ruine de 
cetate. Coldrea acestor stânci, precum și des 
simea pădurii de stejari și fagi, cu care 
e acoperit, îi dau o infăţişare întunecată. 

Munţii: Perşanilor să estind spre 
mâqădi p ănă în valea formată de cur- 
sul superior al Bârsei, care-i - desparte 
de Piatra Craiului. _ 

Piatra-Craiului să ţine de: munţii 
Țării-Bârsei, dar e despărțită de ei 
prin lata curmătură dela Bran;.-spre 

„apus stă în legătură cu munţii "Țării 
"Oltului. Fiind astfel despărțită prin 
văi adânci de munții vecini, 6r faţă de 
“ramurile munţilor făgărăşeni, cu care 

> 

= 

stă în legătură, având înălțime consi- 
derabilă, ea .ni să înfățișâză încă din 
depărtare - ca o grupă singuratică, se- 
parată de grupele de munţi din jur, 
Ea este alcătuită din stânci vărâse şi 
e bogată în câste prețipișe, prăpastii | 
sălbatice şi peşteri... 

Eta cum caracteris6ză IL. Turcu 
Piatra Craiului:
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„O formaţiune proprie şi unică în fe= 
liul s&u. are Piatra. Craiului, ceea .ce prea 
"bine îi caracteriseză și numirea de. „Piatra 
Craiului“, căci privită şi de.jos şi de sus - 
este 'măiestâsă, este împunătire. Nu este 

munte, ci. este adevărat o pâtră colosală, 
un lanţ de stânci înșirate strîns unu lângă 
alta, cari înălțăndn-şi mândru fruntea pănă 
la o' nălţime de 2241. metri, la radele s6- 
relui, și cu deosebire la lumina, lunei, oferă 
privitorului un aspect pompos, înfrumsețat 

de lumină argintiu-sclipitâre, ce o răsfrâng 
dela, sine” măiestâsele stânci ale Petrei Cra- 
ului, - ! : 

„_ Piacurile ei mai nalte sunt: Piscul 
Baciului, care are o nălțime de 2241 miri 
şi e provădut cu o piramidă (movilă) de 
petri, tăcută de inginerii militari, apoi piscul: 
„Piatra, sau la Cruce, care îşi are numele din 
urmă de la o cruce mare de lemn, ce să 

„află pe creștetul lui. * Piatra are o nălțime 

"de 1814 metri. Aceste d6uă piscuri sunt 
despărțite prin o prăpastie îngustă şi stân«- 

câsă, numită Crepătura. Spre megăgi-apus, 

în România, Piatra- Craiului să termină în 
valea îngustă şi romantică a Dimboviţei. 

Pe vârful Piscul: Baciului este un re- 
sunet (ecou) interesant, care redă 15 silabe,
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cea ce este o raritate şi ecoul acesta ocupă. 
un.loe de frunte între ecourile cunoscute. 
în Europa, cari redau mai - multe silabe.*): 

Tot de pe acest vârf avem una dintre 
cele mai frumâse şi depărtate privelişti. La 

stânga vedem munţii Făgăraşului în lăţime,” 
înălțându-se ca nesce turnuri uriaşe unul 
după altul, la pâlele muntelui să estinde 

-Xalea isvârelor Bârsei, la drâpta pasul Bra-. 
ului, cu locuinţele împrăștiate ale: Coliba- 
gilor, €r dincolo de pas să nalță în şir, uriașii 
soţi ai Potrii Craiului, Bucecii, Cristianul- 
Mare, Piatra-Mare etc. în față apoi avem 

şesul Bârsei şi al Treiscaunelor, încunjurate: 
în semicerc de munţi, cari să perd în 'ceța . 

" albăstrie a depărtării, 
Să spune, că în munţii Piatra-Oraiu- 

lui în vremile străvechi, despre cari abia 

ne-au rămas amintiri, locuiau dine, &r.pe. 
costele stâncâse Și intunecate “ale Măgurii- - 

. *) Bielz în „Siebenbiirgeni (ea. TI 1885, p. 

249) scrie, că acest resunet mai bine să produce dacă 

„ne coborim pe eâsta de cătră apus a, ' Piscului-Bacin- 

lui în jos,zîn depărtare de 43 de urme de la piramida 

militară şi aici să ne întârcem cu faţa spre medănâpte 

apus, înspre câstele acoperite cu păduri, în stânga. de 

la Zernesci, și să strigiim. Resunetul mai bine îl va 

“audi acela, care va fi pe vârf, întors! cu faţa spre apus 

şi răzimat cu spatele de piramida de pâtră.
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Codlii îşi avea scaunul. domnesc împără=- 
tâsa Negră. Impărătâsa avea un fecior voi= 
nic, care umblând prin cei munţi la vână- 
tore, s'a rătăcit și. prin ţara glinelor, prin” 
munţii. Pietrii Craiului. Odată apoi dădă el 
cu ochii deo gină frumâsă, ca ruptă dia 
s6re şi cum 0 zăti, o şi îndrăgi. Mumă-sa 
afând despre dragostea lui, îi păru bine, 
căci credea, că să va încuseri cu dinele, 

Ea îl îndemna să cerceteze cât mai des pe 

gină şi tot mai mult aţița în el patima, iu= 
birei. Dina primea bine pe voinic şi îşi 
petrecea cu el vesel prin văile și luncile. 
romantice ale munţilor, dar când el, la în- 
demnul mamei sale o ceri de nevastă, dina 
îi spuse, că ea nu-l iubesce şi nici nu vrea 

ad tie nevasta unui om muritor, 

* Feciorul să întristă, forte mult şi după 
"- ce tâte rugările la dină fură zâdarnice, să 

usca pe piciro de dor şi durere, cum să 
uscă stejarul, la a cărui rădăcină râde ver=. 
mele stricăcios, Mumă-sa era: vrăjitore. şi 
văgdând că feciorul său să vestejesce pe di ce 
merge, cercă cu el tot feliul de vrăjitorii, 
cu' ierburi fărmecate; dar nu isbuti să-i afle 

l&cul. Nu peste mult feciorul muri, 
| Atunci împărătesa Negră în năcazul 
„ei nebun, luă la gâuă pe qînă cu puterea
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ei vrăjitorâscă. Dina eși din ţara dinelor 
şi ca să scape, oluă la fugă pe Țara Oltului. 

- Imperâtesa însă o ajunse la Vaida-Rece de 
adi şi o tăcă stan.de piatră. | ă 

Şi stanul de piatră și aţi să vede în formă - 
de femeie, pe hotarul comunei Vaida-Rece. 

| Lângă  Piatra-Craiului, spr6 r&- 
sărit, s8. află pasul Branului, precum. 
am amintit mai nainte. Dela” Brașov 
spre m6qădi-apus, şesul Bârsei se afundă, 
între munţi, ca un golf lat, formân= 
“du-se astfel pasul. Prin el merge un 
drum de ţară bun, pănă în România, 
lângă care să află un castel, ce im- 
„podobesce pasul. Incă inainte de-a 
“sosi la castel, terenul devine deluros. 
colinos, -ţinând asttel pănă la graniţă. 
Păraiele de munte ce udă văile:aces- - 
tui ţinut, stâncile, ce să află pelângă 
drum şi. în cari s& găsesc câte-va 
peşteri, castelul Branului, care să 
află pe o stâncă, apoi casele împrăş- 
tiate printre livedile cu pășune bogată, 
tote aceste încungiurate de. munţi 
puternici, ne dau un tablou romantice 
şi: forte plăcut. 

Lângă acest -pas spre răsărit s5 
nalță grupa .Buceciului, ale cărui ra-
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muri să întind pănă la pasul Timi- 
șului | | 

| Piscul cel mai nalt al Buceciului, să 
afli la -graniţa ţării şi 's5 numesce Omul 
sau la Om, având o nălțime de 2508 metri, 

- Dela el spre megăgi-răsărit, pe: teritorul 
României să nalță alţi soţi uriași de ai lui, 
zum sunt: Colţu, Virful cu Dor, Piatra, Fur- 
nica, Caraimanul ş. a. despre cari să află 

„tradiţii fârte frumâse. Despre Omul încă 
este o tradițiune. Pe vârful lui, pe un po- 
deiu să5 află trei grupe de pâtră, cari din 
depărtare. samănă a fi 6ineni de pâtră și 
dela ele îşi are piscul numirea, ă 

Tradiţia însă ne spune, că odiniră. 
pe ucest munte își avea locuința un. împ&-. 

„rat, Manea, 'care. era un. om fârte bun. 
şi milostiv, Supuşii lui veniau la el din 

„tâto' părţile, căci el le ajuta cu-ce: numai. 
“putea, îi ' mângăia cu vorba, le alina dure- 
rile cu ierburi vindecâtâre, “Pentru bună- 
tatea lui apoi poporul l-a numit „Om, 
voind prin acesta a dice, că e adevărat om. 
între 6meni şi numirea s'a dat apoi şi mun= 

telui, unde u locuit el. | 

__ Partea sau laturile .de cătră mâ-: 
dănâpte ale Buceciului au păreţi de 
Stâncă preţipiși şi prăpăstioși și pen-
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tru aceea, privit:de pe șesul Bârşei, 
“el apare fârte impunător, Spre m6- 

dănpte' ramurile lui s8 estind pănă 
la Braşov, unde se termină cu picio- 
rul. de: munte Tâmpa. Dintre piscu- 
rile de aici, cel mai nalt este Cris- 
tianul-Mare, înspre Braşov și  Cris- 
tian, a îi 

De pe vârful Cristianului avem o privire 
forte frumâsă, atât asupra şesului Bârsei, cât și 
asupra munţilor din- prejur. La pâlele mun= 
ților să -vede Brașovul, apoi să estinde şe»- 
sul, încungiurat cu munţii depărtaţi de pe 

“la marginele lui. Acesti munţi, cari să văd 
şi de pe alte înălţimi,.de pe vârful Cristi- - 
anului ne apar în conturne fârte bive mar=.. | 
cate și putrm distinge singuraticele piscuri 
mai însămnate ale lor. O privire chiară 
avem și asupra munţilor Bârsei, cari să 
nalţă în: apropiere, cum e Piatră: Craiului | 
şi Buceciul cu câstele stâncâse, apoi Piatra- 
Mare, dincolo de pasul Timișului și mai de- 
parte munţii Buzeului, cu puternicul pise: 
Ciucaşul, .- Pi 

” Pasul Timișului este unul dintre cele - 
- nai însemnate pasuri 'ale nâstre. E însem= 

nat ca o cale de comunicaţiune, căci este sin- . 
gurul pas al Ardelului, prin care să află:
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construată, cale ferată în România. El în 
partea de cătră Ardel e udat de riuleţul Ti- 
miş, care "curge spre lăuntrul Ard€lului, 
spre șesul 'erii-Bârsei.. [a privinţa acesta 
acest pas, dimpreună cu cel al Branului, să 
deosebesce de celalalte pasuri ale 'nâstre. 
Pasurile nâstre aprâpe tâte sunt înclinate 
spre înafară şi îpentru aceea prin ele stră- 
bat apele din Ardâl în ţerile vecine.  Pa- 
sul Timișului . este înclinat spre șesul Bâr- 
sei şi pentru aceea Timișul curge spre lă- 
untrul ţerii. Pe ţermii acestui riuleţ să află 

„un drum de ţară, care a început să să facă 
pe la finea seclului trecut, Ja anul 1788; 
Înainte de aceea numai călare sau pe joa 

88 putea trece prin acest pas. Afară de ac6= 
sta să află prin pas cale ferată, precum am 
amintit. Linia ferată, ce trece pe aici, este 
linia principală a ţerii, din care să rămu- 

„ese celelalte linii laterale. Ea întră în Ar- 
„dEl pe la Ciuciac, pe valea Crişului-Repede 
trece pe la C!uş, Aiud, - Blaş, Copşa şi alte 
localităţi şi percurgână de-a latul în o linie 
drâptă 'Țara-- Bârsei, să îndreptă la “Braşov, 

Dela: Brașov, calea ferată trecând pe 
„lângă Dârste, la Timişul de jos întră în. 
pas şi urcă pe valea rîuloțului în sus, stră-" 
bătând prin două tunele (dintre cari unul
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are lungime de 937 mtri) pănă la punctul 
cel mai nalt al vălei, la Predel, unde este 
graniţa ţărei şi staţiunea dela graniță, De 

aci înainte în România volea cobră si ca- 
lea ferată să îndrâptă pe valea Prahovei 

„în “jos la Sinaia. Mergând pe valea Ti- 
"mişului în sus pănă la Predâl vom da 

- în calea  nâstră în raai multe locuri da - 
- partii de stâuci pitoresci, apoi spre drepta 
„ni se deschid prin nesce văi laterale pri- 
viri frumâse asupra câstelor stâncâse ale 
Cristianului-Mâre şi mai departe asupra 
stâncilor colosale ale Buceciului, cu păreţi 
prețipişi și cu prăpastii periculse, ce se 
afundă printre ei. 

Dela pasul Timișului spre ră-. 
sărit între acest pas şi pasul Șanţului să 
rămuresce a treia grupă a munţilor 

„Bârsei. Trunchiul acestei grupe îl for- 
m6ză muntele Piatra-Mare, lângă Ti- 
miș, având o nălțime de 1840 metri. 

De pe vârful ei avem 'aprâpe aceeaș 

privelişte, ca de pe Cristianul-Mare. In j jus. 

rul -piscului Piatra-Mare să afă formaţiuni 
de stânci curi6se, parte pitoresci, parte gro- 

tesci, cum nu mai aflăm la nici o grupă . 

a munjilor. Perei-Bârsei, Astfel sunt. aici 
stânci în formă de piramidă sau cu vârful



— 923 — 

ascuţit, apoi o pârtă naturală de stâncă, un 
părete vertical, un turn uriaș ş.a, împo- - 
dobite- pe câstele lor pleșuve cun plante do: 
munte şi cu deosebire cu rose de Alpi. 

_ Pasul Şanţului este al treilea pas care” 
merge din Ţara-Bârsei priv munţi în Ro-.- 
mânia: Dela Săcele duce un drum bun în 
valea Tărlungenilor, un rîuleţ de munte ce 
„udă acest pas: In-el să varsă râulețul Dof- 
tana, La. împreuaarea acestor dâuă rîu- 

„leţe să află vama pasului,--de unde pu= 
tem trece în România pe două căi deose= 
bite. O cale ne duce pe valea Doftanei în 

“sus şi pe lângă piscul Prişcu, în valea rîu- 
leţului Podurile și de aici la Câmpina; cea- 
laltă merge pe Tărlungeni în sus şi trecând 
graniţa . coboră în valea ' Telâjenului și de 
aici să îndrâpti la comuna Viilenii de Munte. 

Pasul Şanţului este unul dintre pasu- 
rile n6stre mai puţin frecuentate, 

| Din muniii . Ţerei-Bârsei isvoresc” mai 
multe riuleţe şi păraie, cari precurg şesul . 

„Şi să varsă. în Olt. Mai mari. sunt între 
„ele Bârsa şi Ghimbavul; în acest din urmă 
„să, varsă .Timişul, e | 

Oltul curgând dinşpre medănpte, din 
Ciuc, udă marginea de medăndpte a șeau-
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lui, încungiurând întrun mare semicere munţii 
„Baraoltului pe la megăgi. 

Aici, de pe "malurile lui, ni-se înfâţi- 
seză spre medădi și. apus una, dintre cele 
mai frumâse şi încântătâre panorame. 

La picidrele. nâstre să întinde frumosul 
ges al. ţărei: Bârsei, cu livegli şi. arături, . 

“brăzdate de rîuleţe : şi păraie, și cu sate dese, 
er în fund spre România se nalță maiestatie 
munţii Buzeului şi ai Bârsei și spre apus - 

„munţii Perşunilor, dând regiunei o înfăţişare 
de tot romantică. Din unele.puncte aședate 

mai spre mâgăâi, precum dela Arpătae sau 
de pe delul S.-Petrului în timp senin putem 

"distinge singuraticele piscuri din acâstă co- 
“x6nă, de munţi, precum la apus muchea lată 
și întunecată a “Măgurii:Codlii, apoi . Piatra- 

Craiului, Buceciu, Cristianul, Ciucaşul ş, a.: 
precum şi pasurile ce se afandă. prin acesti 
“munţi; cu ochi ageri putem distinge dâlul | 

- cetăţuiei Braşovului şi Tâmpa, cari sunt cele 
mai înaintate promontorii ale munţilor în şes, 

In jurul Braşovului să află comune în= - 

floritâre,. cu locuitori în maioritate români 
&poi saşi şi în câteva și unguri (ciangăi) 

De la Braşov duce o “cale ferată vicinală 
spre pasul: Branului, pănă la pâlele. Pietrii- 

Craiului, la Zernesci. Gara acestei căi fe- -
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rate să află fa apropierea .bisericei Sântului 
Bartolomeiu şi stă în legătură cu gara prin-: 
cipală a Braşovului prin un tramvray.  Ple-: 
când de aici în calea nâstră dăm de comuna 
Cristian, o comună săsâscă = română, cu mai 
„multe societăţi săsesci şi aședăminte econo- 
mice. Aici să află o fabrică de spirt fârte 
mare. Biserica săsescă este încunjurată cu 
zid şi cu mai multe turnuri (basti6ne) vechi 
zidite în timpurile resboinice ale evului ms- 

„diu; acum ele să folosese ea magazine co= 
mune ale locuitorilor, i 

Dincolo de Cristian să zăresce din de- 
părtare, în o posiţiune pitorâscă, cetatea Râş- 
novului. Râşnovul este o comună mare, cu 
4409 locuitori, dintre cari mai mult de. jumă- 
tate (2457 suflete) sunt români, împărţiţi în 

-d6ue parocbii. Spro răsărit dela comuna în- 
foritâre, la p6lele ramurilor Cristianului- : 
Mare, să nalță o stâncă de calc, cu păreţi 
prăpăstioși ; pe vârful” acestei stânci să află 
ca o corâoă, cetăţuia Râșnovului, în parta 

“ruinată, De aici ni să presintă o icână ad- 

mirabilă: dinaintea stâncei să estinde șesul, 
„lângă ea, la pâle, e comuna, 6r' îndărăpt, 
în depărtare s6 nalță piscurile Buceciului şi 
în aretul lui dincolo de Bran, Piatra- Craiului, 

"Anul zidirii acestei cetăţi nu e cunoscut
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nici nu 6 scie cu siguranță, cine i-a 

pus întâi temelia;. s6 dă cu socotela 
însă că :ea 'e zidită de - râșnoveni şi nu 
a fost cetate de a cavalerilor germani. In 
ea să află o fântână adâncă (de 144 metri) - 
făcută în anul 1663. Acum .partea -mai 
bive conservată a cetăţii o folosesc râșnovenii - 
ca măgăzin . pentru bucate, cărnuri ete.: 

Dela Râșnov - mergând - mai departe 
spre mâgădi și lăsând Zernescii la drepta 
sosim la pasul. Branului, Ținutul, strim- 

„ torat -între munţi, devine colinos,. ici-eolo 
„eu stânci pe de laturile călei. Intrun: 
loc stâncile .săapropie de olaltă, așa că nu- 

“mai calea şi un mic riuleţ, riuleţul Turcu, 
"care curge - alături, îşi au loc printre pi- 

reţii lor. Aici pe un colţ de stâncă, cu c6s- 
tele: preţipişe, să nalță un: vechiu castel, €r 
la pâlele ei -s5 afă edificiile 'de vamă și 
câteva case private. Este Branul ŞI Cas- 
telul este fala şi podâba de : odinisră a pa-. 

"sului,. castelul Branului, un adevărat ideal 
„de castel de cavaleri, ŞI într'adevăr el : îşi 

are originea de pe timpul cavalerismului. 
Primul lui fundator a fost un. cavaler ger- 
man, Dietrich, și după numele acestuia s'a 
numit nemțesce Dietrichstein.. La început după 
cum se crede castelul a fost” făcut de lemn 

„15
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&r- mai târdîu după ce cavalerii germani. au 
fost alungaţi din hotarele Peri. -Bârsei, sasii din 
Braşov au zidit - în locul acesta la anul 

- 1311 un castel de zid, care apoi sa numit |. 
 nenaţesce Turtzburg (Tăkzbure), dela rîul 
“Turcu, ce curge pe lângă el. In forma de 
“acum a fost zidit la anul 1608, ceea-ce ne 
arată o înscripţie de de-asupra întrărei, tre- 
când și de atunci prin mai multe schimbări 
şi renovări. i 

Castelul se află încă în stare bună şi e 
"locuit. „El e zidit în parte în „stil gotic, în 
parte în stil bizantin şi avea o înfăţişare 

„înpunătâre, cu turnuri nalte şi bastiâne. In 
anul 1818 însă braşovenii l-au predat statului 
care l-a transformat şi îotocmit pentru scopuri“ 
militare; rătezându-i turnurile: şi lipsindu-l! 
de forma lui frumâsă de mai nainte. Acum . 

„este €râși proprietatea oraşului Braşov, dar. 
a rămas în forma ce ii s'a dat la 1818, în 
locul. turnurilor nalte având coperișe jâse, 
şi totul întocmit tără gust, cu o înfăţişare de 
casarmă. 

" Curtea casteluli este mică şi aseme= 

„mea sunt mici și odăile, ce o încnngidră, 
In castel este o fântână adâncă, săpată în 
stâncă şi ” o” temniţă întunecâsă.. şi scundă, 

sub bolta căreia în vâcurile trecute multe
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victime chinuite” şi-au închis ochii pe ve- 
cie. o , 

Ca o reminiscență a acestor vremuri 
crude a rămas și. esistă la popor “credința, 

„Că în nopţi întunecâse, când - castelul e cu- 
. fundat în tăcere, „fântâna castelului“, luând 
înfățișări taiuice,. scâte bocete-triste şi în- 
“forătâre, la cari respunde soţia sa buha, de 
„pe. stânca Măgura, din'apropiere, arătându-se. - 
_gi-ea în “diferite. figuri fantastice, tânguin- 
"du-se şi jălind nenorocitele. jerite ale tre- 
cutului. *) 

In jurul castelului, dii sus şi din jos 
de 'el, să află 10 comune, **) cari-mai nainte - 

formau tâte la olaltă, dimpreună cu castelul - 
_0 comună, sub numirea generală de Bran. 

- Numele acesta este slavon și însemnâză loc 
'strimt sau . pârtă; el s'a dat întâi strîmtâ- 

„rei din prâjma castelului, care înt'radevăr 
-este* o mare pârtă naturală. : Pe urmă sa 
__ numit și castelul cu' acest nume, pe când 

5) Vegi: Escursiuni pe munții erei. Bărsei şi. 
"ai Făgăraşului, de Ioan 'Tarou, în n Gaz, Trans. nr, 

110, din 1893, _ - : 

3) Aceste sunţ: din jos de castel: Pârta (Bran) - 

Sohodol și Pred€l, din sus de castâl pănă la graniță: 

Şimonul, Moeciul de jos cu cătunul Cheia, Moeciul de 

sus, Fundata, Șirnea, Peşterea şi Măgura,
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numele corespungător Portă, de origine 
română, s'a dat comunei din apropiere, pe 
al cărei teritor să află castelul. 

In pasul Branului pănă la 1836 era 
numai un oficiu de vamă, la castel. Pe la 
anii 40 s'a. înfințat şi la graniţă o vamă, 
la locul numit „Cruce“, apoi mai târgdiu s'a 
sistemisat pentru timpul de vară încă un 
oficiu - de vamă, la pâlele muntelui Guţan. 

Locutorii comunelor brăuene sunt toţi 
români. Numărul lor. e de 8011. “Oceu- 

pâţiunea şi modul lor de traiu este ca a 
locuitoritor de- munte. -La acesta sunt -avi- 
sați prin natura ținutului lor. Prin văi și 
pe câstele delurilor nu să face decât orz şi 

ovăs, apoi cartofi şi puţin: grâu de primă- 
vară, - Sunt însă pășuni estinse și bogate si 

“peatru aceea ocupaţiunea de frunte a româ- 
nilor brăneni este. economia de vite. Mai 
nainte economia de vite era mai estinsă; a- :: 

cum sunt 40—50 ani briinenii erau 6meni 
„cu stare, având numerâse turme de oi, vaci 

şi cai, pe cari le păsceau în mare parte:în 
România. După ce însă în timpul mai nou 
„păşunile s'au împuţinat în România, brănenii 
ca şi alți economi de vite, an început să 
sărăcescă şi numai puţini să află în- 
tre ei, cari. sunt în stare mai bunişbră. Pen-
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tru ocupaţiunea lor, ca economi de vite, ro- 
mânii brăneni să numesc de obiceiu mo- 
cani. Acâsta numire însă au să.dă' numai 
brănenilor, ci în genere românilor din 'Ţara- 
Bârsei. şi . Treiscaune, cari locuiesc de-a lun- 
gul graniţei României, precum pela Săcele, 
“Covasna, Breţcu ete, și să ocupă cu economia de 
„vite (oieri), trăind cu turmele lor mai mult 
"la munte şi trecând în ţară; 

Să face. însă o deos&bire la aplicarea 
numirii de mocan. Mocani adevăraţi am 
pute dice că sunt românii economi de zite 
din Săcele, Covasna, Breţcu ; aceştia să nu- 
mesc pe sine cu acâsta numire, âr pe bră- 
neni și pe românii din prâjmaă pasului Bran, 

- precum pe cei dela Reşnov, Tohan ete; îi 
numesc mai mult m oroieni, cr peoieiii . 
din jurul Sibiiului, câri în Arde! sunt cuno- . 

_scuţi sub numirea "de mărgineni, ei îi nu- 
mese ţuţuieni. 

„După ce economia de vite nu s8 mai 
plătesce aşa de bine, ca mai nainte, mocanii 
brăneni s'au dat la alte ocupaţiuni, precuin 

„hegustorie în “mâsură mai mică, apoi ca - 
lucrători la ferestraie, mori ete. Mulţi din 

„ei în timpul verii să cobâră dintre dâlurile 
lor pe şesurile mănse -ale- României la “ue 

crul câmpului, asemenea moţilor din Munţii
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Apuseni, cari merg vara la lucru de câmp 
în Ungaria, dar cu deosebire la ţară în 

"Ardel ; astfel îşi amonisese ei păralele, cu 
cari își cumpără cele trebuincise pentru 
casă .şi cu deosăbire păpușoiul (mălaiul), 
care la ei .nu să face, dar le este nutremân-. 
tul de căpetenie, In timpul mai. nou au 
început brănenii a să ocupa în măsură mai, 
mare și cu pomăritul. Este apoi răspândită 
între ei industria de casă; țeseturile de lână 
şi de-pânză ale femeilor brănene sunt fârte 

"trainice, er cusăturile lor cu mătase. și fir, 
_ în borangic şi alte materii sunt de o frumseță. 
admirabilă, esecutate cu: fineţă și eleganţă. 

- Satele brănenilor nu sunt compacte, ci 
" casele lor sunt împrăștiate prin văi şi pe 

coatele delurilor. In privința acesta ele au 
asămenare cu unele sate din Munţii-Apuseni. 
Casele sunt clădite de obiceiu din bârne, 

lângă ele să află celelalte clădiri economice 
şi t6te dimpreună cu curtea sunt închise ca. 

- stobor (pălan) nalt de bârne, încât au înfăţi- 

area unor castele. „In. aceste castele, dice 
I. Turcu, locuiesce modestia nemărginită şi 
caracterul pacinic, locuiesce sinceritatea, . 80- - 

_ ţii nedespârţiți ai brănenului“. 
Apr6pe lângă fiecare casă să află gră- 

dină cu pomi, ceea ce dă complecsului de .



lor, la locul' numit „Fântânile.. Domnilor.“ | 
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clădiri o “înfăţoșare plăcută. Pomăritul să 
lăţesce tot mai mult între brăneni, precum 
am amintit şi începe să le aducă folâse bune. 
Imprejurul casei să afiă deobiceiu şi moşia, 

| Românii brăneni au o numire spe- 
“cială a lor, decolibași. Acâsta numire am 
pute dice, că e istorică. Ea să derivă din 
vecurile evului mediu; când bietul român bră- 
nân, espus la năvălirile: turcilor, ce erau dese 
prin acest pas, nu put să-și clădescă decât 
case mici, colibe (bordeiu) căci totul era 
nesigur și clădirile adeseori date pradă fla- 

cărilor mistuitâre, ” - 
Românii brăneni comunică pe căile lor 

de munte mai mult călare sau pe jos, cum 
fac şi ţopii din creștetul Munţilor-Apuseni 
sau românii de pe Jiiuri; care au forte pu- 
țini şi mai cu samă aceia, cari şed pe lângă 

drumurile principale, . a 
La pâlele Pietrii Craiului, spre: :resă- 

„rit, lângă riulețul Bârsei 'să află aşegdată ma- 
-rea şi frumâsa comună românescă, Zernesci. 

De-a lungul ei curge riul Zeraescilor, care 
“să alcătuiesce diu due braţe; unul din aceste 
isvoresce între Piatra: Craiului şi Măgura, 
âr celalalt isvoresce în apropierea Zernesci- 

Isvorul acesta este forte interesant ; apa ese
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clocotind din stâncă şi în mare abundanță, 
aşa, că-riul se formeză de-odâtă, vEgând cu 
ochii, cum se dice. Apa rîului Zernescilor 
are o temperatură - stabilă, (cam de 5—60 R.) 

şi pentru-aceea vara s6 pare forte rece, er 

“6rna: nu îngheţă nici când. 
Comuna Zernesci este o comună forte 

veche ; anul întemeierii ei nu ne este cunos- 

cut, să scie însă parte după tradiţiunea po- 
porului, parte din istorie, că pe timpul nă- 
vălirii tătarilor şi turcilor a avut mult. să 
sufere și locuitorii au fost siliţi să se retra- 
gă de nenumărate ori între stâncile Pietrii- 
Craiului, apărându-să. aizi şi petrecând timp * 
mai scurt sau mai lung, pănă ce să depăr- 

„tau hordele selbatice. ăi 
Cea mai veche zidire a Zernescilor 

este biserica română gr. orientală, una din- 
tre cele mai: vechi biserici ale nâstre, zi- 
dită la 1515 de vvevodul Ţerei românesci 

Ioan Vasilie. Ia timpul mai nou sau îu- 
ceput a să zidi mai multe case frumâse; 
între-ele sunt.de amintit cu deosebire casa 
comunală şi edificiul scâlei române gr. or. 
zidit la 1816. S8 află apoi și câteva fa- 
brici, de celulâse, de hârtie etc. 

Zernescenii uu 0 sc6lă clemontară, 

cu 5 învăţători. şi v învăţătâre şi.o reuni-
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une a femeilor române; aici să afă apoi 
scaunul unui protopopiat român gr, orient. 
(protopopiatul Branului), de care să ţin 
23 de parochii, cu 23,380 de suflete. 

- Zernescii are 3435 de locuitori; in- 
tre acestia aprâpe 3000 sunt români, €r 
ceialalţi sunt nemți Și unguri, aședaţi : aici 
în - timpul mai nou, mai cu sâmă ca lucră= 
tori şi deregâtori la fabrici, Ocupaţiunea 
românilor din Zernesci a fost odinidră, eco- 
numia de vite, mai târdiu apoi s'au. ocupat 
cu cărăuşia, care însă a încetat cu constru- 
area căilor ferate. Zernescenii erau cărăuşi 
vestiți, ca și românii din Scheiul Braşovu- 
lui, transportând. “mărfuri cu căruțele lor | 
prin ţări depărtate, în Germania, Austria, Ro- 
mânia ete. 

Despre portul lor din. trecutul -apro- 
- piat I. Turcu ne dă urmâtârele date: 

Bărbaţii purtau cojdce, dră femeile ca- 
țazeici. Jerna se purta sarici albe şi mai târ- 
diu şi bunde ţărănesci, blănite cu piei de die. 

-*- Fetele îşi purtau părul capului despletit, rete- 

zat pe frunte şi lăsat pe spate, ung cam pănă 
- de-asupra umerilor. 'Tot astfel purtau părul și . 
băr baţii, însă aşi în câfă. Femeile purtau şi 

pârtă în cea mai mare parte şi -aqi fote de . 
lână și îi cusute pe mâneci, pe.sîn și la: gât
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cu pui și şi altie (broder id) de ar micii, sau de 
mătase, - 

La pâlele munţilor Perșani, lângă Mi 
gura Codlii, este aședată “comuna Codlea, 
cu 4035 de locuitori, saşi și români. Codlea 
este o comună înfloritâre, vestită pentru ţe= 

seturi şi cu mai mulţe asegtminte culturale 

săsesci. 
__ De la. Braşov spre mâdiinpte, la mar= 

ginea; șesului Bârsei să află Feldi6ra. 

Calea ferată, precum şi drumul de ţară . 

pereurgând de-a latul șesul, aprope paralei, 
“ne duc de-a dreptul lu acesta comună, aşe= 
dată pe malul stâng al Oltului. Pe colina, 
pe care să estinde în parte comuna, să luptă 

cu nimicirea vechile resturi de ziduri rui- 
nata ale unei cetăţi de-a cavalerilor ger- 
mani. La Feldidra se află o scâlă de agro- 
nomie, susținută de universitatea săsâscă, 

Oltul: de la Feldisra în jos curge spre 
medăudpte pănă la satul Agoştin, unde să 
îndreptă spre apus și străbătând de-a cur - 
„mezișul munţii Perşanilor, trece pe şesul 
'Țerii Oltului, prin romantica  strimtâre de 
la, Râkos. a 

În apropierea  Agoştinului să varsă 

în Olt riuleţul  Vargyaş cu iszorul în Ar- 
ghita. * Valea lui este mărginită de munţi 

|
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înalţi, stâncoși și acoperiţi cu baţi, fiind 
“cu deosebire pănă la satul Vargyas, roman= 

tică şi de o sălbătăcie marcantă. In valea 
lui în hotarul satului Homorod-Almâs să 
atlă pestera: de asemenea numire, care este 
cea mai mare pesterăa Ardslului și pe tim- 
pul năvălirii tătarilor şi turcilor a servit 

adeseori de asil! locuitorilor din. împregiu- 
rime, .. ” 

| Strimtârea Oltului de la Râkos, pe 
lângă frumseţea sa romantică, este intere- 

“santă şi din punct de vedere geologie. Ea. 
este a. d6ua 'strimtâre a Oltului, prin 'care 
acest riu pătrunde în u treia sa vale în 
nȚera Oltului“. Pe ţermii rîului se înalță 
în acâsta, strîmtâre pe ambele laturi stânci 
prețipişe şi piscuri, cari ne atrag atenţiunea, 

"De amintit este cu devsebire piscul 
"Depei, de lângă Râkos, de pe vârful că- 

- Oltului, | - 

ruia. avem o privire fermecitâre - asupra 
împregiurimii, și cu deosebire asupra vălei 

„Calea, ferată dels Feldidra - incolo ur- 
măresce cursul Oltului, străbate prin strim= 
t6rea dela Râlkos, €r dincolo de! strîmtâre 
părăsesce valea Oltului şi. apucă pe valea 
Homorodului. Homorodul isvoresce în Ar- 

„ghita, curge în direcțiune de mgădi: şi să
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varsă în Oli. In apropiere de Homorod să . 
află aședat Cobalmul, un orășel săsesc-ro- 
mânesc, centrul scuunului săsesc de odini- 
sră'al Cohulmului. - a 

“Lângă orășel să nalță o puternică 
stâncă singuratică de basalt, pe care să . 
află juvaerul Cohalmului, o frumâsă şi ve- 

che cetate, încungiurată după înălțime cu 
trei rânduri de ziduri și ici colo cu turnuri, 
în parte moare ruinate, De dâuă părți, spre 
medân6pte şi apus păreţii stâncei sunt pre= 

țipişi, 6r spre megădi şi resărit ea este în- 
cungiurată de casele orășelului. Printre ele 
şi priatre grădinile lor, cari să acaţără pe 
câstele stâncei pănă aprâpe de zidul ce- 

tăţii, să află calea ce ne conduce lă cetate. 
Intrând în cetate, pe o-pârtă mică, blănită 
cu table. de fer, vom observa, că ca are 
trei părţi, cetatea de jos, de mijloc şi de 
sus, fie-care încungiurată cu ziduri. Aceste 
55 nalţă în anumită distanță unul de asu: 
pra celuilalt; cele: dinafară. sunt aşegate 
pe marginea stâncei şi să par a fi crescute . 

din pământ, - căci ele de vechime au acea 

col6re cu: stânca, încât numai cu anevoe 
putem deosebi unde încstă creaţiunea na- 
turei şi undese începe cea omentscă. In 
partea de jos a cetăţii să află acum un mă=
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găzin de- slinină şi de bucate al locuito- 
rilor. din Cohalm, apoi o fântână adânea 
şi locuinţa păzitoriulai, In partea de. mij- 
loe uu fost odiniâră diferite zidiri de 'lo- 

„cuinţă, în cari să adăpostiau locuitorii din 
împregiurime, când cetele dușmane năpădiau 
câmpiile ţerei; resturile lor s& mai ved 
încă. Partea cea mai frumâsă este ce- 
tatea de sus, pe culme, cu o mică piaţă 
şi o odaie, tocmai în 'vâri. ln ea, așa să 
spune, a şegut în ținipul “din urmă un de- 

| regător, pănă ce ii s'a urît de singurătate 
şi S'a” mutat jos între 6meni.. [n edificiile 
din cetatea de mijloc să aflau: diregătorii, 
pănă 'pe la sfirșitul vecului trecut, când o. 

“parte .a lor a fost ruinată de un orean; 
Acum cetatea e pustie ; singurii ei locuitori 
sunt păzitoriul cu familia și cu cânii sei 
credincioşi, apoi paserile nopții, bubeleşi Cu-. - 
cuveicele iubitâre de singurătate şi de -rui- 
ne vechi, părăsite. 

Cetatea Cohalmului a fost zidită înainte 
de secolul al XIV-le și în decursul vâeurilor 
viforâse a servit în mai multe. rânduri de 
adăpost locuitorilor din scaunul Cohalmului. 
In . unul din turnurile: ei 's6 aflau acățate - 
sus, pe la. începutul vecului nostru, d6ue 

"cătuşi de fer uriaşe. -Cine lea pus acolo şi 

4
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ale cui mâni şi picidre au fost ferecate cu 
ele,- nimene: nu 'scie. Tradiţia însă ne spune 
originea; lor, - S8 dice -adecă, că odinidră 
întrând, 6ste turcâscă în Ardel şi străbătând - 

pănă pe la Cohalm, căpitanul cercului Co- 
halm. i-a eșit spre întimpinare cu putere “ 
armată; crestinii însă au fost bătuţi şi căpi- 

tanu! dimpreună cu mai mulţi soţi de luptă 
au cădut în robie lu turci. Ei au fost duşi 

la Constantinopol, unde au fost puși în fere 

grele şi aruncaţi în închisori întunecâse; 
numai arareori să scoteau la lumina. dilei, 
în curtea închisorii. La 0 ocasiunne de uce- 
ste unul dintre robi, care fusese ca servitor 
la deregătoriile scaunului. Cohalm, propusa 

-- fostului său stăpân, căpitanului cercului, - să 
fugă împreună din închisâre. „S5 asculţi 
de mine, glise servitoriul, şi să faci ce-ţi voiu 

- -dice eu şi vei ved6 căpănă mâne vom sosi 
acasă la Cohalm. — Căpitanul surise cu. 
“amar, dar să învioră, aducându-și aminte. 
că servitoriul acasă la : Cohalm era cu- 
noscut ca “vrăjitor, Să decise deci a-i 

“urma sfaturile şi când servitoriul îşi repetă 
„propunerea, îi: spuse că sa hotărît. la 
fugă, Servitoriul atunci întinse “pe pământ” 

mantaua sa veche, rugă pe căpitan să se 

aşede pe ea, să-şi închidă ochii și să nu-i
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deschidă de loc pănă ce gta 
el.:: Căpitanul împlini porunca, şi ce sa . 
întâmplat ? Fi începură să se nulțe în văz- 
duh şi s& sbâre ca. dâuă paseri uşore, tre- 
când în sbor ca gândul și ca vântul, peste 
dâluri și vălcele, spre plaiurile frumâse ale 
Ardelului. Şi când s6rele da ultimul să- 
vut-de raze „cetăţii Cohalmului, cei doi 'robi 

„de “odată să opriră. - Şi ce să vadă? Erau . 
“pe pământul -dorit al: patriei, 'la marginea 
„pădurii Cohalmului. - 

Bucuria: lor a fost nespusă' și spre 
aducere aminte despre scăparea lor, cătu- 

„ele, cu cari-au fost ferecaţi, le-au aședat 
în un turn al cetăţii, 

La polele stâncei. cu cetatea s5 află 
“isvâre de apă puciâsă, unde: sunt întocmiri 
de. scaldă. Apa acestora, de-o temperatură 
de 100 C., să folosesce cu succes cu deose- - 

- bire contra bâlelor de reumatism. 
De pe culmea stâncei, de lângă căs- 

ciOra cea pustie, avem o priveliște . fârte 
trumâsă asupra împrejurimi. Spre megădi, 

"în depărtarea -albăstrie să nalță munţii Ţea 
rei-Bârsei și . ai Făgărașului, la pâlele lor 
vedem estindându-să o parte din șesul de 
pe Olt, apoi în apropiere ţinutul deluros- 
colinos, cu păduri frumâse pe uâstele şi cul: 

.
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- mile înălțimilor. Spre răsărit privirea ne 

pătrunde în strimtârea Oltului de la Râkos, 

&r jos în vale, la p6lele stâncei, să estinde 

orășelul Cohalm, cu stradele şi casele sale 

“curate şi bine îugrigite” şi încunjurat cu 

fiumâse păduri de stejar. 
Cohalmul are 2115 de locnitori, dintre 

cari “a treia parte sunt români. Aici să află. 

scaunul unui . protopopiat român gr. or. (al 

Cohalmalni), de care să ţin 21 parochii cu 

mai multe fili: și cu 14,391 de credincioşi. 

Intoreându-ne îndărăpt la. jurul mai 

apropiat al Brașovului, la Țara-Bârsei, de la 

Braşov spre resărit, în depărtare de vre-o. - 

-6ră dăm de Săcele. Săcelele: sunt șepte 

sate, aședate în şir lângă olaltă la pâlele 

muntelui Piatra-Mare. Patru din ele. şi anu- 

me: Bacifalu, -Turcheş, Cernat şi Sutulung 

formeză o grupă, nefiind. despărțite de că- 

ză olaltă decât prin câte un părău, .6r ce- 

Jelalte trei, cari să numese 'Tărlungeni, Zi- 

zin şi Vureăreni sunt aşedate ceva mai .de- 

„parte și separate unele de altele. Dintre ele 

„cela mai mari şi mai însămnate sunt Sa-: 

“tulung şi Cernatul. Aceste am pute dice 

că formăză centrul Săcelelor. 

Ia Satulung să află d6ue scdle nor- 

male superidre române, cu mai mulţi învă-
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“ţători şi o seâlă de stat poporală și de lem- 
nărie. În Cernat.se ţine târgul de săptă- 
mână al: Săcelelor, Afară de aceste mai este 
însemnat și Zizinul, unde să află isvâre de. 

“apă minerală şi întocmiri de scaldă. 
„Săcelele au 20.803 locuitori, dintre cari 

aprâpe jumătate sunt români, &r ceialalţi 
sunt ciangăi. Ciangăii sunt unguri (să- 
cui) aședaţi în cele şepte sate săcelene prin . 
secolul al XV-lea. Ei au un dialect propriu * 
al lor, amestecat cu cuvinte române şi sunt 
de religiunea evangelică. Portul, jocurile și - 
multe datine și obiceiuri ale lor sunt româ= 
nesci și toți vorbesc şi românesce,' 
„ Ocupaţiunea de frunte a românilor să- 
celeni este "economia 'de vite şi în special. 
oieritul.: . Bărbaţii 'cu turmele „lor de oi 
trăiesc mai mult la muute și în Româ-. 
nia. În timpul mai nou, de. când sa 

-- scumpit pășunatul și cu. economia .de vite 
nu merge așa de bine, au început a se aplica - 

„unii la negoţ și stan aşedat în :România, în 
diferite oraşe.  Ocupaţiunea principală a lor 

- îasă este și acum oieritul. Ca oieri ei să 
„numesc mocani, spre deosebire de! ceialalți 
„oieri, de moroienii de pe la Bran şi de ţu- 
țuienii (mărginenii) din jurul Sibiiului. „Tot 
mocani să numesc și oierii din - Treiscaune 

16
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anume cei din Covasna şi Breţeu, cari au 

acelaş mod de traiu; acelaş port, aceleaş 

datine, şi obiceiuri, ca şi românii din Săcele, 

O nuansare, ca să o numim așa, s'ar putea 

“marea la mocani numai întru atâta, că cu 

cât: ne depărtăm dela Braşov şi respective - 

dela Sticele spre Secuime, cu atât modul lor de | 

traiu apare mai patriarehal, mai neînflu- 

-inţat de civilisaţia orașelor. | 

” tă cum să esprimă în privința acâsta 

un bun cunoscător al mocanilor, G. Pitiş:. 

„Cercetând cu deamăruntul ocupaţiunea, 

_limba, "credinţele, obiceiurile şi portul româ- 

"nilor de pe câsta Carpaţilor, începând dela 

românii din' Scheiu (Braşov) şi pănă departe 

în Săcuime, pănă dincolo de Covasna, pănă . 

la -Breţeu, dobândesci convingerea despre 

unitatea acestora întrun timp nu tocmai de- 

părtat, Găsim apoi” asemănare la românii 

din Răsnov, “Cristian eto.- „Şi dacă mergi 

mai departe nu poți să nu recunosci ase- 

mănare în port şi obiceiuri, în urma con- 

tactului celui des, între toți acestia şi în- 

tre românii de pe tâtă, valea Prahovei. 

- „Perderea . portului, a “obiceiurilor și 

"ocupaţiuilor, se începe în Scheiu — cum 

e şi natural, fiind la oraș — apoi trece 
la seceleni și pătrunde încetul cu: încetul
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pănă la Breţcu. Ca esemple între altele 
“avem: Într'un timp, de când abia mai ţin 
6menii minte, în Scheiu erau fârte mulţi eco- 
nomi . de vite; adi în Săcele abia mai sunt 

“jumătate din câţi erau înainte, de 6re-ce 
mulți au trecut cu totul în România, în 

„Dobrogea sau Basarabia. — Nu se ţine 
minte, ca în Braşov să fi purtat femeile 
conciu; în Săcele s'a părăsit abia de vre-o 
cincigeei de ani, pe când în Covasna şi 

- Breţeu sunt femei bătrâne care îl mai pârtă, 
Gimbirul (cârpă de legat în cap) a fost: 
adoptat mai întâi de femeile din Schei, apoi 
de cele din Săcele; agi Îl găsim pănă din- 
colo de 'Ţara Bârsei şi pe valea Prahovei! 
pănă la, Comarnic“, 

Modul de viaţă al mocanilor este cio- 

bănese, frumos, idilic. Bărbaţii numai din. 
când în când vin acasă de la munte, fecio- 
rii și mai rar, Băiaţii când sunt de 12 ani 
sunt duşi la munte, la oi şi dela etatea 

-. acâstă ei nu să mai despart de ele, pănă la 

vârsta de 22—25 ani, când să îns6ră. Din 
causa acesta mocanul cunâsce aşa de bine 

- natura diei, îi cunâsce şi scie vindeca 
tâte -bolele, pâte mai bine ca veterina- 
riul. În tâtă viața lor ciobănâscă, €rna 
vara, mocanii trăiesc sub ceriul liber, în ae- 

” 18*
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rul curat de munte și de câmp și pentru 
aceea ei sunt în genere 6meni vânjoşi, voi-. 
nici. şi sănătoși. Acesta e causa, că mocani- 
lor le sunt atât de dragi oile şi iubesc 

viața liberă ciobănâscă, în care sunt cres- 
cuți de copii. După ce mocanul să căsăto- 
resce, devine şi el, din cioban, ce. a fost. 
pănă. aci, stăpăn de oi şi împreună cu: tatăl. 
sau cu socrul seu, eventual cu frâți şi cum- 
naţi de-ai lui formeză o așa numită ptârlă“ 
în care sunt de obiceiu 3—4 -mii de oi. 

Stăpânii târlei împart spesele şi venitele târ- 
lei în proporţia numărului de. oi ce are fie- 
care în târlă. 

Portul mocanilor, anume al feciorilor şi 

- fetelor când să gătese de serbătore, lu: nuntă 
sau când merg pe vedere, este uimătoriul. 
dpi descrierea tăcută: de G. Pitiș: *) 

„Feciorul se -gătesco' cu cidreci noi, că 
maşă nouă, peste camașă cu zălun şi lailăr ; 

zăbunul de lână cafenie cu mâneci, în piciăre- Să 
cu păpuci și în cap cu pălărie şi mai nainte 
mas de jur imprejur, pe frunte, pe după urechi 

și în ciafă cu părul lăsai chică, 

  

*) Vegi: Căsătoriile la "Românii săceleni, . de 
G, Pitiş („Conv. liter.& Nr, 11, 1591).
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Peste mijloc, peste cămaşă, e încins cu 

şerpar, cu teca și amnarul la brâu, €r peste 
şerpar cu o cureluşă țintuită, 

Fata se ş găteşce cu o rochie din materie 
de casă, numită: and OC, -cu Șur: p cu lai- 
băr de mătasă, apoi cu iie subțire, cu mâneci 
de materie fină străvedie, numită simizet 
şi cusută cu bob de fir, ori cu fluturi. “ia se 
dice că e cu șenătău (pumnăşei cu fir) de se 
înfăgură ă pe mână; mâneca la mină e strimtă 
şi făcută cu pauni de fir ori dacă nu e cu 
pumni, e cu panglicuță de o stri înge de mănă 
„cera mai jos de cot. Și la gât îiele sunt cu- 
sute tot cu fir' cu guler aș și-i dice obiuzică, 
ori e. guleraşul cu fluturi. 'Liu e numai ciu- 
pag, că de la rău în jos sunt pdlele, de se 

_ fac cu brăcinar şi sunt ca o fustă ; la. îi mai 

dune, polele nau se cos de ele. La gât sunt fe- 
- tele cu ghisore (monete mici în jur ul gâtului) și 
cu ghior dan (salbă) de icusari ori rubele ori 
şi galbeni nici și cu salbă de galbini de cei mar i 
cusuți pe găitan de fir; dar salbă și ghiordan de 

galbeni de cei mici aveau numai cele mai. bogate 
de era lăsată salba mai jos ceva pe. piept. In 
piept era fata cu nașfe numite și ținte ; 

erau -de argint în formă de linte, pe margini 
"cu duminle ș și în mijloc cu o lumină mai ma- 

re, Nade erau cât podul palmei de mari
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şi avu fetele pănă şi câte patru: două de-o 
- parte şi două de altă parte în piept cusute 

de laibăr. 
Astă]i nașfe nu mai sunt * și în 

loc de ele se văd-la unele brăne de argint su- 
late cu aur, ori paftale (copcii) deaigint. In 

avechi sunt fetele cu cercei, nai înainte cu trei 
picidre, acum mai mult cu căte un picior şi: 

legați pe după gât cu balț de găitan de fir 
şi care era mai bogată, cu lănţișor de aur. În 
cap acuma-se peplenă cu două code, de le 
lasă pe spate, dar mai de mult se peptenau cu o 
câdă lăsată pe spate şi încă mai de mult se 
peptănau cu 0 câdă în frunte de-o ducea peste . 
cap şi o împletea cu coda din ciafă. În vir- 
ful câdei le pune câte o panglică făcută de 
trei ori pe mână şi prinsă cu bumbuşcă. In 
picidre sunt cu păpuci, & mai de mult cu păpuci 
galbeni cu copor (câleâiu nalt) și şi mai *na- 
inte cu cisme galbene cu creţe și cu copor. 

- Cu cisme galbene cu copor, umblau și fetele şi 
„nevestele mai tinere; cele bătrâne umblau cu 
cisme negie, &r băctele pănă la 14 ani cu cisme 

voşii ca copor şi creţe. 
In legătură cu munţii Ţerei Bârsei 

şi. mai departe spre răsărit dela ei, să 
zămurese munţii Buzeului, în col- 
țul de mâqădi răsărit al țării: nâstre. -
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Piscul lor cel mai ins&mnat este Ciu- 
caşul, la graniţa ţerei, având o înăl- 
țime de 1958 m. De pe vârful lui 
avem o privire încântătâre asupra îm- 
prejurimii apropiate şi depărtate. Spre 
apus ni se înfăţişeză Piatra-Mase, din- 
colo 'de pasul Şanţului, apoi partea de. 
mâdănâpte a şesului Țerii-Bârsei, cu 
munţii ce-l încunjâră; spre mâqădi ve- 
dem rămurindu-se spre şesul României 
şiruri de munți şi văi, dintre cari cea 
mai frumâsă ni se arată valea Tel6je- 
nului., In apropiere să înalță pe par- 
tea acâsta- mai multe stânci, în formă - 

-de stâlpi .uriaşi, numite Tigăile,. 6r 
spre resărit, tot în apropiere, vedem 
un frumos părete alb de stâncă, cu 
numele Piatra de lapte, apoi în de-: 
părtare -s8 înalţă, dela mâqădi spre 
măqănâpte, munţii Breţoului. La pâ-. 
lele acestor munţi să estinde frumoșul 

“şes al Treiscaunelor, împrejmuit la 

- mâdânâpte de munţii Treiscaunelor şi 
ai Baraoltului, cari îl despart de pla- 
tourile Ciucului. Prin munții Buzeului 

străbate din Ard6l in România pasul 
Buzăului, udat de riul de asemenea nu- 
mire. | i
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Riul Buzeului, după cursul. său for- 

mâză due pasuri. El isvoresce înspre gra= 

niță și se îndrâptă întâi spre lăuntrul ţării, 

dar la Intorsura Buzăului îşi schimbă. di- 
recțiunea spre medădi, trecând astilel :în 
România. Cursul lui deci în Ardâl are forma 

unui Y întors cu unghiul ascuţit spre internul 
” ţerii, formând astfel cele due pasuri, unul dela 
Intorsura Buzăului în sus și celalalt dela 
acest sat în jos, ' Cel dintâi a servit și -ser- 
vesce de cale principală de comunicaţiune ; 
pe aici au năvălit la noi în ț6ră odinidră, 
'cete sălelbatice de tătari şi turei, despre cene 
amintesc. multele rămăşiţe de întărituri, locuri ” 
de tabere turcesci ete. ce le gășim pe valea  - 
lui. In ţinutul isvârelor. Buzeului să află 
apoi - piscurile 'Tătar-Mic şi 'Tătar- Mare,. 
numele cărora, este o reminiscență de pe 

“timpul nâvălirii tătarilor, Aici să află din- 
jos de isvor vama' pasului, cu impregiurime 
încântătâre, €r în apropiere, în o. mică 
vale laterală un frumos _isvor încrustător, 

_<u. cascade, numit „Urlătârea“, Apa for- 
mâză cascade mai mici şi mai mari, pres. 

_te mai multe terase și resfirate printre stân- - 
cilo, formate de sedimentele vărâse ale ei; 

stâncile sunt împodobite cu muschiu și. alte 
plante, printre cari se resfrâng razele de apă cu
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sgomot în. mii de picături, presentându-ne 
„un tablou pitoresc admirabil. 

| Dela Intorsura Buzăului în jos riul 
curge prin o vale pădursă și romantică. 

“Ea în unele locuri este aşa de strimtă, 
încât e cuprinsă întregă de rîu şi drumul, 
care. merge. alături a trebuit să se tuie în 

păretele de stânci, cari să nalță de - ambele 
laturi imediat din alvie, &r în alte locuri s'a 
făcut în apă iezătură de bolovani pentru 
cale. Calea înspre -graniţă să nalță mereu 

i după natura locului, așa că pe la muntele 
„- Zimbru, în apropierea graniţei, riul curge 

în o adâncime de vre-o 100 m. la picidrele | 
n6stre. | - . . 

Pe rîul Buzeu să “Aa aşedate. trei co- 
mune, Buzaiele, cu locuitori români ; pe rîu 
în sus, în pas, să află Vama Buzăului, la 
încovoiătura rîului, unde să estinde un mic 

podeiu, este Intorsura Buzăului şi ceva mai : 
la vale comuna, Sita-Buzău. Locuitorii lor 
să ocupă cu. negustoria de lemne și cu eco- 
nomia de câmp, cultivând mai cu samă pă- 
puşoiul, care le formâză nutremântul pria- 

“.cipal. Clima pe valea Buzăului e cam a- 
spră, dar cu tâte aceste priesce păpuşoiului. 

„. Dela pasul Buzăului. spre răsărit 
munții Carpaţi îşi shimbă direcțiunea,
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lor dela apus spre răsărit; formând 
în colțul de medăgi-răsărit al Ard6lu- 
lui o puternică cotitură, în forma unui. 

arc, ei să îndreptă spre mâănpte, 
ținând acâsta direcţie pănă în celalalt. 
colţ, de mâdăndpte-resărit al ţării, unde 
să sfirşesc cu munţii Rodnei. Acest șir 

de munţi, alcătuit din mai multe grupe . 
însămnate, desparte spre răsărit ţara 

n6stră de partea României, numită Mol- 
- dova, 

Grupa lor âședată mai spre sud 
___o formâză munții Breţeului, cai să . 
„estind din colțul țării spre mâqănpte : 
pănă dincolo pe pasul Oituzului. Pis- 
curile lor mai îns&mnate sunt Cilianoș, 
Lăcăuţ, Muşatu, ş.a. - 

- Munţii Brețeului şi în genere 
munţii de la graniţa resăritenă a 

 Ard6lului nu au piscuri așa de nalte 
ca munţii do la mâqăqi, 6 văile lor, - 
afară de vna-dâue, nu sunt împodo- 
bite cu lacuri:de munte, ca văile ace- 
lora, dar pentru aceea sunt bogaţi în 
peisapiuri de munte admirabile - şi 
sunt acoperiţi cu păduri _estinse de 
bradi şi stejari; prin unele locuri 
aprâpe nestrăbătute.
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Prin ei trec, ca și prin şirul de 
la meqădi, mai multe pasuri în Mol- 
dova, udate de obiceiu de câte un 
riuleţ. Prin munţii Breţcului străbate . 
în Moldova pasul Oituzului, udat de 
riuleţul de asemenea numire. : 

Pasul Oituzului este unul dintre pa-" 
surile n6stre. cele mai cercetate şi în trecut 

a fost şi mai cercetat, ca acum. Prin el să 
află construată o cale bună, pănă afară în 
Moldova. Ea vine de pe şesul. 'Preiscaune- - 
lor, întră în' pas la Breţeu și se înalță în 
mari serpentine ; la a treia serpentină avem 

o privire de tot frumâsă îndărăpi, asupra părţii 
- de medănâpte- răsărit a şesului: Treiscau- - 

nelor. Apoi de pe punctul cel maiînalt al ei i 

_ni se înfăţoşeză un alttablou încântător ; jos 
la pâlele delului în o atungime de vre-o 
200 m. curge Oituzul și privirea ne pătrunde 
în valea, -lui romantică și asupra. piscurilor 
ce o încadreză. De aci şosâua se cobâră 
în 14 serpentine minunate în valea riu- 
lui, pe care-l: însoțesce pănă la graniţă, 
când pe ţermul drept, când pe'cel stâng: 
Ea este construată cu mare măestrie ; în 

multe locuri e tăiată în stâncă și scutită cu - 
ziduri şi proptele' de dărimarea păreţilor 
de stâncă, - 6r de altă parte e întărită cu



— 292 — 

iezături de piatră contra valurilor răpitâre 
ale Oituzului; podurile, cele mai multe sunt 
aşedate pe margini de stâncă. Regiunea este 
admirabilă; munţi înalți, acoperiţi cu ste-: 
jari şi brădet printre cari șerpuesce riul și 

„șos6ua, presentându-ne pas de pas tablouri . 
romantice variate. .Pe  câstele delului Ra- “ 
kottyâs zărim nesce ruine pitoresci şi urme 
de vechi întărituri, €r mai înjos-unde pasul 
e mai strîmt, părăul “Kalâszld, aruncân- 
du-se în alvia Oituzului preste un părete de: 
stâncă preţipiș, formeză' o frumâsă cascadă 
de mai mulţi metri de înaltă. Oituzul pă 

„ răsesce_ Ardelul la Poiana-Sărată, unde să 
află sărării şi mai înjos isvâre de păcură. 
“Valea şi pasul Oituzului au fost frecuen- 
tate din timpurile vechi, Pe aici au-în- 

„trat în Ard6l 6rde barbare “dela răsărit, 
- precum vw parte a tătarilor în 1241, apoi 

cete turcesci în mai multe rânduri.: In: tim- 
“purile- acelea comunicaţia era grea, nefiind şo- 
sea prin pas; ea a fost conatruată pe Oituzîn jos 
abia în anii 1854—56, Inainte de acesti 
“ani valea şi pasul ni şe presinta în tâtă săl- 
bătăcia su naturală, Etă cum îl descrie un 
călător, care l-a cercetat înainte de acei ani: 

„calea: dice el, nu “mai este cale, ci o cres- 

tătură nesfârșită de bolovani, totul acope-
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- rită de brădet pănă la marginea cărării; 
„numai arborii văruiţi ne arată direcţiunea; 

călei -prio tufișul stufos; iei-colo prin po= 
iene să 'zăresce câte o: colibă, păcurărâscă 
cu.-0 căpiţă de fân lângă ea, apoi pe valea . 
adâncă care şi diua e întunecâsă, vedem pe 
cutare stâncă o cruce de lemn, plină de in- 

“seripţiuni cu. litere: cirile. In locul acela- a . 
fost ucis odinidră un boier âvut de cătră 

hoţi și crucea a fost pusă acolo spre adu- 
cerea aminte de acest eveniment“ ate. Era 
timpul acela, : când drumul de 24 km, dela | 
Brejeu pănă la Poiana-Sărată, abia se puts.. 

“precurge în 2-8 ile, €r când rîul esunda 
- nu put6 omul trece prin pas. Acum ne sunt 

destule 2—3 6re, ca-se sosim dela Breţcu la 
granița țărei, La graniţă este aşedată Po- 

“ iana-Sărată, o coimună mare, cu locuitori 
români, mocani, cari să ocupă ca și găce» 
lenii: şi. covăsnenii cu oieritul, La Poiana 

„Sărată pasul să lărgesce încât este loc pen- 

tru puţine. țarine de păpușoiu ete. Păpu . 
„soiul să face bine aici, căci pănă când de-a . 

lungul pasului clima e aspră, Poiana-Sărată 
“area climă mâle, - 

La pâlele manţilor Buzeului şi ai 
Breţcului și: împrejmuit spre meqă- 

_n6pte de munții Treiscaunelor, să es-
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tinde, precum am amintit mai nainte, 
gesul Treiscaunelor, unul dintre şesu- 
rile n6stre frumâse, cu pământ rodi- 
tor şi cu poporaţiune dâsă. Spre m6- 
dagi- apus el stă. în legătură nemijlo- 
cită cu șeșul “Țării-Bârsei; linia de 
despărţire a acestor d6uă şesuri o for- 
m6ză rîuleţul-Tarlungenilor, înspre văr- 
sarea lui în riul Valea N6gră și apoi 
de aci mai departe acesta din urmă, 

pănă la împreunarea valurilor lui cu - 
cele ale Oltului. - | 

Intrând pe şesul Treiscaunelor, ne 
aflăm în Săcuime, însămnată din mai 
multe puncte de vedere.  S&cuimea să" 
estinde în partea răsăritână a “țării, 
începând cu Treiscaunele, spre m6qă- 
m6pte pănă din sus de isvorul Oltu- 
lui, pănă la Borsec, apoi spre lăuntrul 
țErii pe cursul superior al Târnavelor 
şi de altă parte pănă la Mureș, la mar- 
ginea Câmpiei (Mureș- Oşorhei). De 
Săcuime s'a ţinut apoi şi un teritor mai 
mie. de pe țărmul Arieșului, - numit 
scaunul Arieșului. 

“ Locuitorii acestor ţinuturi sunt în maio= 
ritate secui, de unde îşi și ure acesta parte de 
țară numirea de Secuime ; în minoritate se află
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apoi români. Secuii sunt unguri, având aceeași 
origine cu ungurii, acelaş caracter etnic, ace- 
leaș însuşiri şi aceeaşi limbă. In limba lor să 
afiă tâte elementele streine, în special cele - 

- slavice, cari să află în limba proprie un- - 
gure&scă, Deosebirile, ce sunt între limba se- 
cuiască și cea ungurescă,-mai cu samă în pro- 

munță, precum și alte însuşiri și datine deo» 
- sebite: de-ale ungurilor au născut în urma 

împreginră irii, că secuii au trăit-de secoli des- 
părțiţi şi isolaţi de . massa poporului. un- 

" guresc, 

resturile hunilor, cari sar fi refugiat şi sus- 
ţinut în partea. acesta muntâsă a ţării n6s- 

Mai nainte să credea, că secuii sunt 

7 
tre. Acâsta însă nu să pote proba cu ni- . 

„mie și o sigur, că ei sunt unguri, alungaţi 
şi aşegaţi aici după venirea poporului un- 
„guresc în aceste ţări. 

Ei au avut dela început'o organisa= - 

ție militară și democratică-poporală. - Teri- 
toriul lor a fost împărţit în cercuri politice, 
“numite „scaune“, cari au fost cinci la nu- 
măr, având unele și scaune filiale, .Ast- 

“fel au fost scaunul.-. Arieșului, lângă Arieș, 
scaunul Murăşului şi scaunul Odorheiului 
spre lăuntrul. ţării, scaunul Ciucului şi scae 
unul 'Treiscaunelor înspre graniță, Scaue
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nul “Odorheiului avea filialele Bărduţ şi 
Cristur, la scaunul Ciucului apartineau filia- 
lele Gherghiu. şi .Casin (fBaszon), scaunul 

" 'Treiscaunelor : s'a alcătuit, - după cum arată 
şi numele, din trei scaune: Sepsi, Kezdi și 
Orbai şi avea scaunul -filial Miklosvâr, . 

Partea r&săritână a. Ardâlului și în 
“special „ţinutul locuit de secui este bogat. - 

- în isvâre de apă minerală; aici se află cele - 
mai multe și mai vestite "scalgi ale Ardea 
ului, Astfeliu bunădră numai. în Treiscaune | 
“să află în vre-o 25 de locuri isvâre minerale, 
isvorind aprâpe în fie-care loc mai multe is- - 
vâre, în re care depărtare unul de altul. - 

__ Şesul 'Treiscaunelor este udat pe la mar- 

ginea apusenă de Olt, €r în partea resăritenă, 
de-alungul său de riul Valea-Negră (Fekete- 
iigy) în care să varsă riuleţele și păraiele din 
munţii dimprejur. - Pe el să află construată 
cale ferată, care plâcă dela Braşov şi. trece - 

pe la comunele 'mai însemnate ale Treiscau- 
nelor. El este percurs apoi de dâue dru- 
muri de ţară principale, Unul din aceste 
ne duce din Țara-Bârsei pe Valea-Negră 
în sus la Châzdi-Oşorhei, un orăşel în- 
sămnat al Treiscaunelor, așegat în partea 
de medănâpte a șesului și înspre pasul Oi- 
tuzului,



Chezâi-Oşorheiul are 4100 de locuitori, 
apr6pe toți secui, cari să ocupă cu econo- 
mia câmpului, cu industria şi negoţul; oră- 

-_şelul are mai multe aședăminte culturale. 
... “Dela Oşorheiu să r&murese în trei di- 

| recţiuni trei drumuri mai însemnate, - Unul 
merge spre megdăndpte, în ţinutul Cason. În 

- “apropierea acestui drum, spre medăndpte de 
la Oşorheiu să află comuna Poian, unde este 
scaunul 'protopopiatului român gr. cat. al. 
Treiseaunelor, de care să ţin [1 parochii şi 

„mai multe filii, cu 3186 de credincioși. 

„> “Alt drum ne duce de-a dreptul în pa- 
sul Oituzului. Pe acest drum, la gura pa- 
sului este . aşedat satul Breţcu, cu - locuitori 
români şi secui. A treia cale ne conduce 
spre megăţii, prin mâi multe comune, din- 
tre cari cea mai însămnată este Covasna, 

cu scalde şi în “parte cu locuitori. „români, 

cari sunt oieri vestiți (mocani). e 

„Covasna este aşedată lu pâlele mun-, 
_ ților, în -o posiţie forte frumâsă ; de-o parte 
„aei sănalță munţii cu brădet, de "cealaltă să 
estinde şeșul, Treiscaunelor, pănă . departe 

„la marginea: orisonului. Ea. este un 'loe 
“de scaldă vestit: al Teiscaunelor, Cam la 
mijlocul comunei, în piaţă, să âfă un fel 

„de lac” mocirlos, numit Pokolsâr, a cărui 

5 - 1? 
1
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apă tarbure s6 pare că este tot înte? una în 

ferbere, aruncând de sine valuri, ca” şi 

când ar clocoti sute de căldări plice cu apă. 

Acâsta elocotire precum şi turburela apei 

o produce gazul de accid carbonic, care is- 

_voresce cu putere mare din pământ, şi să 

aşagă în forma unei pături pe de asupra 

apei. La Pokolsâr sunt făcute întocmiri de 

scaldă și apa lui e fârte folositre celor ce 

-sufer de reumatism şi bâle de neivi. 

Afară de acestlac, să află în Covasna 

în multe alte locuri isvâre de apă minerală 

şi de gazuri. Korâri, descriind acesta în- 

'sușire a terenului, unde să afă Covasna 

scrie între altele 'următârele: „SS pare, 

că satul este aşedat pe un vulcan în acti- 

"vitate ; la schimbarea timpului pe valea - 

întregă simţim miros de vitriol, pivnițele: 

aburese şi fântânile şi pivnițele se umplu 

cu gazuri, de cari ameţesc paserile. Aici nu 

se află şâreci.“ In partea Covasnei, numită 

| Vajuafalva, precum şi în alte părți să maiabă 

întocmiri de scalde, la isvorele minerale. În Vaj- 

pafalva să află șio scaldă de aburi; ac6- 

„sta este o grâpă în mărime de vre-o 3m. [|]. 

şi cam 17, m. adâncime, din care ese 'în-- 

triuna 'gaz de accid carbonic. Aici şi-au 

“aflat vindecarea mulți 6meni cari sufereau de
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reumatism. După întocmirile făcute aici, bolna= 
; vii stau cu partea bolnavă a corpului (d, e cu pi- 

ci6rele). în gaz; ei sîmţese o căldură bine- 
"făcătore, ca şi când ar fi întrat în un basen 
“de apă caldă, . Privind cu: : atenţiune putem 
“ observa în adâncime mişcarea gredie a valu- 
rilor de "gaz. e 

 Covasaa are 3837 'de locuitori, dintre 

„cari .cam a treia parte sunt “români. . Ei. 

sunt: toți oieri, mocani. Vicţa lor -de mocan 
este în multe privinţe : originală, păstrân- 

„. du-să la ei unele obiceiuri patriarchale, Ast- 
fel d. e. corăsnenii rar se duc la judecată 

„pentru gâlcevi sau neînţălegeri, ce.să ivesc 
între ei. Aceste de obiceiu.le aplaneză aşa, 

„că Dumineca sau serbătârea, când ies din 

: biserică, dela care nici unulnu lipsesce, își supun 
pricina neînțelegerii sfatului bătrânilor. Acestia 
apoi îşi dau părerea şi spun modul, de îm- 
„păcare cu cea mai curată consciință, ceea-ce o: 

arată ei, dicând: înaintea sfintei bi- 

serici'și cu anafura în gură şi forte 
rar s8-întâmplă,. ca sfatul: acesta al: bătrâ- 
nilor să:nu fie. ascultat şi urmat. : 

„Mai e' caracteristic la covăsneni; că ei 

„nu să aştdă prin România, cum fac bunădră să- 

celenii, ci din contră la rentârcerea lo» cu oile 
aduce adese .păstori din comunele prin cari 

| Ă „VE



— 260 — 

trec și acestia apoi rămân în Covasna, să 

căsătoresc și să aștqă acolo, Astfel “mulţi 

“din covăsneni sunt originari din Țară. - 

.Covăsnenii în privinţa materială stau - 

bine; averea lor o formeză târlele de oi. 

_“De present ei au 15 târle, cu 40 — 45 mii - 

de oi. 

Dintre productele lor este căutată cu 

' deosebire brânza, pregătită de ei, şi: care 

este cunoscută în Bucuresci sub numirea de 

brânză de-Pinteleu,-dela muntele 

" Pinteleu al covăsnenilor, pe unde le pase 

„oile, Ă - 
Din drumul de țara, ce” duce -ae “la 

„Braşov la Chezdi-Oşorheiu, să rămuresce la 

“marginea gesului Bârsei “un alt drum prin- 

'cipal, care apucă pe Olt în sus şi: duce la 

Sepși $. Georgiu. , 

| Sepsi 5. Georgiul 'esțe cel mai mare: 

orăşel al 'Treiscaunelor, cu 5665 de locuitori,. 

„partea covârșitâre: secui, . Aici este- scaunul 

unui protopopiat român gr. or. (protopopia- 

tul” Treiscaunelor) de care să ţin 29 de pa- 

rochii şi mai multe. Âlii, cu 26,133 de cre- 

 dincioși. La Sepşi S. Georgiu se. 'afă mai 

- multe isvâre de apă minerală. 

“ Spre apus de la. S. Georgiu, în depăr- 

tare de 10 km, să'afă un loc de scaldă
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vestit al ţerii nâstre, Vălcelele (ung. ElSpa- 
tak). Vălcelele este un sat mic, românesc. - 
El este aședat în o vale plăcută încunju- 
rată de deluri, cu frumâse și bogate păduri 
de fag şi stejar. - - 

_ Munţi nalți nu să află în apropierea ime= 

“ diată- „a: Vălcelelelor şi pentru aceea nici 
“mu! gâsim frumseţi romantice de -munte. în 
“ împrejurime ; regiunea are caracter de ţară, . 

cu climă moderată, plăcută; Vălcelele este 
una dintre cele mai “vechi scalde ale nâstre. 

şi e forte cercetată pentru apa escelentă a 
isvârelor sale, care să tranaporteză şi în sti- 
cle prin ţară. 

“Ea conţine fârte mult fer, (apă leragi-: 
n6să) apoi bicarbonat de soda şi magnesiu și, 

"s6 folosesce cu succes contra .bâlelor de sto-. : 
mach și de rărunchi. Cura principală să face . 

prin beutul -apei; scăldatul jâcă rol mai se- - 
„_cundar..Dintra gece isvâre, ce le ara Vălce- 

lele, șese' să folosesc pentru 'beut. Scalda are 
” întocmiri fârte frumâse; o mulţime de zidiri.. 
frumâse şi vile să află de-a lungul căilor, 
cu: deosăbire pe calea principală şi . printre 
ele. parcuri şi locuri de: primblare, bine în- 

_grigite, cari s& continuă pănă departe. prin . 

pădurile de pe deluri. T6te aceste îi dau un ; 

„aspect plăcut şi atrăgător, :
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In pădurile din jurul Vălcelelor să a8ă | 
în mai multe locuri isvâre minerale, cari au 

asămănare cu cele din Vălcele, dar pănă : 

acuma sunt neesploatate. 

"În Treiscaune românii sunat în minori- - 

- tate, precum am amintit, După statistica mai 

n6uă dintre 130,008 de locuitori ai comita= -: 

tului . 'Preiscaunelor: 24,933 sunt români. 

„(22,529 gr, cat. şi 2404 gr. or.) O parte din 
aceştia, copleșiți de mulţimea săcuilor, ' sunt : 

„ secuisaţi, pe. când altă parte și-uu păstrat ne- 

atinsă întru tâte naționalitatea. Românii de” 
prin. satele așegate lu pâlele munţilor de la': 
graniţă începând de la Poiana-Sărată pănă : 

la- Budila (lângă Săcele), anume cei din co- 
munele : Poiana-Sărată, Breţen, Chezdi-Măr-. . 
tănuş, Oşdula,: Zăbala, Covasna, Zagon, Bo- 
roşneul-Mic,: Buzaiele,: Dobârlău, Marcoș, -. . 
'Feliu şi Budila şi-au. păstrat limba, obiceiu- . 
rile şi portul românesc, fiind în contact cu 
România, parte mare ca oieri. : Portul - lor . 
este cu mici.variaţiuni.- portul 'mocănesc, pe : 
care l-am descris la Săcele, păstrându-și cei . 
mai” bătrâni şi chica (păr. lung,. rotungit 
pe -la-trunte). Asemenea și-au păstrat naţio- - 

nalitatea' românii din jurul. Vălcelelor,: pre- - 
cum cei din comunele: Vălcele, Arpătac, . 

Hegbiz, Arini ete,
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Secuisaţi sunt românii aflători în comu- 

nele din lăuntrul, din -partea apusenă şi de 

medănspte a 'Treiscaunelor. Acestia şi-au 

perdut aprâpe' tot ce e românesc: obiceiu- 

„rile românesci, portul, şi odorul cel mai scump 

al unui popor, limba; numai religiunea stră- 

moşescă şi-au păstrat-o şi prin acesta con- 

sciinţa că sunt români, ceea-ce ei o esprimă 

- dicând, că să ţin de legea românescă. 

Aceştia afară de religiune, n'au nimic comun 

cu românii mărginași din 'Freiscaune ; pre- 

- oţii, în biserică afară 'de 'slujba d-geescă, 

sunt siliţi s8 să folosscă de limba ungurescă, 

ei i predică unguresce, ca să potă 6. înţăleşi - 

i- chiar şi în puţinzle sc6le confesionale - 

1umânesci, ce le mai au, să folosesce mai 

- mult limba ungurescă. : Frumosul port. ro- 

mânesc, aici a dispărut cu totul; bărbaţii -: 

pertă cisme mari, In mai rar, şi opinti, cidreci 

de colăre albă-gălbuie, rocuri scurte, întu- 

necate. şi pălărie mică, întocmai. ca săcuii. 

Femeile pârtă, ca şi săcuiencele, rochii -se- 

cuiesci, roturi (laibere) şi în cap năfrămi 

de obiceiu: de colsre mai întunecată, lipsind 

varietatea admirabilă de colori, cari aşedate 

cu gust şi simetrie, "fac atât de încântăture 

porturiie românesci. tu
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_ Dela Sepsi S. Georgiu spre m6qă- 

nâpte drumul apucă pe Olt în sus, du= 

cându-ne pe frumosul platou al Ciucu- 

lui. Oltul străbate aici prin strimtârea - 

sa, cea dintâi, formată de ramurile mun- 

ţilor Baraoltului şi ai Treiscaunelor, pe 

cai îi desparte de cătră olaltă. Prin 

strimtorea acesta, împodobită ici-c6- - 

lea cu stânci de forme pitoresci, Oltul, - 

cu repediciunea unui rîu de munte, tre-. 

ce din Ciue în șesul Treiscaunelor şi 

al. Țerii Bârsei, care este a. doua vale 

a sa, mai adânc aşedată decât pode- 

iul Ciucului. o Sa | 

În calea nâstră prin acestă strim- 

tre. romantică, precum şi “prin împre- 

jurime, dăm de locuri îns&mnate şi de 

frumos privelisti naturale. 

Calea ne duce-pe lângă satul Budoc 

lângă care, pe ţermul stâng al Oltului, să - 

nalță wunţii de asemenea numire. De pe 

piscul 'cel mai nalt a! acestora. (1195 m.) 

avem o privire frumâsă asupra şesului Trei- 

scaubelor. Mai în sus pe Olt să află comuna 

i 

Malnaş, cu îsvâre de apă minerală și scalde. | 

Scaldele se află în depărtare de 17, 6ră. de 

„la comună, pe ţermui drept al. Oltului, pe 

un mic şes,:în o posiţie plăcută, cu zidiri
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de scaldă, pare și căi de primblare frumose 

Isv6rele minerale de la Malnaş conțin în 

mare cantitate accid carbonic; 'apa lor; ca 

beutură, e folositâre lu bâle de stomacli &r - 

scaldele să folosesc cu succes contra reuma- 

tismului, a bâlelor de nervi şi de piele etc.. 

De lu Malnaş mai departe vegetaţiunoa 

cu încetul. începe asă schimba: Clima'e mai 

aspră, ca: pănă aci, solul mai -puţin roditor; 

grâul pe aci nu să cultivă. lu 

Regiunea este forte romantică. De am- 

'bele laturi ale drumului să nalţă: printre 

„verdâţa pădurei stânci şi. deluri de forme 

curi6se, în formă de cetăţi ruinate ete. La- 

Bicsat-valea să lărgesce, formând un mie 

podeiu, apoi -dâlurile strimtorese din nou - 

alvia Oltului şi calea pe care în curând s0- 

sim la una dintre cele mai frumâse 'şi - 

mai vestite scalde ale Ardelului, la Tuşe 

nad,  Scalda de la Tuşnad: are vo posi- 

ţiune de munte admirabilă, cu împrejurime 

încântătâre. Ea este aşedată la pâlele mun- 

telui Ciomad, lângă o grupă de stânci ro- 

mantică și încunjurată cu păduri uriaşe de 

brad, &r dincolo de Olt, pe ţermui “drept, să . 

estind pănă aprâpe de: rîu, ramurile mun- 

telui Mitaciu, acoperite cu păduri de stejar 

şi ici-colo cu tufiș, Printre acesti doi munţi 

.
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curge de vale Oltul, aruncându-şi cu zuzet 

“valurile sale printre steuurile de petră, ce-i 

alcătuese alvia. | 

_"Tuşnadul întrunesce cele mai Însem- 

nate recerințe ale unui loc de băi :, regiune 

romantică, păduri estinse de brad, aer de 

munte curat, climă moderată, . plăcută şi is 

vre minerale, abundante în apă de; diferită. 

composiţiune chemică. Tâte aceste au. con= 

tribuit,. că ea în timp scurt să devie renu- 

„mită şi cercetată, Inainte de acesta cu „un 

“jumătate de. secol nu erau încă aici întoc- 

miri de scalde, şi agi pe locul unde mai na- ; 

inte nu să află decât tufiș şi bradi seculari 

să . nalță zidiri de scaldă și hotele ele-, 

gante, mulţime. de locuinţe. şi vile, constraite .. 

cu deosebire în stil elveţian şi printre . ele 

„_pareuri și căi de primblare trumâse, cari să, - 

-estind pănă departe pe câstele delurilor 

„dimprejur, dispărând în brădet. | - 

Apele minerale: dela . Tușnad, deşi is- . 

_voresc în apropiere unele de altele, să deo- . 

sebese în composițiune.” Un isvor, conţine 

iod şi fer, altele sunt sărâse-feruginâse, al- .. 

tele 6răş conţin sare, fer, şi - aceid carbonic. 

ete, Ele au. o temperatură de 18—23%C, 

Dintre isvârele aflătore la Tuşnad să folosesc 

9 pentru beut şi scăldat. 
?
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Imprejurimea Tușnadului e fârte fru- 
_mâsă. Dela scaldă în tâte. părţile. conduc . 

căi. prin desimea brădetului spre vârful d6- 
lurilor: şi a stâncilor, de unde ni să deschid 
panorame frumâse asupra scaldei, asupra vă- 
lei. Oltului şi a înălțimilor, cs o împrejmuesc. 

În munții ce s5 nalţă spre răsărit de 

“la Tuşnad. să: află mai multe rarităţi și frum- - 
seți naturale. | 

“In depărtare de 2—3 6re se - estinde 

în 'o vale frumosul lac de munte al - Sân- 
tei Ana. Locul pe. aici este sălbatic şi re- 
giunea are caracter de' munte măreț, împu- 

_nător, Jur împrejur: în -depărtare de câteva 
6re nu se află decât: codri uriași de bradi 
şi stejar ș nici o locuinţă omenescă: nu este... 
în împregiurime, de nici o ființă omenâscă . 
nu dăm în cale și tăcerea -adâncă.a codri- - 

lor este - întreruptă numai de pașii” călăto- 
rului şi de cântecul paserilor. În acesta re- 
giune singuratică să află: așegat lacul S-tei : 
Ana, unul dintre cele mai mari lacuri ale Ar- 

âtlului şi singurul lac mai însemnat din munții 
dela răsărit. Dela Tușnad conduc la el dsuă . 

„căi mai urmblate, 6r..din alte părţi numai... 
crucile tăiate în 'c6ja. arborilor şi alte semne .; 
ne. arată: direcţiunea, ce trebuie să o ur-.. 
măm, ca să sosim la el. . La mârginea. vă-
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ei, “în care este el ascuns, ni să presintă 
deodată o privelişte uimitâre, Deluri aco- 
perite cu făget împrejmuiesc în cerc valea, 
În fundul căreia zărim lacul, pe ţerm cu! 
brădet și. cu faţa liniştită, reflectând bolta. 
azurie a ceriului: o măreță oglindă în ca- 

"dru:de verdeţă. Aspectul romantic al locu- 
lui, tăcerea tainică şi pustictatea, în siaul 

căreia zace ascuns lacul, au dat nascere 

mai multor legende despre el şi au hotă-! 
rit pe 6imeni a-l. alege ca. loc sfânt de pe: 
regrinagiu. În secolii trecuți şi în -secolul ” 
nostru,. (până la 1844) vara, la diua Sântei 
Ana. secuii pupistaşi din Ciuc, Casin și Trei 
scaune, în frunte cu preoţii lor, mergeau - 

în procesiune aici, sevârşind pe țermii lui: 
slujba d-deiască şi înălțând rugăciuni întru 
mărirea lui I-geu, ca dintr'un măreț templu 
al. aturei; în aceste timpuri s'u zidit lângă . 
lac o capelă .de zid și mai târdiu una de. 
lemn, din cari acum nu mai sunt decât unele 
resturi. 

Despre - lacul S. Ana să credea că 
este de-o adâncime nemăsurată, stând în le-. 

gătură subterană cu marea şi că spaţul ce-l cu- 
prinde el, ar fi fost odini6ră craterul sau 
gura unui munte vomitor de foc (vulcan), 
Cercetările mai n6ue au spulberat aceste
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credințe nebasate.. Lacul are'o estensiune 
de vre-o 3 km. în periferie şi pe lu mij- 
loc, -unde e mai adânc, are o afungime cam 

„de 12 m. Delurile ce-l] încunjâră au o năl- 
"ţime dela 160 pănă 350 m. preste suprafaţa apei 
„lui şi sunt alcătuite din. trachit. Urme. de 
„lavă sau. de alte producte .de erupțiune vul- 
cavică, din cari sar putea conchide, :că aici 
a fost” cândva vre-un: vulcan în activitate, 
nu -sE află. Lacul S. Anu este un lac âe 

munte, ca şi celelalte lacuri ale nâstre, 
Credinţa, că la lacul S. Ana ar fi fost 

cândva un vulcan în activitate, probabil 
sa născut şi s'a susținut din causă,-că în 
apropierea lui să află un ţinut, unde solul 
conţine puci6să şi . din găurile și crepătu- 
rile pământului es . diferite “gazuri, cu deo- 
sebire gaz de aceid carbonic și în unele 

. locuri -printre . tufiş să află isvâre minerale 
eu apă sărată și cu cuntinut de accid- car- 

bonic. Centrul. acestui ţinut îl tormâză mun- 
„tele Biidâș, “(Puturosul.. sau Puciosul) .cu 
 împregiurime'stlbatică și având în sinul său 
“straturi de sulfur. La Biidăş duce. un drum 
din şesul 'Preiscaunelor, dela - Chezdi. Oşor: 

“heiu, prin satul de munte 'Turia. Pe calea 
acesta dăm mai întâi de un pisc țuguiet 

și singuratic, cu numele Bâlvânyos, pe vâr-
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ful căruia a fost odividră o cetate, ca un măreț 

cuib de vultur, din care să mai află unele 
ruine; de aici avem o privire largă şi frumâsă 
asupra unei mari părţi a Secuimei. 

Spre apus dela piscul -Bâlvânyos: să 
na un munte stâncos, pe câste cu gă- 

„şi. crepături înfiorătâre şi acoperit-mai 
: cu samă cu: tufiș rar," Acesta e. muntele 

“Biidoș. In: apropierea lui să estinde un. vast 
câmp, numit Câmpul-sărat. (unguresce S6s- 
'mezd) unde să află mai multe isvâre minee 
rale, de diterită  composiţiune, Intre ele 
sunt isvâre sărbse, dela cari îşi are locul 

"numirea, Aici să află şi neşte intocmiri de 
scaldă mai primitive. . 

-De la scaldă plecă: o tale de. munte 

îngustă pe câstele --muntelui Biid5ş în suş, 
- ducând pe lângă prăpastii și printre stânci 

" acoperite cu tufiş și ici-colea cu 'arbori. 
"“Alăturea de drum; în drepta şi în- stânga 

căl&toriul surprins dă cu ochii de o mul. 
“ţime de morminte şi urcând pe del: în sus 
simte un miros greu de pucidsă și accid 
carbonic. Când apoi a ajuns omul: pe COs= 

“tele Biidâșului la o“ nălțime de. 1053 m. 
preste nivoul mărei, află: isvorul acestui 
miros, căci aici în fața lui să deschide gura 

"unei peşteri, din care ese într'una gas de
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pucidsă,: acoperind. păretele -de stâncă cu un 
strat galbin de sulfur. . Acâsta este vestita - peşteră „de. puci6să din muntele  Biidâş 

Etă cum descrie un călător împre- 
" jurimea acestei peşteri: | 

„Din mijlocul unui codru uriaş să 
'estinde o massă' puternică de munte; o 
grămăditură de stânci, aruncate neregulat 

"unele preste - altele și având aspectul unui 
“ vulean surupat.: Costele Ini sunt: acoperite 
“eu petri porâse, €r prin crepături vegetâză 
tufe cu frundele pălite.. Numai muschiului 

„Îi- priesce acest sol pietros. şi la. câteva 
"ori de stâncă. Aici este patria morţii. Sus 
“pe esta muntelui, în stâncă, îşi deschide 
gura o peşteră: pârta.ei uriașă o : formâză 

* stânci țuguiete, de col6rea ficatului, ruginii, 
“cu vărgi negre. În jurul gurei' însă stânca 
este -acoperită cu gălbinelă, care să lățesce 

* în jur ca mucegela“, 

Peştera are o lungime de 14 m. şi e 
“cam de'2:m. de lată; nălțimea ei e da 
"3—6 m, La, gură nălțimea nu e mai mare 
"de 3 m. dar 'înspre lăuntru terenul co- 
"bâră și asifel nălțimea ei! cresce, Din pământ, 
prin pori (găurici nevădute) es în conţinu din | 
adâncimile muntelui gazuri năduşitâre de hi- 
drogen sulfuric şi de 'aceid carbonic, cari 

s
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fiind mai grele ca aerul, să. așadă în stra 
turi orizontale pănă la o anumită înălțime, 
er păreţii ei pănă la nălţimea gazurilor sunt 
acoperiți cu un strat galbin de sublimat: sul- 
furie. . Gazul este în o mișcare vibrătâre 
continuă ; acesta să observă mai bine la gura 
peșterii, unde gazul eşind ufară, să amestecă 
cu aerul atmosferic, 

„ Intrând în peșteră simţim o: cădură 
plăcută ; pielea 'corpului. devine iritată, . 
deosebire unde e peliță subţire, precum N 

„ochi, cari lăcrimeză, și suntem cuprinşi de - 
un fel .de lâacedire plăcută. Până când 
straturile de gaz nu ne ajung la gură, pu- 
tem respira liber fără. primejdie, în gaz 
îusă o singură respiraţiune ne causeză mâr- 
tea. Mormintele de pe lângă drum sunt 
de-ale victimelor acestui găz nădușitor, 
Sute de meni au cădut jertfă neprecau- 
ţiunii, respirând din gaz tără voie,. din ne- 
băgare de samă, €r alţii mulţi gi-au căntat 
și aflat cu voia mârtea în peșțera omori- 
târe ; de altă parte mulţi 6meni s'au vinde- 
cat” de reumatism, de durere de ochi ete. în 
urma. efectului binefăcător al acestor -ga 

In peştera “acesta să pot face esperi. 
mente interesante. Astfel în straturile .de
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- gaz leimnușele nu iau foc, tocul să stinge, 
pușca nu să slobâde, argintul capătă o col6- 
re negră-verdie, obiectele de „Plumb și aramă 
să negresc ete, 

| - Spre medânbpte de aici să afla o altă 
“peșteră, asemenea “cu gazuri năduşitâre, nu- 
mită peştera Omoritâre (ung. Gyilkos), fiind- 

„_că paserile și insectele cari sburau pe de- 
asupra ei, cădeau jos ameţite şi morte. Ea 

“să afunda în direoțiune verticală în sinul mun- 
telui, însă (la 1802) s'aSurpat. Mai sunt apoi, pe. i 
câstele muntelui încă unele peşteri mai mici 
sau găuri, dintre cari una s6 numesce peş- 
tera de Alaun (petră acră), fiindcă păreții 
ei.'sunt acoperiţi cu sare (pâtră) de aceid 
sulfuric. Să mai află apoi aici şi isvâre de! 
alaun. 7: 

- Muntele . Biidăs - şi imprejutimea lui 
apropiată formeză o: grupă de aşanumite 

solfatare şi mofete, asemenea : împrejurimii 
"Neapolei ; în sinul lor să află: straturi de 
puci6se, de unde es prin crepăturile pămân= 

„tului gazuri sulfurice şi carbonice. Cu tâte. 
aceste nu-să pâte afirma, că muntele Bii- 
dâs ar fi fost cândva - vulcan, căci şi aici 
lipsesc” indiciile semnificative, .ca şi la lacul * 

- Stei Ana, EI este alcătuit dia trachit, 

18
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Odinidră, pe timpul principilor arde- 
leni şi chiar. și în secolul trecut, aici să 
a fiau mine de sulfur. a 

De'pe vârful -muntelui Biidis, avem o 
„privire largă şi încântătâre. “Spre megădi 

ni să înfățoşză în depărtare frumosul șes 
al 'Treiscaunelor, €r spre medănpte vedem 
estingdându-s platoul Ciucului, mărginit spre 
apus de puternicul şir de munte al Arghitei. 

Spre mâdănâpte de la muntele. 
Bidâs s5 estinde Ciucul, despărțit de . 

„_Ard6l prin puternicul şir de munte de 
trachit al Arghitei. In legătură cu 

_munţii Treiscauhelor Stau și să rămu- 
„resc spre mâdănâpte' de-a lungul ga 
niţei munţii Casonului și apoi munții - 
Ciucului, pănă pe la isvârele riului 

"Olt. - Intre ei și" între Arghita să es- 
tinde platoul Ciucului. El are o năl- 

„- țime de .605— 738 -m. preste supra=. 
faţa mării, find astfel unul dintre 
“cele. mâi nalte podeiuri ale nâstre, In- 
chis de tâte părţile cu munţi puter- 

-nici şi privit de pe înălțimile aces- 
tora, el are o infăţoşare admirabilă, 

„cu satele: sale dese şi percurs de la 
mâdănpte spre -medădi de. riul Olt, 
care îşi are. aici primar și cea mai



naltă vale a sa. Intre satele Zsâg5d 
şi Ciuc -S.- Craiu munţii. Ciucului şi 
Arghita să apropie de-olaltă, formând. - 
o. strimtâre, cam de doi chilometri 

“de lungă-și mărginită cu deluri -stân- 
câse. Prin acâsta platoul să împarte 

în d6ue părți: . Ciucul inferior și Ciu- 
cul superior. Ambele aceste platouri 
sunt -bogate în ape minerale. Afară 

"de riulețele şi: păraiele de munte, cari 

7 
, 

işi împreună: apele. lor. cristaline cu 
cele ale Oltului, aflăm, în multe locuri” 
isvâre de apă minerală, cu deosebire . 
pe. ţermul stâng al Oltului. 

Munţii Casonului” și ai Ciucului, 
cari mărginesc precum -arm. amintit, 

-- platoul Ciucului spre răsărit, au ramuri 
estinse' Şi să -pogoră treptat, spre. pla- 
tou, pe când Arghita, care mărginesce - 
platoul spre apus, să. nalță repen- 
tin din șes, av6ud pe laturea - acâsta 
coste pretipișe, fără, pred$luri. In pri- 
vinţa acesta ea are asămănare, dei, 
în mâsură mai mică, cu. munţii Fă- 
gărașului. „Pe laturea cealaltă, apusână, 
spre lăuntrul ţerii însă, :ca și munţii 

“Făgărașului spre medădi, ea are: ra- 

muri lungi și estinse, cari să rămurese 
18 -
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de-a lungul Ternavelor, prefăcându-să 
treptat în dâluri și coline, pănă de- 
parte în valea lată a. Mureșului. Ar- 
ghita este alcătuită din trachit și are 
bogate păduri de bradi şi fag și în 

" codri -ei să află multe selbătăciuni, cu - 
deosăbire mulţi urși. Diferitele ei ra- 
muri îşi au- numirea dela satele: 

„ aflătâre pe la p6le. Piscurile ei: mai 
nalte sunt, piscul dela Mădăraş (1760 
m), apoi piscul Gălușa de lângă Ro- 
„mânesci (Olâfalu, 1798 m.) și muntele .. 
Cucului, în Ciucul înferior -(1560. m.) 
Trecătârea cea. mai îns&mnată, care 
străbate prin Arghiţa, din valea Ol- 
tului în cea a Târnavelor, este preste 
cOma muntelui Tolvajos. 

Munţii Casonului şi ai Ciucului 
să estind spre răsărit dela Arghita, 
dincolo de platoul - Ciucului. Piscurile 
lor mai nalte sunt Tarhavas (Pleșul) 

“8i  Hășmaşul. Prin ei trec dâue pasuri 
| „în Moldova. 

Plecând dela Tușnad spre medănâpte 
în Ciuc, drumul de țară ne duce pe lângă - 
Olt în sus. Cu cât înaintăm, cu atât locul 
mereu 88 urcă, 6âr aerul are caracter de 

munte. În Ciucul inferior să împreună cu
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calea nâstră drumul de ţară, ce vine din ți- 
nutul Cason, un “ținut mic, muntos, cu pă- 

_ duri de bradi nepătrunse, aflător spre răsărit, 
în colțul dintre Treiscaune și Ciuc. Aici se 
află 'în apropierea graniţei între altele piscul 
Repat (1300 m.) lângă care isvoresce apa 
vestită de Repat, cuo composiţiune chemică - 
escelenti, Ea să transpârtă în sticle atât: 
în România, cât și în Arddl, şi e folositore 
-contra b6lelor de stomach. Isvorul” ei este 
-bogat, isvorând din el tot la 24 dre vâte 2000 
de litre de apă. La lacobfalu să afla alte is- 
vâre de apă, cu întocmiri primitive de scaldă. 
Scalda se numesce scalda Casonului și apa e cu- 
“noscută prin Ardel-sub numele de: apă de 
Cason. Din Cason trece în Moldova pasul 
Uz, udut de riuleţul ' de-asemenea “numire, 
EA este .puţin cercetat, dar bogat în peisa- 

giuri de munte romantice. Drumul de ţară ce 
„vine în Ciuc din Cason, plecă din. Treiscaune, 
“dela Chezdi-Oşorheiu, spre megănpte: şi. în 
„Gason . schimbându-și direcţiunea spre apus 
să îndrâptă pe platoul Ciucului.. Acolo unde - 
el ese 'dintre munţi, tormeză o cotitură, de 
unde ni să presiută o privelişte. forte frumosă 

“asupra Ciucului inferior, - 

Trecând din Ciucul interior prin strim- 
târea dela Zsăgăd pe platoul Ciucului supe= : 

7



rior, în calea n6stră dăm de Sereda-Ciucului, 
cel mai de frunte orășel! al Ciucului. El nu 
numeră decât 1789 locuitori dar aici s5 află 

„deregătoriilo” mai nalte ale comitatului Ciue 
“şi aici -u fost stabulu regimentului secuiesc 
de graniţă. Sereda este -aședată în un loc 
însămnat în privinţa comunicaţiei, find-că 
de aici să rămuresc căile în mai multe di-: 
recţiuni..» O cale plecă dela. Sereda”. spre. 
apus, străbătând prin Arghita. preste curmă- 
tura 'Tolvajos (Tâlhăros) şi coborind în.va- - 
lea Târnavei-Mari, : Acesta este calea, care 
împreună direct Ciucil cu partea dinlăuntru 
apusenă a ţerii. O altă cale s6 rămuresce 

„spre resărit de lângă Sereda şi duce în Mol- 
dova prin pasul lunga! Ghimeșului, Calea 
părăsesce şesul la Szâpviz și s8 înfundă între 
munţi. SzEpviz este: v comună mare; cu lo - 
cuitori mai cu samă armeni, cari sunt ne- 
guțători de vite veatiţi. De aici pănă la 
graniţă pasul are o lungime de preste 4 mi- 
lari ; calea la început suie, dar urcând delul 
Cabala, e6bâră lix-în valea riulețului Trotuș, 
care udă acest pas și trece pe aici în Mol- 
dova. .Drumul este făcut de aici înainte pe 
țermul riului, a cărui vale înspre graniţă 'să 
lărgesce şi e încunjarată de munţi înalţi şi 

- stânci pleșuve, Costele lor mai de mult erau
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acoperite cu păduri uriașe, cari însă au fost 

aprâpe total esterminate, aşa că adi munţii 
sunt lipsiţi de pod6bă lor naturală. ln pas. 

_s6 află aședate trei sate, cu casele lor îm- 
prăştiate de-alungul văii. Cel niai. însămnat 
dintre ele este Ghimeşul, la graniţă, cu lv- 

cuitori în maioritate români. Aici să află, 

“vama pasului. Pasul Ghimeş este unul din- 
tre cele mai umblate pasuri ale nâstre;: cu 

deosebire să duc prin el din Moldova multo 
vite: cornute și-petroleu. - 

Dela Sereda- Ciucului, spre măgăăpte 
" “drumul de ţară pereurge platoul alăturea cu 

Oltul, pănă la Ciuc S.Domolkos, unde să des- 
parte de valea rîului. Aici, la S. Domokos 
ese Oltul, ca un'-mie riuleţ de munte, dintre 
munţii, în cari ii să abă isvorul. Valea lui 

"pa “aici este de- -o trumseţă romantică și la 

tot pusul ni să presintă cele mai frumâse peisa-' 
guri de munte. In stânga „ pe ţermul drept al riu- 

„lui să află coste pădurâse de deluri, a căror 
verd€ță numai arurgori este întreruptă de 

„. stânci pleşuve, dar cu atât mai pitorâscă 
"este marginea vălei de pe țermul stâng al riului, 

Aici să înșiră” unul după altul dela medăgi 
spre: medânpte mai multe piscuri, de dife- 
rită mărime şi în diferită depărtare unul de 
altul, având c6ste. prețipişe şi. pleşuve, a 

,
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căror coldre albuie contrasteză frumos cu 

col6rea verde a pădurilor. Ele sunt alcătuite 
din stânci de cale (vărâse) și de pe vârfu- 
rile lor s&. deschid priviri largi și. frumâse, 
dar priveliştea cea mai îvcântătore 0 avem 

„de pe puternicul pise Hășmașul-Mare (Nagy 
Hagymâs), care să ridică în fund, spre meqă- 
n6pte, având o nălțime de 1794 m. Spre 
resărit vedem şirurile de munţi dela graniță, 
dintre pasul Ghimeş şi Bicaz și printre ele 

„văile paralele ale _riulețelor Bicazul-Mic şi 
“Dămuc, €r spre medănâpte. pănă-la muntele 

Căliman și Ciahlău în Moldova. Spre apus 
„să estinde platoul Giurgeului. și al Ciucului 

şi vederea ni se mărginesce spre apus de 
munții Gurghiului, de lungul şir al Arghi-: 
tei și spre megădi de munţii Biidăs şi Civ- 
mad, preste ceri să zăresc în conturne per- 

“ dute în câţa depărtării uriașele piscuri ale 
munţilor Buzeului şi ai Bârsei, 

j Aici în valea Oltului, la -polele unui 
„pise numit Egyeskd (Petra singuratică). să 

află aşedate într'o situațiune romantică mi- 
nele dela Bălan, siugurele „mine de aramă 
din Ardel, N 

- + Minele de aramă dela Bâlan constau 
din cinci stole, aşedate una de asupra celeia- 
lalte. Producţiunea lor de aramă 'este acum



“cam 0 sută de măji metrice la an, pe când. 
mai nainte să scoteau .pe an la 700—800, 

- de măji. 

„SE gice, că aici au lost” mine. de 
aramă, încă pe timpul principelui Apafi 
(seclul al XVIl-—lea),. dar ori este acesta 
afirmare neadeverată, ori apoi minele de aici , 
au fost părăsite şi uitate eu totul și numai 
la finea vâcului trecut au început a să cul-" 
tiva. RKovâări ne spune, că pănă la acest 

-„ tinp nu s'a sciut, ce bogăţie ascund în si- 

“nul lor stâncile din apropierea isvorului Ol- 
tului și ţinutul nu era cerbetat decât de pă- 

„tori, cari îşi mânau aici oile şi caprele la pă- 

une. Acela care a descoperit mai întâi lumii 
acata bogăţie, a fost un român, un serman 

"păstor de capre, cn numele Ioan Oprea, 'de 

loc din satul 'Timafalâu, de lângă Cristurul - 
secuiesc. E] a zărit pe câstele unei stânci 
„cea dintâi stufă de aramă, pe care arătându-o. 
diregătorilor, s'a constatat esistenţa aramii şi 
stăpânirea a deschis aici . mine, pe cari însă 

preste câţi-va ani le-a vândut la privați. 

Stăpânirea, așa ne. spune mui departe 

„Kovări, a, dat lui Oprea pentru descoperirea 
sa norocâsă o remuneraţiune anuală de 80 

fl. Preste câţi-va ani îns& Oprea şi-a perdut 
actul de remuneraţie și lu 1835-36 a mers
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pe jos de dâuă ori la Viena, ca săi se dea -- 
o altă scrisre, dar fără resultat, căci n'a. 

mai putut obţine un nou act de-remunera- 
ție. „Şi astteliu, dice Kâvâri, a murit în mi- 

E serie omul, care a îmbogăţit țara. cu 0 ase- 

menea baie“. : - 
Dinsus de-Bălan să “aa. îorul OL 

tului, pe câstele muntelui numit Şipoş.. 
„De aici plecă Oltul, ca o văleea mică, 

“şi în calea sa lungă udă o parte însemnată . 
a țerii nâstre la resărit şi megăgi. Eşind din 
valea obârşiei sale întră pe platoul Ciucului 
la Sân- Domoeoş. Aici este valea lui cea mai ' 

- nalt situată. Pe la “Tușnad întră în prima sa 
strimtore “de: munte, pe care străbătăndu-o |” 
trece în șesul 'Treiscaunelor și „Țura-Bârsei 

care este a 'd6ua vale a sa," mai jos aședată 
decât podeiul Ciucului. Aici Oltul, formând 
uri mare semicerc, încunjură pe la me- 

Qăgi. munţii  Baraoltului, apoi pe la Râkos 

întră în „a d6ua sa strimtâre de munte, în 
„interesanta strimtâre -a Rakoșului. Prin eă 
Oltul străbate în a treia sa vale, în Ţara- 
Oltului, în patria gurei legendare a lui Radu 
-Negru Voevod. Oltul curge aici spre apus; 

paralel cu măiestosul şir al munţilor Fă- - 
găraşului. Din sus de Avrig el să îndrâptă 
spre medădi şi. pe la Boiţa întră în pasul
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Turnului Roşu, în ultima și. cea mai gran- 
di6să strimtâre a sa și tăind de-a curmezișul Ă 

- girul dela, megăgi al Carpaţilor, străbate pe 
-gesul României, care este valea. sa cea mai - 
adâncă: -In România! el își ține direcţiunea 
dela megănpte spre megădi şi să varsă în 

- Dunăre în apropiere de Turnu-Măgurele. 
Oltul este după” mărime al doilea rîu 

"al Ardelului. In alvia sa” el adună apa dela . 
" nenumărate "riulețe şi păraie de munte,. dar. .. 

afiuenţi mari nu are, ci. numai 'riuri mai 
mici. Dintre ucesțe cele mai de frunte sunt: 

„ Valea-Negră î în “Preiscaune, Timișul şi Bârsa 
" în 'Țara-Bârsei, Varghiaş şi Homorodul, cari 

vin diu Arghita, și înspre Turnul-Roşu Cibinul. 
Oitul în diferite timpuri a fost navigat 

Mai însemnată a. „fost navigațiunea pe el în 
secolul trecut, când sub domnia lui Josif. II. 
Austria purta răsboiu cu Turcii. Atunci. admi- 

„nistrația militară . austriacă . espeda pe năi 

_proviant pentru un corp! de armată, ce se 

ada în Muntenia. : 

= * In timpul “nostru se discută din nou 

cestiunea de a se face pavigaţiune. pe. „Ol a 
„dela Făgăraş în jos. 

Oltul după=ce ese din Secuime, curge 
- prin ţinuturi românesci. Pe ţermii lui trăiesc 

mii de românii, și pentru aceea el este un
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xiu iubit la poporul nostru.. El a numit cu 
numele acestui rîu un frumos ţinut românesc, 
„era. Oltului“, şi apoi vedem că îl ame- 
stecă cu drag în cântecele sale, cântând: 

Oltule, Oltuţule, 
Ce curgi așa tulbure... 

Şi 
“Oltule apă seracă, 

| Lasă. voinicii să trecă ete, 

Acum luându-ne remas bun de 
„la Olt şi dela frumâsele ţinuturi „de 
pe malurile lui, s& ne îndreptăm pa- - 

" şii nostri de călător pe.ţermii celui 
mai mare riu'al nostru, pe ţermii! 
Mureşului; și. să urmărim" cursul aces- 
tui maiestos riu de la isvorul său, 
pănă departe la Za, unde Mureșul 
părăsesce hotarele patriei. nâstre 
„— Dela isvorul, Oltului nu trebue să fa- 
_cem cale lungă, ca să dăm de isvorul so- 

țului său, al Mur&șului, dedre-ce acesta să 
-află în apropiere. 'Lâogă muntele Şipoş să 
înalță spre medăgi muntele numit Feleterez. 
Pe câstele întârse «pre sâre ale acestui munte 
isvoresce Murăşul. Astfel “vedem, că .cele 
dâuă. rîuri de frunte ale nâstre își au obârşia 
lor în trunchiul unui și aceluiaşi munte. 

> Acâstă împrejurare curiosă a dat na- 
scere unei frumbse tradiţii despre originea
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acestor d6uă rîuri. Se spune adecă, că odi- 
ni6ră Murăşul şi Oltul au fost doi feciori de. | 
împărat voinici şi sdraveni, ca bradii din. 

acești munţi,. Tutăl lor, împăratul, mergând: 
să se oștescă împotriva dușmanilor, pe când 

"-ei erau încă în legân, peri fără de urmă, 
ear cei doi copii, după-ce crescură mari, 
se hotăriră a pleca în lume s&-'1 caute. Mama 

"lor, împărătesă, 'după-ce tâte încercările de 
a-i îndupleca să nu o părăsescă, i-au fost 

-“ zadarnice, le-a dat statul, să ţie tot laolaltă 
și să nu se despartă nici-când, ca astfel mai 
uşor să pâtă da pept cu. greutăţile lumei. - 
Feciorii plecară. Dar abia să depărtară din 
prejma curții părințesci, când &tă! Oltul 
mai sprinten de fire, strigă fratelui seu Mu- 
ră, care mergea mai încet și cumpătat, să-şi - 

grăbescă paşii, 6r apoi apucă, repede printre 

"stânci, despărțindu-se astfel unul: de altul. 
Şi despărțiți au: rămas pănă în diua. de agi,- - 
dedre-ce împărătesa, care privia în. urma 

fiilor săi de pe zârful: unui munte, vădând, 
„că stau. despărțit și voind săi oprâscă în 
cale, le atinse urmele cu un băț fermecat, 
ce-l avea dela o babă vrăjitâre. ' 

Dar ce.să redi? cei doi feciori de îm= 

-_părat se schimbară într'o clipită de ochi în 

dâuă riuri curgătâre cu isvor nesecat, întoc= 

7
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mai ca lacrimele mamei duidse după'bi ei - 
perduţi. Astfel ne spune tradiţia, că sa 
născut aceste două riuri:. unul Oltul mai 

“aprig; şi :vehement, celalalt Murăşul, încâtva 
mai. lin și mai domol. 

i Şi aşa este, cum ne -spune tradiţia. 

" Oltul şi Mureşul deşi isvoresc aprâpe unul 
de altul, ele să despart dela isvor, căci cursul 
lor să îndrâptă în dâu€ părţi deosebite. Pe 
când Oltul apucă spre mâdădi, prin Ciuc, 
Murăşul curge spre: megănopte, udând pla 
toul Giurgeului, Ă 

Acest platou este €râşi un mic ţinut! 
al ţ&rei nostre, separat de ţinuturile vecine, 
prin munţii ce-l încunjâră de tote părţile, 
La mâgănâpte și răsărit îl mărginesc ramu- 
rile munţilor Giurgeului, lu apus și medăgi 
munţii Gurghiului. Între acesti mănţi 

să estinde platoul Giurgeului, valea cea mai .. 
„nalt așegată a Murăşului, având o vălțime 
de 650—840 m. preste suprafața mării, - 

| Clima platoului este climă de munte, 
“aspră; vara e. scurtă şi recorâsă și din causa 
acesta păpugoiului nu-i priesce, să face însă 
şi să cultivă pe platou. grâu, săcară şi ovăs. - 

De platoul Ciucului.este despărţit prin 
an ţinut deluros, care desparte. apele apar- 
ținătâre celor două rîuri gemine, Oltului și



Mureşului. Prin acest ţinut ne duce printre 
deluri drumul de ţară dela Olt la Murăş. 
In cale pe platou dăm între altele de orășelul 

Sân-Miclăuş, locul cel mai de frunte al Giur- 

"_geului, cu locuitori în parte armeni. Deaici 
să rămuresce spre apus o cale, care străbă- 

„tând de-a latul platoul, trece prin munţii 
“Gurghiului, preste muntele Bucin, în valea * 
Târnavei-AMiei, la Paraid, - In partea de m6- 
“dăndpte a platoului drumul de ţară -să îm=: 
parte în două: unul apucă pe Murăş în jos; 
spre lăuntrul Ardâlului, &r. celalalt duce la - 
-Borsee şi apoi mai departe spre răsărit, în 
pasul “Tulgheșulai. | 

- Giurgeul este, ca şi Ciucul şi “Trei- 
“ scaunele bogat în isvâre de sapă minerală, 

dintre cari cele mai vestite sunt apele. mi-' 
nerale dela Borsec. 

De la Sân Miclăuşul Giurgeului duce .- 
“spre răsărit un alt drum, în pasul Bicazu- 

" lui. Acest drum este calea de comunicaţiune 
a locuitorilor din valea Bicazului cu Giur- 

geul.. El merge pe valea riuleţului - Belken 
„în sus, apoi trece pe lângă lucul „Roșu - sau 
„Gyilkos, în valea Bicazului. Lacul Roșu 

este al doilea . lac: mai însămnat al Car- 
paţilor nostri de la resărit. El are o 
Inogime de.2200 m. și e cam de 150 n,
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de - lat, fiind aşegat la o nălțime de 
_995 m, presţe nivoul mării. In apa lui să . 
"abă mare. mulţime de păstravi. Lacul Roşu 

nu este vechiu; el s'a format în timpul mai 
nou, după credința 6menilor de pe Bicaz laanul 

1838,: probabil prin surparea unui del, 
tăuindu-să prin acâsta apa Bicazului şi for- 
mându-să astfel lacul. Pădurea, ce s'a aflat 

în acest loc, a fost: năpădită de -apă, din 
'care şi acum să ridică preste suprafață, 
printre” alge (lâna brâscei) vârfurile bragi- 

"lor uscați, presentându-ne o privire 6recum 
înfiorătâre, i 

__Riul Bieazul-Mare, eşind din lacul 
Roşu, trece în Moldova prin pasul de ase- 

menea numire, după ce adună în alvia sa 
apa mai multor riulețe. Între aceste: amin- 
tim riuleţele Bicazul-Mie și Dămucul, cari curg - 
dinspre medâdi, prin d6ue văi parelele și să 
varsă pe partea dreptă în Bicaz, apoi pe partea 

stângă valea Jidanului și părăul Pisirig, care 
formeză aici granița. Văile acestor: riulețe 
sunt bogate în peisagiuri de munte pituresci 
şi partii de stânci iuteresante, cum este 
între altele o pârtă naturală romantică de 
stânci, în apropiere de vărsarea Bicazului- 
Mic în Bicazul-Mare, prin care străbate 
spumegând apa acestuia din urmă.
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Ă Locuitorii satelor din pasul Bieazulai 
sunt români. i 

In Sân-Miolăușul Giurgeului s5 adă 
"scaunul unui protopiat român gr. cat, (pro- 

topopiatul Giurgeului) de care să ţin 15 pa- 
_ rochii şi mai multe Âlii, cu 15, ulii de cre- 
dincioși, - - 

Borsecul să află în partea de megă- 
nâpte a Giurgeului, la polele muntelui Bic, 
lângă drumul, ce duce în pasul Tulgheșului, 
al: doilea pas, care trece din Giurgeu. în 
Moldova. El este. aședat pe teritoriul „comun: 
al satelor. Szârhegy şi Ditro şi constă din 

- Borsecul de “Jos, unde să află o fabrică. 

"de sticlă, mine de cărbuni şi.o mâră cu fe- - 
- restrău, apoi din Borsecul de Sus unde să 

află unele dintre cele mai însămnate isvâre - 
de apă minerală din" țara n6stră şi intocmiri 

escelente de scaldă, 'Pâte aceste sunt propri: 
etatea celor dâue comune amintite mai înainte. 

„Borsecul ca scaldă .este forte. vestit 
şi apa isvârelor lui să transportă în sticle 
în întregă țara şi în streinătate., . 

- - Renumele ei îi-la întemeiat un vienez, 

cu numele Zimmethausen, dar acela care. a-: 

contribuit la acesta, a fost, ca şi la băile 
de la Bălan, uu român, un marginân din 

„Seliștea, 

a 19 |
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Înainte de acesta cu vre-o due sute. 

de ani împrejurimiie Borsecului erau forte 
selbatice; prin codri uriași, ce acopereau 
aceşti munți, nu s€ afla cale bătută şi ţinutul “ 
era cutrierat numai de păstori şi vânători 

curagioşi, cari vineuu pe aici la vâat de 
bouri, ce pe vremea aceea'să aflau încă în 

codri pustii din Carpaţii nostri resăriteni. 
| ” Istoricul Salzer, în cartea sa „Roise- 

vilder aus: Siebenbiirgen“, “precum şi alți 
scriitori ne povestesc, că po la sfirşitul v&- 

“cului trecut un oier din Sălişte, care-'și pâscea 
„oile în “Carpaţii ostici, bolnăvindu-se, porni: 
călare cătră: casă, îusă în mijlocul pădurilor 

cădu jos, jumătate. mort şi disperat de a-şi 
mai ved6 vatra -părinţescă. Fiindu-i sete să 
trase cum putu, pănă la. un isvor din apro- 

“piere şi bând din acela se simţi fârte ușurat.: 

„Acesta era unul dintre isvârele Borsecului 

de adi. Bând de mai multe ori din acel 

isvor, după 3 qile se însănătoşă şi ajunse 
în pace acasă; După ce aici povesti la mai 

„mulți despre acest isvor miraculos, uni 
divid anume Giinther, ce era fârte bolnav 
_s8 hotări ca împreună cu românul să cerce- 

teze acest isvor. - Astfel Giinther care era 
aprope de mârte, fu transportat la Borsec. 
După 6 săptămâni, ce le a petrecut Giinther
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în Borsec * “sub corturi de pânză improvi= 
sate, se însăinătoșă, 

Mai târgiu Giinther îmbogăţindu-să ca 
„"liferant al armatei. imperiale şi -mergând la 
“Viena, ficii cunoseință cu Zimmethausen, 
senator al oraşului Viena. Acesta fiind boină- 

„vicios, veni, la sfatul lui Giinther la scalda dela 
Borsec, care pe atunei era forte puţin cunos- 

"cută, După ce să însănătoșă, “luă Borşecul în 
"arândă de la satele proprietare, la anul 1804. 
„La anul 1806 să începi esportarea - apei şi 

intarea.- scăldilor şi. cu s& le-facă -cunos- 
cute: “lumii. - Dar pela 1830 el: să în- 

„cureă în. procese cu proprietarii Borsecului 
și muri.la--anul 1838, lăsându-și familia în 

miserie, % .- E 

, 

Acum Bors ecul este manipulat: de co 
munele proprietare în regie. proprie. - 

Borsecul este: vestit şi "cercetat şi 

apelor, lui, ca “apă de beut. "Imprejurimea 
“lui'este fârte frumosă, de-o sălbătăcie -ro= 
mantică, find încunjurat jur împrejur, în 

*) Abia la' 1861 căpttară urmaşii lai Zimmet- 
hausen o despăgubire de câte-va mii de floreni, dela 
comunele Ditr6 şi Szârhegy, ” 

192 - 

- Zimmethausen fică fârte mult pentru îna-- . 

„ca scaldă şi pentru calitatea escelentă a, 

N
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depiirtare de câteva 6re, cu păduri uriaşe de 
bragi. In mijlocul pădurilor, departe de lumea 
civilisată să află Borsecul, ca o insulă în marea 
de brădet, cu căi frumâse de primblare, cu. 
parcuri .cultivate şi cu otele, edificii de 

“scaldă şi locuinţe elegante. - 

- Bogăția de 'apă a isvârelor lui eate 
mare, lu mică. depărtare unele de altele 
isvorese aici vre-o 11 îsvâre minerale, cu 
o temperatură de la: 9—110 C. - dintre. cari. 

-4 s8 folosesc pentru scăldat, er 5 pentru 

beut. . Intre ace-te din urină cel mai în- 

sămnat este isvorul principal, afător lângă 

piaţa  Borsecului. Din acest isvor să umplu 

de obicein sticlele cu apă, cari să esportsză. 

De-asupra isvorului este o zidire, er isvorul 

“însuși e cuprins în un fel de odaie; apa “lui 

o conduc afară trei ţevi și li gura fiecărei 
ţevi să umplu în timpul verei sticlele, fără 

întrerupere: diua şi n6ptea. Ele apoi sunt 

transportate de secui, cari aștâptă adeseori! 

dile întregi pănă le vine rîndul să încarce 

și să plece pe una dintre cele trei căi, cari 

plecă de la Borsec, sau pe Mureş în jos 
spre lăuntrul ţerii, sau spre mâdădi prin 

Giurgeu, Ciuc şi Treiscuune lu Brașov sau 

apoi. în Moldova prin pasul Tulgheș. . In 
modul acesta să esportâză din Borsec la an
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preste: doue milisne de sticle cu apă 1 mi- 
nerală de Borsec, | 

Secuii, cari transpârtă apa de "Borsec, 

sunt cunoscuți în tot Ardelul, sunt un felu 

de specialitate a: ţerii nâstre. În Secuime 
să află comune întregi, cari să ocupă cu 

„. transportarea apelor minerale. În o căruță -- 

„„ de construcţie . simplă,  nevăpsită, acoperită”: 
cu cobără (acoperiș de rogojină) şi trasă de 
doi cai; secuiul încarcă 200—300 de sticle 
cu apă minerală și-plecă la drum, în, tovă- 

"rășie cu alţii, de obiceiu 5—6 căruțe. Ca.. 
ravanele aceste de „steui cu borviz“ le în- 
tîlnim pe tâte druinurile de ţară ale Ardslului; 

inainte de-a să construa calea ferată 'ei mer: 
geau pănă pe la Arad și Oradea-Mare: Acum 
s€ transpârtă apa în parte și pe calea ferată, - 

Apa minerală a -isvârelor.dela Borsec - - 
să folusesce cu succes contra bâlelor de ră- 

funchi, de nervi, de stomac, contra bâlelor 
femeesci ete. Ca loc climatic asemenea e 
însemnat Borsecul ; aerul e plin de ozon și folo- 

sesce veconvalescenţilor de aprindere de plu- 
mâni, celor ce pătimese de asthma etc. Clima 

„este aspră, climă de “munte, din causă, că. 
Borsecul să află la o: nălțime de ss m, 

preste suprafața mării; cu deosăbire e re- 
coros aerul sara şi diminăţa. 

,
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“Lângă Borsec, în depărtare de v, Gră 
spre resărit s& află -doue peşteri: peştera 
Urșilor: ȘI un ghețar, Temperatura acestui 
din urmă este de 6.250 C. şi în el găsim ghâţă 
adese ori şi în mijlocul verii. - 

- Dela Borseâ. duce drumul “mai departe 
de-a dreptul în pasul Tulgheșului. Cel din-:. 
tâiu sat, care-l întâlnim în cale, este. Corbu, .- 
cu locuitori români. Incă înainte de ă sosi la 
acest sat dăm. de riul Bistrici6ra, ps a cărei: 
ţermi merge drumul pănă afară în Moldova: . 

| _Bistriciora isvoresce” “spre medăndpte - 
“dela Borsec, în muntele * Aluniș, In. valea 

ei largă, cu peisagiuri de munte. romantice 
şi variate, în depărtare: de 22 km. de la 
isvor să află 'satul românesc Bilbor, EI este 
unul dintre cele mai. nalt -aşedate. -sate ale 

-nâstre, la o „vălţime de 906 m. preste su- 
pratața mării, cu mai multe isvâre mi- 

_nerale, a căror apă are aprâpe 'calitatea . -Şi 
însușirile apelor de la Borsec. . 

De!a Bilbor în depărtare. “de: vre-o 26 
km. dinsus de Corbu, Bistrieiâra îşi îndrâptă 
cursul spre resărit; prin pasul Tulgheş. Pe 

„Valea ei din pas dam de-couna mărginaşă 
Tulgheș, lângă care se «flă vama pasului, la - 

| prediul' Presecani, - Pe Bistricidra ss trans- 
-portă multe lemne în Moldova pe. plute
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. Aigoarea negoțului e ci lemne să observă mai 
bine la graniţă, -în comuna: Tulgheș, „care 
are aspectul unui orăşel, fiind cercetat de 
forte mulţi ueguţători de lemne, veniţi 
din depărtări mari. Pasul Tulgheșului este 

„romantic, cu deosebire delu Corbu lu vale. 
„Din verdâţa păduriior să nalţă iei-colo stânci 
vărdse, pleşuve,:-de col6re  roşietică, având 
aspectul unor “turnuri uriaşe și. cetăţi în 

ruine. - Dintre aceste cele. mai însămnate 
sunt Dâlul Ars, spre mâdânâpte dela: Corbu, 

"având o. nălțime 1389 -m. şi Piatra-roşie, 
spre mâgănpte dela Tulgheș. 

i In Ciuc şi Giurgeu mâioritatea: locuito- 

rilor o formeză secuii. Ici-col6 sunt urmeni, pre- 
cum în Sepviz în Cius, în S. Mielăuş în 
„Giurgeu ete. cari să ocupă mai cu samă cu 
comereiul. S& află “apoi, cu deosebire în 
Giurgeu, şi români în număr considerabil. 
O parte din aceștia şi-au perdut limba și 

„ datinele române, fiind cutropiţi de mulţimea. 

- secuilor. , a - 
- Astfel sunt românii din Cason: şi Ciuc; 

Numărul - lor este mie; mai mulţi: să 

află în . Satele Casovul: -Mare, - Ciue 5, 

Georgiu, Ciue-Lăzârfalva,. în pasul Ghime- . 

șului:. în satele. Ghimeș şi Făget, poi ă 

"în Ciucul superior: în Ciuc S. Dominie,:
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Sepviz ete.  Aprâpe taţi aceştia -şi-au per . 

"dut limba şi datinele românesci şi numai 

religiunea îi deosebesce de secui. Românii 

din pasul Ghimeș înst şi-au păstrat. pănă 

acum ; portul românesc, portul ce-l au ro- 
mânii din Giurgen. a 

„Ia Giurgeu românii sunt în număr consi- 

derabil şi numai în câte-va $ate sunt magiari- 
“ saţi, cei mai mulţi însă îşi au limba şi tot avutul 
lor naţional neutins de influinţa streinismului. 

In Giurgeu sunt 12 comune mari cu locui- 
tori : români. Dintre: aceste. în due, uflătâre 
pe platoul Giurgeului, românii şi-au perdut 

- naționalitatea, Aceste sunt comunele Alfalău 
și S.. Miclăuș. Inainte de acesta cu 4—5 

- decenii şi anume înaiute de: 1848 românii 
„de aici vorbiuu românesce şi aveau port şi 

datine românesci. Generaţia mai tineră însă, - 

încuserindu-să- cu secuii, a părăsit limba și 
datinele strămoşesci, adoptând pe cele ale 
secuilur. E E 

i În celelalte 10 comune să afă români! 
nemagiarisaţi. Astfel sunt comunele Vaşlăb, 

„. Varsiz şi Șarmaş pe platoul Giurgeului, pe ţer- 
mul Mureșului, apoi spre pasul Bicazului comu- 

„nele Dămuc, Bicaz, Valea-Jidanului, şi” Telec 
"şi în fine pe Bistricidra, și în pasul “Tulgheș 

comurele Bilbur Corbu şi Tulgheș.
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„Bergner, care a călătorit - prin" Ciuc, 
dela meqădi spre medănâpte, sosind în Giur- 
geu, scrie: „De-odată ne atrage atenţiunea 
apariţiuaea unor femei. După malt timp prima 
"dată zărim de. nou cătrințele cu gust şi în- 
“vălitorea' albă a româncei, în locul portului 
întunecat, greoiu al secuencelor. Invălitorea 

- este: legată strins, cătrința-e sufocată, în pi- 
„cidre au. opinci și ce este mai Original, ele 
au picidrele pănă aprâpe: de genunchi învă- 
luite cu pânură.. ,,. In. Vaşlab-cel dintâi 
sat (în Giurgeu) dăm de .0 colonie româ-" 
nsecă. considerabilă. Omenii şi-au păstrat por: - 
tul şi religiunea, dar sciu şi unguresce, fiind 
Încurgiuraţi de o .poporaţiune secuiască pu- 
ternică. Altfeliu “şuut locutorii “satului Alfa- 

- lău de lângă Giurgeu -$,: Miclăuş, aceștia ... 
“şi-au perdut limba şi numai religiunnea și-au 
păstrate ” 

Sosind la Ditro,: el scrie astfel despre 
români : Di e 

mln genere sunt numerâse femeile ro 
mâne, ce, le întâlnim. Ele:vin de sigur de 
prin satele uflăţâre în dosul satului Ditro, - 
fiindcă acesta localitate împoporată, domie: 
nată asâmenea de armeni, este ultimul post 
al magiarismului. Apariţiunea lor este forte: 
picantă. - Aprâpe _tte “sunt călări și fiindcă



fac calea singure .şi apar în grupuri de 6-8: 
înse, au astmănare cu o trupă de amazone. 
Farmecul îl măresc fețele lor frumâse, vidie, 
ochii îhfoeaţi și. por tul pitoresc, care le dă 

n) înfăţoşare aprâpe aventuridsă“, . 

Pe românii de pe Bistricidra Bergner 

nu i-a cercetat; Aici se af, “precum am 
“amintit trei comune românesci: Bilbor, Corbu 
şi Tulgheș. -Ocupaţiunea principală a aces-.. - 

- tora este economia de vite; în măsură mai 

. 

mare să prăsesc şi să ţin oi, cai şi vaci, €r 
porci în număr mai mic, fiindzcă carnea de 

-pore să mânâncă- fârte rar, 6rna la Crăciun 
la Apă-boteză si cel mult pănă-la prinderea 
postului Pascilor. Portul lor este următoriul; 

Bărbaţii portă în cap. vara pălăiie cu 

“gămălie mică, dar lată în. margine, de colure 
nEgră, cu o petea îngustă ; feciorii şi- bărbaţii 
mai tineri de regulă pun pe: pălărie. sgardă 
de mărgele, lucrată cu multă măiestrie de fete 

sai meceste; dna portă: cuşmă din pele de 
miel negru sau alb, da acesta are prim negru. 
Ciobanii. dela. oi de regulă portă comănac fă- 

“cut-din pănură. “ Portă cămaşă lungă aprope 
“pănă la genunchi, din cânepă sau în; pe la 
gulerul cel îngust al 'cămeşii'să obsertă cusă- 

„uri în" deosebite colori împuiale, asemenea şi 
"pe la mânecile cele largi ale cămeșii, precum
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și pe la pole... Bă Lații mai înaintați în vâr- 
“Stă au cămesi asemeiea, naiai cusătură nu e 

- colorată.  Portă cidveci de pănură albă de 
dână şi încă cei tineri îşi Țae cioreci - bine 
_croiţi pe. „picior, &r bătrânii îi lasă de câte 
_2—3 metri de lungi, -ițari, pe cari dela glesne 
pănă la genunchi îi înercțese des; “cu cât vei 

 tedea un român cu cidreci sau ițari mai cr eți, 
cu atât îl vei cunisce mai curînd că e om 
mai avut. „La brâu portă. şerpariu de piele, 

în lățime de 15—20 cm., pe cămaşe de vegulă 
Erna-vara portă bândiță, fără. de mâneci, . 
din piele de miel, jur împrejur cu prim din 
piele de lână ntgră sau albă, Ai se pote 
observa că primul la Vondiță-'e -învrtstat de 

_-ambe 'colorile și. împuiate și impistviţate cu fel 
şi fel. de figuri -pe partea dela Debt şi. brâu. 

- Jur împrejur. 

Preste bondiţă. de re „pulă € via portă ai 
cajocel,, cure asemenea bondiţei, are ju îm 
prejur prim cu lână, cave “însă nu e colorat 
„cu atâta cusătură,. . Vara preste . bondiță. se 
părtă suman apr dpe pănă la genuhchi de ling 9, * 
din lâna cea mai bună, de colore nâgră, sură, 
roșietică,  Sumanul îl cdsă. femeile cu tori de 
lână, forte -țiitor.  Sumanul * de : serbători -i se 
garnistză jur împrejur cu sarad (un fel de 
găetan) lucrat și gavnisit. tot de femei. Lu
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picidre să portă de regulă opinci legate cu aţă 
din păr de cal sau de vacă, Atât bărbaţii: - 
cât şi femeile pârtă în opinci obele de lână 
dna şi vara, obelele de' sărbători sunt de re". 
gulă albe și cusute cu pui negri. 

„. Generațiunea mai tineră își tunde păr ul 
€r bătrânii de regulă por tă păr lung y pănă la 
umeri retezat, E Te 

- „E de însemnat că ciobanii dela oi sunt 
de regulă juni; acestia .pe la Sân-Petru, S. 
Ilie, pe la hramuri, pe la Vinerea mare, când 

„aleg oile și le dau în samă fie-cărui stăpân, 
figurâză ca eroii gilei, cu cămeşile negre, 

unse anume cu serum'de pe căldare, ame- 
stecat -cu râşină şi unt, pentru a nu răabate: 

plâia prin ele. Ei vin dela munte cu căme 
"-şile unse astfel, dar alteum cu cireci, bon- 

diță şi încălțăminte Curtea apoi . bine” gri- . 
jiţi şi spălaţi, rumeni! la “faţă și arangiază 

jocuri, luând la joc pe fetele” celor mai de . 

frunte Gmeni, cari se țin fericite că au pu- 

tut, juca: cu ciobănaşul cel cu câmaşa nâgră. 

Portul femeilor este: cupul e înceluit cu 
o robidă (învilitdre); cele de strbători le 

cumptră din boltă, cr cele de qi de lucru le 

fese vomânca nidstră ca însași din bumbac sai . 
în... La capelele acestor Urobăde sau înivăli- 
to e, "în n for ma stergarelor st pes unele vriste
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colorate sau elesătuii bine întocinite, adese-ori 

să țes în aceste vrâste şi mă) gele cu deosebite 

colori bine potrivite. — Nevasta română îşi îm- 
pletesce părul şi-şi face cosițe, portă cămaşă 
cu altițe, la mâneci cu fodori mari, şi împu- 
iate pe la gulerul cel îngust; unele cari to- 
îesc a escela fac pui și pe la. polele cămeșii, 
dar acestia sunt de regulă cusuţi cu aţă albă. - 

RI Pesătur ile de pe. cămașă au diferite numiri : 
-- pe mânecă în' jos să cost un soiu de cusătură 

- “măruntă numită Creţală; acesta. e în co- 

ldre. roşie, imediat sub altiță, dela. actsta mai 
în jos vin feliute cusături în , coldre. ntgră, 
cu care împestrițiză întriga mânecă. Acestea 
încă își au numirile lov și adecă 'să numesc: 
Lacritul, Costisetul, Picatul, Nă- 
sîpitul, Paunu, Mageran, Șire și 
Perciun, apoi Pui; Umerelul, Za- 

“luta, Pintinosul, Ochiu şi Ovucea, 
"Bobișori, Săceruice, Brăduleţul şi . 
altele multe, numite după forma, ce o au și sunt 
admirate de străini. Portă apoi femeile bondiţă, 

cojocel și suman ca și bărbaţii, numai cât acestea. 
Sunt cu mult nai împuiate, înflorate și înpistr i» 

țate; sumanul femeilor e mai încărcat cu sa- 
rad pe la margini, în forma unor bumbi m 
„runți și deși, precum şi la cusătură, care pre- 
tutiidenea e acoperită tot cu acel soiu de sa- 

7
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rad, în forma păveuțului; . — părtă prigi- 
lore (cătriiițe) din. lână colorată, - târsă și 

“pesirtă de ele; li fesutul prigitârelon își pun 
totă ateniuuea ca să fie lâna bine târsă şi fe- - 
sută neted, dn vrtstele bine. întocmite;  prigi= 
torea țesută în: lățime” foridză dumgiinea “pe 

“corp, de-asupra și dedesubt „are creste late 
"Xoșii, partea de dinainte e învrâstată cu fe- 
liuvite colori roșii, terdi, ș galbiiie, albastre, 6. 
cea din deript e nezră,  Prigitorea de strbă- 

„tori e țesută printre vrâstele cele feliurita și 
cu fir sau petelă (sr mă), care sti "cilucesce de 
departe. 

„Femeile să încing pe la mijloc „cu bieu 
lat, cam de 20 cm. încrâstat cu mai multe 

„colori, lucrăte din. lână.  Prigitdrea - zine le- 
gată cu așa numite biănețe, aceste sunt lu- 
crate cu multă artă, sunt alese cu mai multe 
figuri și colori dipă etate, Pe picidre portă 

și femeile cidreci creți, ițari, în lung gime de 
“7 metru și apoi îi încrețesc. pe picior. în Jos, 
cu deosebive tara portă ițari merunut încr ețiți. 

_ucălţămintea e și la femei opinca.. Ă | 
. Așa este portul, cu “mici şi netasăm- 

_ nate deosebiri, la toți românii din Giurgeu, 
cari n'au adoptat” port str&in,: săeniese, 

Mureșul, precum am amintit mai na-:_ 
inte, curge mai întâiu spre medănspte,
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udând platoul Giurgeului. E adună aici în 
alvia sa apa riulețelor de munte, aşa că de 
la satul -Remete în jos umblă pe el: plute. 
In măsură mai mare înse să începe plută- | 
ritul pe Murăş dela Topliţa în jos. 

- Topliţa este -aşedată în colțul- de- me- 

dănopte-apus al platoului Giurgeului, pe ţer- 
mul. drept al Murășului, unde să impreună 
cu el valea Topliţei și este însemnată -pentru 
negoţul seu de lemne şi plutărit, S& afă 

"apoi aici mai multe isvâre calde, cu conţi- 
nut de ter şi calciu şi cu întocmiri de scalde. 
Temperatura lor este de 28-—270 C. şi sunt 
folositâre cu deosebire contra reumatismului, 
Topliţa” are 4929 de locuitori, „dintre cari 
cam. 1000 sunt străini, de diferite: limbi, r-. 
ceialalţi sunt români, 

= In colţul acesta, de megiinăpte. -apus al 
platoului, între “Şermaș și Topliţa, Mureșul 
să îndreptă spre apus şi străbate prin o 
vale său strimtâre lungă și îngustă, în păr- 
ţile interne ale ţării. Spre medădi. ea este 

mărginită de munţii Giurghiului, €r- spre me: 
“ Qândpte dela ca să înalță muntele Căliman. 
“Trunchiul “acestui munte. are o estensiune 
-de vre-o 20 km. şi ne presintă peisagiuri 
alpine de tâtă frumseţa.” Piscuri de diferite 
forme și come puternice de munle, acoperite
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cu brădet bogat, poieni, vâlcele şi cascade . 
să schimbă în o variațiune romantică. Pi- 
scul cel mai înalt este Pietrosul, având o 
înălțime de 2260 m, De pe vârtul lui să 
deschide ochiului o privire largă şi 'depăr- 
tată. La isvorul părului Puturos să află. 
în aceşti munți, în o cale imprejmuită de 
brădet un iezer mare, în estensiune de vre-o 
1500 de m. [].: Ma 

Strimtârea, care' desparte munţii “Gur- 
ghiului de ramurile Călimanului, şi care a 
tăiat-o Mureșul în luptă continuă de mii şi 
mii de ani-cn stâncile vrăşmașe lui, ține 
pănă la gura riuleţului Bistra, din “sus de 
Deda, în lungime cam de 50 km. și este: 
în întregul ei de v frumseţă admirabilă. 

| „Dela Topliţa în jos valea se strimteză, aşa. 
că în multe “locuri “numai: pentru alvia 
Mureșului este loc, Er şosâua, care însoţesce 
riul sau a trebuit să fie tăiată în stâncă 'sau 
i s'a făcut-loc în alviă prin umplătură mă 
iestrită. De ambele părți se înalță câste de 
munți preţipișe, acoperitecu păduri de fagi 
și bradi; cu-cât străbat=m mai la vale, cu ătât 
peisagiurile devin mai interesante. Cu deose- 
Dire este frumosă valea între Ilva şi Năstoșnea. 

Câstele de munte și stâncile de formă 

deosebită, aşedate și grupâte capriţios, dau
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_vălei un aspect de tot romantic şi variat. 
La tot pasul, la fiecare cotitură ni se înfă- 

_ -țişeză privelisci n6uă, care de care mai fru- 
mâse, ci dăm cu ochii de o. grupă fan- 
“tastică de stânci, mai la vale uflăm o stâncă 
care stă singuratică, ca o sentinelă uriașă, 
apoi 6răşi alta, ce -pare în tot momentul 
a cădea în apa riului și pe lângă aceste câs=- 

„tele munţilor se înalță preţipişe cu. brădet 
des, încât par a fi nisce păreţi uriaşi plini” 

de verdeţă; din „când în când privirea ne 
pătrunde în câte-o vale laterală, unde ză- 
rim adese ferestraie, ce sunt mânate cu re- 

„pediciune de sălbaticele rinleţe. de munte, 

“Pe la pâlele acestor stânci apoi curge 
“Murăşul la vale cu murmur, causat de res- 

“ frângerea valurilor” sale de stânci și de bo- 
"-lovanii “de trachit, ce-i alcătuese' alvia. El. 

- formeză în unire cu 'romantică sa împregiu- 
rime un ce întreg, un tablou încântător al 
naturei, aşa că acâsta strîmtâre.a Murăşului 

“în privinţa trumseților pitoresci este una 

“dintre cele dintâiu regiuni alpine ale ării. 
- nâstre | 

In: strimtârea acesta se încarcă cu şia- 

dile, scânduri și lemne, mii de plute, cari 
-- plutesc pe Murăş în jos pănă la Zam și 
mai departe. De pe 'aici se espedeză pe .. 

"20
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an cam la 16,000 de plute, pe cari se trans- 
pârtă în Tara ungurâscă la vre-o 2 miline 

„de scânduri, 3 miliâne de şindile şi mai 
multe mii de bucăţi de lemne pentru edi- 
ficare, Plutăritul la noi mai estins și mai 
înfloritor este pe : Murăş, Emporiul plută. 
ritului şi al negoţului de lemne este Topliţa. 

Lemnele se taie în pădurile estinse, ce se 

„află spre-mâdănâpte, pe munţii Pietros şi | 
Căliman şi să due pe păras şi riulețe -în 
vale la ferestraie, cele mai multe la Topliţa, 
De aici apoi se espedâză pe plute. Vara, E 
„când plutăria e. în toiul -ei, să văd lunecând 
„pe Murăş în jos plutele cu miile, &r pe'ţărm 
de-alungul, în depărtare mare dela Topliţa 
în jos, se află mii de 6meni ocupați cu în- 
cheierea şi încărcarea plutelor. Acâsta ne 

„ofere -o privelişte poetică şi contribue 6re 
cum a ridica şi mui mult frumseța peisagiuri=. 

"lor romantice ce ne încunjâră. 

Pe la Deda ramurile munților se -mi- 
cese: şi se prefac în deluri. De aici în jos 
în „părţile interne ale Ardelului, valea Mu- 
rășului este încadrată de coline şi dâluri 
„acoperite ici colo cu vii, păduri şi :bercuri 
(rădiuri). Ea este impoporată cu sate dese 
şi cu orașe şi pământul îi este fârte roditor, 
Livegile şi arăturile din „vatra Mureșului“;
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cum dice poporii, sunt vestite pentru pro- 

ductivitatea lor, . 

„ Dela Deda în jos valea Mureșului să 
lărgesce și ochiul să delecteză privind în 

„depărtare spre megăn6pte și resărit piscu- 

"zile de “munţi, ce” mărginesc orizonul. In 
" calea nâstră dăm. între altele de satul Ieciu,. 
“unde pe malul dreptal Murăşului, peo stâncă, . 
“85 află un castel în formă pătrată şi cu 
turnulețe. 

| Tradiţia ne spune, că în vâcurile tre= 

“cute, în “timpurile de urgie, când românul și 
biserica lui era crunt prigonită în ţara Are 

"delului, de pe zidurile - acestui castel'a fost 
aruncat jos în vale un metropolit român, 

“pentru că-şi apăra cu bărbăţie legea stră- 
:Moşzâscă, 

Mai în jos pe Murăş să află orăşelul | 
"“Reghinul săsesc. El-este aşedat 'în drâpta 

'Murășului, pe câsta unei coline, ce să nalță. 
“lin din valea 'riului şi este încunjurat spre 
nedăgi- apus şi medănâpte-resărit cu coline 
şi deluri, acoperite cu vii, pometuri și în 
“parte cu păduri, &r la pâlele colinei să es- . 
tinde valea largă a Mur&șului, preste care 
dincolo spre resărit să zăresc în câţa albă-. 
strie munţii “ Gurghiului şi spre “medăndpte, 

” 20%
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pe Murăş în sus ramuri de-ale muntelui Pie- 
tros: un peisagiu de ţară forte frumos, 

"_- Reghinul este oraș frumușel. Intre zi- 
„dirile lui mai însemnate sunt biserica română 
_gr. cat, biserica luterană săsescă, care este 
f&rte veche, biserica papistaşă, primăria ete, 

"Tote acestea au fost restaurate după revo-. 

luţia din 1848, când aprâpe: întreg orașul a . 
fost dat pradă” flacărilor - din partea ungu- 

- rilor, 

-Reghinul are 6057 de locuitori, în nu= 
măr mai mare saşi, apoi români şi unguri, 

Ei să ocupă cu deosebire cu industria şi: 
„cu negoţul de. lemue, care este în stare înflo- 
ritâre, ca și la Topliţa. - 

Aici să află scaunul. unui. protopopiat 
român gr. oriental, de care să ţia 19 paro- 
chii cu mai multe filii, şi cu. 19,917 de cre- . 

dincioși şi a unui protopopiat român greco- - 
“catolic căruia aparţin 39. de parochii, cu 
mai multe filii şi cu 17,388 de credincioşi. 
Aici a fost odini6ră, pe la începutul secolului 
nostru, ca protopop 'al Reghinului, renumi- 
tul istorie al nostru Petru. Maior. Prin. stră= 

-. duinţele lui,:luptând cu multe pedeci, puse 
de străini, sa zidit frumâsa biserică româ- 

nescă de aici, In Reghin să află o bancă ro-
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mânescă („Mureșana“) și o şcolă română ele- . 
mentară cu doi învățători, - 

Spre megăgi dela Reghin, precum am 
amintit, s5 estind ramuri de-ale munţilor 

* Căliman şi Pietros; aici s5 nalţă, spre mâ- 
dăndpte dela Deda, piscul pleșuv . Poiana 
'Tomii, (1469 m.) de pe vârful căruia ni-se - 
„deschide o privire largă şi fârte femâsă. 

Spre apus dela Reghin să estinde: Câms 
pia delurâsă și 'roditâre. Dela Reghin plecă 

-- în partea acâsta,. dâuă drumuri . principale. 
Unul duce pe marginea Câmpiei, pela Tâca 
şi trecând preste riul Şieului,-la Bistriţa; 
celalalt merge în direcţiunea. -Ormenişului, 
tăind de-u latul Câmpia. 

. In, apropierea Reghinului, lângă 
„ Jernotfaia să varsă în Murăs riul Gur-.. 

ghiului. El este un riu de munte și 
curge de la .resărit spre apus prin 
munții de. asemenea numire.- 

_ Munţii acestia să estină între , Giue şi 
valea Mur&şului, care-i mărginesce la m6gă-. 
n6pte.şi apus; ei au o -estindere de vre-o 
650 km.. (] şi sunt acoperiţi cu păduri uri-: 

-_aşe, bogate în selbătăciuni, precum urşi, lupi,” 
căpridre, ciute ete. Printre ramurile lor 

- curge Gurghiul, prin o vale îngustă, plină
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de frumseți naturale alpine: la fiecare co- . 
titură ni să înfăţoșază n6uă privelişti, n6ue 

tablouri romantice de munte. 

Din Ciuc: trece un drum de munte: 
preste muntele Crucii (Kereszthegy) la o: 
nălţime de 1422 m. în valea Gurghiului, la 

Lăpuşnea, cel dintâiu cătun pe Gurghiu: 
Mai în jos să'află aședate mai multe loca- 
lităţi cu locuitori. români şi unguri. Intre 

„aceste esta de amintit Gurghiul (Sânt- -Imbru); 
" aşedat în: jurul unui del, ce.se înalță singu-: 
ratie: din. vale. Pe. vârful acestui d6l ţu= 

guiet s'a aflat odinidră vestita cetate a. Gur-: 
ghiului. Ea-a.jucat rol însemnat pe timpul: 
principilor ardeleni și: a fost dărimată la: 
începutul seclului trecut de generalul imp&- 
rătesc Rabutia.. 

- De: pe vârful. acestui dal ni să dese 
chide o “privire încântătâre: jos la pâle- 

să estinde satul Gurghiu, şi rîul: serpuitor, 

cu satele aședate pe malul lui, apoi ramurile: 
de "munţi din apropiere şi din depărtare, 
spre răsărit piscul Crucii, Bătrâna ş. a. cari: 

să înalţă între. Ciuc. și. valea Gurghiului, &r: 
spre;apus de s6re privirea ne pătrunde de-. 
parte, preste Câmpia. delurâsă pănă dincolo, 
de valea Someşului, pănă la Muntele-Mare, ala:
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cărui conturne se perd în câţa albăstrie a 
depărtării. , 

| La Gurghiu să afă, la pâlele delului 
un castel frumos și câteva ferestraie, . 

Mai în jos pe rîu dăm de satul Jabe- 
niţa, cu scalde sărate, cercetate mai-cu samă. 
de locuitorii din împrejurime... Apa lacurilor 
de aici conţine forte multă -sare și folosesce. 
„bolnavilor de reumatism. La Jabeniţa pe tim-.- 
pul romanilor să scotea sare; în minele lor 
părăsite s'au. format lacurile strate de acum; 

“ Afară de acâsta să mai află în părţile aceste 
-şi alte urme de-ale: falnicilor nostri străbuni ș . 
pe valea Mureșului era construată o cale 
romană, a cărei urme să cunosc încă, pe 

rîu în. sus pănă pela Deda. ” 

-In apropierea Jabenitei, la Idicul de jos 

în valea Mureşului asemenea 88 află scalde * 
sărate, - cu întocmiri primitive, Ambele lo- 
calități s5 află în depărtare de le de 6ră 
dela Reghin. 

Portul românilor pe valea. Mureșului 
“în jos -pănă în ţinutul Reghinului este în: 
mare parte asemenea portului de pe, Bitsri- 

"_cidra., Pela Reghin însă temeile în “loc de 

prijitâre pârtă cătrințe colorate, '€r în unele 
sate au rochii, din materie de boltă. 

.
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De la Reghin în jos pănă la Mu- 
„reș-Oşorheiu (cale de 4 6re) Mureşul 
curge prin o vale lată și frumâsă, pre= - 
serată cu sate şi împrejumită de gi- 
ruri de dâluri, cu păduri; el e _.înso- 
țit afară de drumul de ţară și de ca- 
lea ferată, care începe dela Reghin. 
In drâpta. nâstră să estinde Câmpia, 
&r în stânga, spre resărit, să perd în: 
depărtare munţii Gurghiului. Pe la Mu- 
reş-Oşorheiu ne aflăm deja în părţile: 
interne, delurâse ale Ard6lului, departe 
de munţii hotarnici uriași. | 

Mur&ș-Oşovheiul este aședat pe malul - 
„stâng al Mureşului şi să estinde parte în: 
vale, parte pe colinele din apropierea riului, 

_În partea acesta ridicată “a orașului să află 
cetatea. Oșorheiului, care. acum,. ca cetate 

este de puţină însămnătate. Ea este încuu= 
jurată cu zid de cărămidi, are pe de laturi 
mai multe turnuri şi casarme, €r în lăun-. 

tru ei să află biserica veche şi mare a re- 
- formaţilor, zidită în stil gotie. Alte zidiri 

mai îns&mnate ale oraşului sunt biserica rom, 
cat, cu dâue turnuri, aflătâre îv piaţă, zidi- 
rea curții cu apel, a:bibliotecii Teleki, pri- 

-măria ș. a. In Oşorheiu sunt dâue gimoasii 
- (ref. şi rom, cat.) precum și alte gcâle, so- 

*
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cietăţi și instituţii culturale unguresci. latre 
aceste este de însămnătate biblioteca Tele- 
kiană, cea mai mare bibliotecă a Ardelului:: 
Ea a "fost întemeiată de cancelariul Ardâlu- 
lui, contele Samuel Teleki şi cuprinde pre= 
ste 10,000 de volume, find aşegată în un 
edificiu zidit anume. Intre cărţi să află câ- 

teva esemplare manuscripte, unice. Mai este 

apoi aici şi o frumâsă colecţiune de niine- 
rale şi anticităţi (arme). In: Ozorheiu să 
'aBă una dintre curţile de apel ale Arde- 
ului, %) ee 

Oşorheiul este oraș secuiesc; cel mai 

mare dintre orașele secuilor; mai nainte era 
capitala Săcvimii. Numărul locuitorilor lui 
este de 14,212 dintre cari aprâpe o mie sunt 
români, câteva sute nemți şi alte naţionali: 
tăţi, €r. ceialalţi sunt săcui, Dintre români | 
sunt mulţi ungurisați; mai nainte se afiau- 

aici un număr însemnat de negustori și me- 

geriași români, cari acum în parte mare sunt 
ungurisâţi, fiind copleșiți de săcui. Românii 
au în Oşorheiu. două biserici, una greco- - 
orientală şi una greco-catolică și aici să află 

%) “Curtea de apel să numesce de obiceiu „tabla, 

"regâscăi, Mai nuinte era tabla din M.-Oşorheiu sin- 

- gura tablă pentru Ardel; acum sunt dâue table regesci 

la poi, una în Oşorheiu şi alta în Cu ”
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scaunul unui protopopiat român gr. cat : 
(protopopiatul Murășului). de care se-ţin 28 

de parochii şi mai multe filii, cu 12,611 de. 
credincioși şi scaunul unui protopopiat ro- 

- mân gr. or., la care aparțin 23 de parochii. 
şi câteva. Alii, cu: 10,036 de. credincioşi, 

Dinjos de Ogorheiu se varsă în Mureș 
riul Niragiu, pe partea stângă. Ținutul de- 
luros de pe Niragiu este. preserat: cu sate. 
dese, cu locuitori în preponderanţă secniș, . 
numai, în câteva sate se afli români în număr 
mai însemnat, Comuna de frunte este Se- 
reda de pe Niragiu. Locuitorii .se ocupă cu 
"deosebire cu economia de câmp și de vite; 
vitele lor cornute sunt forte frumâse și cău- 

“tate. Afară de acesta să află în stare în- 
foritâre şi poroăritul în tot finătal Nira= 

- giului, 

*.. Mai în joa dela gura Niragiului, pe Ia. 
-Vidraseu, Mureşul începe a-şi: perde caracte- 

- rul seu de riu de munte. răpitor; apa are: 
cădere din' ce în ce tot mai mică și cursul 
său devine lin și măiestos, Valea lui lată, 
încunjurată de dâluri, e forte ruditâre, dar: 
espusă adeseori la esundări. Pe. țermul, 
seu drept, spre megănspte, să estinde Câm- 
pia, până unde să varsă în el Arieşul, fru-:
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mosul riu. al Munţilor-Apuseni, cure pune 

hotar Câmpiei spre. apus. 

„= Dintre localităţile: aflătâre aici este de:- 
amintit Ernotul, cu târguri: mari de vite;.. 
“după numele lui să numesce un-protopopiat: 

__ român gr; cat. (protopopiatul: Ernotului) de 
care să ţin 23 parochii, cu 9102 de credin=: . 

cioşi. Mai în jos dăm de Ludoşul de pe: 
Mureş, cu târguri vestite de vite şi de bu- 

“cate, Agedat în valea roditâre a Mureșului: 

şi la marginea Câmpiei, Ludoşul are să de-- 

„vie un centru de comereiu însămnat. De 

"când are și târguri de săptămână, Ludoșul!. 
_ este. în: progres continuu. - Numărul locuito- 

lor e de 2393, între'cari mai mult de: ju-- 

mătate sunt români. Durere însă, că ei să 
lasă uşor scoși din locurile de frunte: ale co=- 
munei prin ovreii, cari năpiidesc aici, atraşi: 
de mişcarea comercială. -Pe când mai nainte 
în piaţă locuiau români, în parte țerani, acum: 

jurul pieţei e ocupat de ovrei, parte ca pro- 

prietari pe casele și locul stăpânit mai nainte: 

de români, parte ca chiriași; comereiul încă. 
e: mai! cu. samă în mânile lor. 

In Ludoș s5-află scaunul unui proto=: 
popiat român gr. cat. (protopopiatul Ludo- 
șului) de care să țin 21 de parochii și puţine 
flii, cu 13,270 de credincioși,
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La Vaidasig să varsă în Murăş, pre- 
cum am amintit, Arieşul. Aici de pe de€- 

„durile. dela Ciuci ni-se deschide o. privelişte 
frum6să- asupra văilor largi şi plăcute ale 
Murășului și Arieşulni, ce să impreună aici. 

„Mai în jos dăm de Uira, vestită pentru 
_băile de sare; băile de aici sunt cele! mai 
mai mari şi mai cu dinadinsul cultivate băi 
de sare ale nâstre. Sarea să abă aici în o 
massă uriaşă, în estensiune de 900 .m. lun= 
gime şi 550 m. lăţime ; - adâncimea. ei este 
necunoscută, căci pănă la-o adâncime de 
180 m. nu s'a dat de fundul-ei. Ea este 
acoperită cu o pătură de pământ. năsipos, 

grâsă de abia l—4 metri, 

Romanii asemenea au avut aici băi de sare; 
- urmele săpăturilor lor să cunosc încă. Cu 

timpul însă băile au fost părăsite și esistenţa. 
- sărăriilor o vesteau” numai bălțile -săr6se, ce 

s5 formaseră aici. La 1791 apoi s'a înce- 
put esploatarea sarei, punându-se basă la 
minele de acum, 

Minele de sare de acum constau din 
doue despărțăminte mari, deosebite, Fiecare 
are mai. multe stole și hale, din. care să 
scâte sarea; unele -din aceste sunt părăsite 
altele sunt ţinute în reservă. In jurul lor, 
la cele mai multe, să află coridâre, apoi este -
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o sală de dans, jur împrejur cu bănci, tâte: 
din sare, Intrarea în bii să face pe scări 

„de scândură; sarea să scâte cu seripăţ. Mi-. 
nele sunt provădute cu cele. mai moderne 
întoemiri, cu maşini cu abur şi sunt lumi= 
nate cu electricitate. Ele, cu. mulțimea de 
căi, coridâre, sale ete, cari să rămurese în 
tâte. părţile şi să încrucişeză, cu lumina ce. 
să refecteză de pe păreţii de sare strălucitori, 
cu mulţimea de lucrători, cari suntîn o activi= 

„tate continuă, ne întăţoşază o privelişte feerică, 

Etă cum ni-le presintă Hank6*): 

„In adâncimele pământului să află căi, 
'Spaţuri largi, - coridâre, căi suterane, sale 
boltite, cu balcâne, altar, cioplituri şi orna=" 

-mente. Invălişul căilor; padimentul, păreții, 
boltitura coridârelor, suteranelor, salelor;. 

- stâlpii balenelor, . altarul, crucea, tote-tâte 
“sunt din același material: din sare albă. 
“cioplită, lucie, strălucitâre,. Aici este un 
“oraş suteran feeric, fără case, dar nu fără. 

locuitori. În el trăesc “şi lucră. mai multe 
sute de-6meni: din stânca de sare puternică 

cu ciocane de oţel taie bucăţi cubice, le rup. 
cu vuiet, le ridică, netegeze . păreţii, adună. 

*) Dr. Hank6, Az Erdtiyr. fără 6k 65 âsvâny 

- vizek, 1891 Ă
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-stărmmiturile, așagă pe care sau încarcă pe 
“mașinăria cu surip& bucăţile de sare, “să 
luptă, să apără: contra .celui mai mare duș- 
man al sării, contra apei Mur&şului. Întreg. i 

tabloul e luminat intensiv de s6rele acestei 
“lumi, s6re strălucitor, dar lipsit de căldură: 
„de lumina electrică, ale cărei raze saltă 
“pe suprafața netedă ca marmora şi lucitâre ca 
sticla a păreţilor de sare, de stau să-ţi ia 

'vedereat. -: Ă . 

În băile de sare dela Ui6ra sunt ocu- 
paţi stabil 400 de băieși, cari. în parte co- 
vârșitâre. sunt români, 6meni harnici şi de- 
stoinici, cum sunt pretotindenea românii. 
“Ocupaţiunea lor e împreunată cu muncă grea, 
dar cu tâte aceatea relativ sunt slab plătiţi și 
gicanaţi adescori şi de superiorii lor, cari 

- sunt unguri. Chiar mediul, ce-i încunjâră, 
încă le causeză neplăceri. Aerul cu con: 
ținut de. sare, în care Jucră ei mereu, le 
„causeză sete continuă, de care adese se plâng 

băeşii din bâile de sare... - 
. Cu privire la aceste miserii ale viaţii: 
de 'băeş esistă o . tradiţie şăgalnică, pe care 

a audit-o Bergner. în Uidra dela băeșii 
b&trâni, | 

Să spune adecă; că odinidră, când 
Domnul Christos umbla pe pământ 'eu cre-
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„dinciosul său tovarăş, cu S.- Petru, au “sosit - 
iîntro sfântă gi de Duminecă la o crişmă, 
“unde îşi petreceau o: mulțime de băeși cu 
lăutari, jucând. şi făcând un toroboiu, de se 
:audea în șepte sate. Domnul întrând în : 
crișmă dimpreună cu S. Petru, ocări 'pe | 
“băeşi și le porunci să contenescă: cu' chiotele 

„lor. Dar o păţi'rău, căci băeșii, nesciind 
cine sunt străinii, îi scâseră afară de spate. 
“Atunci domnul năcăjit să întârse cătră ei 
şi îi blăstămă, asttel : | 

"pFie-vă. pedepsa întreită, ss aveţi de 
aci înainte mulţi copii, să suferiţi sete și se 

aveţi câştig puţin“. p - 
NE Așa s'a întîmplat .şi așa este acâata 
pănă în diua de adi, | 

Din băile dela Uidra să scot acum la 
“an la 560 mii de wăji metrice de. sare; 

- „partea, cea mai mare a acesteia să transpârtă 
„cu trenul în ţinuturile de mâgădi' ale ţerii 
'Unguresci. Inainte :de a fi -construată la 
„noi calea ferată, sarea dela Ui6ra să trang- 

-porta în Ungaria pe “Murăş, -pe 'năi pregă- 
„tite anume pentru acest'scop-la Partoş, lângă 

„Alba-lulia. Atunci dela Uidra în jos Mu-". 
rEgul era navigat cu năi de sare; acum na- 
vigaţiunea acesta nu'să mai face și sarea 

-58 transportă, precum: am amintit, pe calea.
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ferată. Din linia principală a călei ferate - 
ce merge pe malul drept al. Murășului, 35 
-rămuresce lângă satul Vereșmort, o mică 
linie secundară, de vre-o 3 km. de lungă, 
care, trecând preste rîu, conduce la saline, 
“arept la gura băilor; astfel sarea, îndată ce 
să scote din mine, s5 aştdă pe tren'și să - 
transpârtă apoi mai departe. | 

Despre negoţul şi navigaţiunea cu sare 
pe Murăş, din "jumătatea primă a secolului 
nostru, ne dă unele date interesante Kâvâri, 
în cartea sa „Erdely fălde ritkasăgai“ (1853) 
la descrierea generală a minelor de sare (p.. 
147 seq.) >» 

„__ Esportarea sării pe Murăş e veche,- 
Intre altele Reichersdorffer în „Chorografia“ 
sa despre Ardâl ne -spune, că la 1550 năile 
să încărcau cu sare la Vinţul de jos, la 
11780 după cum serie Fichtel, la Partoş au 
staționat 300 de. năi; fiecare dintre aceste 
putea transporta câte -600 de bucăţi de sare 
și dacă timpul de vară era favorabil puteau 
merge de trei ori pănă la Seghedin. „Navigaţiu- -. 
mea cu sare, dice Kivâri, este şi acum în cur- 
pere neîntreruptă; ea ne presintă una din- 
tre cele mai interesante scene de ale n6stre, 
In jos dela Uidra, de unde să duce sarea, 
stăpânirea țării a înființat pe ţărmul Mură-
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şului mâi multe deposite de sare, Astfel - 
sunt pe ţermul drept în Ardel la-Partoş şi 
Şoimuş, în atară “de: Ardsl 'la Şoborşin, 
Aradul vechiu, Seghedin şi Macău. Pe 
țărmul stâng în Arde] nu este niciun de- 
posit, în Ungaria este: la “Valea. . Mare și 
la Lipova. : 

„Atară de aceste stăpânirea are în Par: - 
toz o fabrică de nâi, în care se lucră 6rna- 
Vara și aici 12 lucrători în câte 8 ile pre- 
gătesc o naie; pe lună se fac câte 5—6 năi, 

| Lungimea năilor e de 10—12 stângiri, tr 
lăţimea de 3, : După ce să pregătesc năile, 
guvernul le. vinde: întrepringătorilor, cu câte 
250-—260 de floreni, o naie ţine 5—6 ani. 

„»Pănă la 1820 transporta sarea. guver- 
nul în regie proprie, De atunui înc6ce a esarân- 
dat transportul la intrepriniători şi acum 

"le plătesce pentru câte o majă de sare de 
la Ui6ra pănă la Partoş 9 cr.. „pănă la Şoi- 
muș 12— 13 er. ete. 

„Dacă apa e mare es pot încărca pe o 
naie. la” o mie de măji. Dar s8, întâmplă 
adese, că scăgdâud apa, pe la deposite tre- 
buie “să descarce,- așa” că abia sosesce la - 
destinaţiune cu 200 măji. Navigarea se în- 
cepe în April și ţine pănă ce.-dă îngheţul
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O nuie însă nu pâte face calea. de: multe 

ori: durata unei căi este de șese seplămâni, 

fiindcă îndărăpt 'e trasă de Gmeni pe riu 

in sus, : 3 | 

| „Cantitatea anuală de transport este în 

timpul nostru de obiceiu 800,000 de măji. 

Bucâţile de zare normală să încarcă simplu 

_pe năi, cele mai mărunte s6 așegă în tone 

de câte 5—6 mâji. Adese ori să întimplă, 

că pe an se cufundă sare în valdre de câte 

un jumătate de milion, pe care e obligat a 

o plăti întreprindătoriul, dacă paguba e 

causată din nebăgare. de samă, . = | 

Apa Mur&şului, care curge în apro- 

piere de masa de sare dela Uidra, a ame- 

ninţat întotdeuna minele cu inundare, Ro- 

manii şi le-aa scutit cu valuri mari de pă- 

mânt; în timpurile n6stre; la 1859, Mu- 

r&şul a fost mutat mai departe de băi în o 

alvie (canal) n6uă, apoi în jurul sărăriilor 

s'a construat o stolă (val) periferică, în lungime 

de vre-o 1100 metri, în care să scurge apa 

de plse, care asemenea era stricăci6să mi- 

nelor. Astfel apa să adună în dâuă fântâni 

de unde să scâte cu ajutorul pumpelor. ' În 

modul acesta minele acum 'sunt scutite de 

inundare și 'esploatarea lor să pote face tără 

uici o împedecare,
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Uidra are 3418 de locuitori, dintre cari 
«eva, preste jumătate sunt români. Aici să 

află scaunul unui protopopiat român: gr. cat. 
de care să ţin 21 de parochii şi câteva filii 
cu 9916. de credincioși. : 

La Uidra să află şi scalde sărate, cu 
întocmiri de scaldă şi cu baie de abur, 

“La Uidra de sus să află uu castel, în- 

„ cunjurat cu pare frumos. - El este. zidit î în 

"locul vechiului castel: fortiticat al Uisrei, 

care la anul 1600 a fost ocupat de Mihaiu | 
Vitezul și cinstit credinciosului său boier Ban. 

De la Uira în jos să af. pe: yalea 

Murăşului în drepta, satul Miraslău. Pe câm- 
pul de lângă el sa sdrobit odinidră o parte 
din gloria română; aici a fost bătut de ge- 
neralul Basta Mihaiu Voda Vitâzul, la 18 
Septembre. 1600, catastrofă deplânsă în cu- 
vinte elegice de Bălcescu al nostru. . 

* Mai în jos, în apropiere să află oră- 
__şelul uuguresc Aiud.. El are 5932 de lo- 

cuitori, dintre cari la' 15V0 sunt. români, 
ceialalţi sunt unguri şi puţini nemți. Aiu- 

dul a fost întemeiat în secl, XIII de sași şi 

la: început a fost oraş “săsesc, Cu încetul 
însă saşii s'au unpurisat și acum ungurii  - „8âş 
sunt în maioritate.. În Aiud. să află cea mai | 

| o
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- însămnată ac6lă' a ungurilor reformaţi din 
Ardgl, colegiul lui Bethlen; cu liceu, curs ! 
de teologie şi pedagogie pentru reformaţi, 
având n bibliotecă mare și diferite colecţiuni 

“ scientifice. Colegiul e dotat cu moșii mari | 
și pentru băiaţii săraci are internat... Ela 
lost întemeiat de principele Gavril Bethlen, 
la 1622 în Alba-Iulia şi.apoi a fost mutat 
la Aiud la anul 1662 de principele Mihail 
Apafi, fiind-că în jurul Aiudului s& află mo- - 
şiile şi viile, cu cari e înzestrat, 

"Aici s8 afă patru biserici, între cari 
una romântscă, mai multe societăți ungu- 
resci, un mare penitenciar al statului (cu 
yre-o 350 de deţinuţi) și scaunul unui pro-: 
-topopiat român gr. cat.. de care să ţin 27 
„parochii, cu mai multe âlii şi 14, 543 de 
credincioşi. 

Dela Miraslău mai departe, pela Aiuă în- 
jos Murăşul să îndreptă spre mEgădi și-îşi ţine 
direcțiunea acesta pănă din jos de Vinţul inf, 
Valea lui pe aici e lată și ne, ofere pano- 

“rame. încântătâre. În stânga să: estind . dâlu- 
rile de pe Târnave, în drepta să nalţă ra- 
murile Munţilor-Apuseni; €r. în. fața nâstră 
departe spre m6gădi.să: văd colorați -albăs- 
triu. munţii sudici de la granița Ardelului. 
Câstele  delurilor sunt : acoperite .cu păduri
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şi în. parte: mare cu .vii,. fiind vieritul în 
„părţile aceste în stare înfloritâre. - 

Din niijlocul şirurilor de aslurii în drâptă 

se nalță impunător „unele, piscuri 'și stânci 

de forme pitoresci, precum. este colţul Trăs- 

căului, apoi Piatra Cetii, Vârful:Caprei ş. a. 

cari sunt cele mai înaintate posturi ale Mun- 

"ţilor Apuseni spre lăuntrul ţărei.: Asupra lor 
avem fârte frumâsă privire de :pe delurile. 
şi colinele, ce mârginese : valea, de-a stânga, 
începând dela Gombaş, de pe înălțimile dela 

_Pagida, Ciumbrud, $. Craiu, Găbud ş. a. de 

unde ni-se înfăţişeză - cele: mai frumâse şi 

- varii pazorame. Din Munţii Apuseni să varsă 

mai multe rîuleţe înMurăş, între cari mai mari . - 
sunt: Valea Gedgelului. şi. Valea-Gălgii. Pe 

"văile acestea, unde . predominăză ! delurile” 
vărose, dăm de chiei şi stânci de forme pi- 
“toresci şi de regiuni romantice ; . în „stânga 

se varsă în Murăş Târnavele. împreunate, . 

„ Târnavele împreunate s& varsă în - 
Mureş lângă satul Mihalţ. — Inainte de-a. 
merge mai departe pe Mureş în Jos, să 
ne îndreptăm paşii pe văile. acestor 

“ d6ue.riuri, prin ţinutul deluros, ce să 
estinde pe malurile lor, în stânga dela 
valea Mureşului... Șirurile -de dâluri 
de pe. Târnave: îşi au obârșia .lor,. ca. 

,
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şi Ternavelo din munţii Giurghiului și 
„din puternicul trunchiu al: Arghitei,. 
Arghita, precum âm 'amintit mai na- 
inte, la Ciuc, spre platoul Ciucului are 
câste preţipişe, cari să. nalță repentin 
din şes, pe când spre 'lăuntrul . ţerii, 
spre apus, ramurile ei să micesc trep- 
tat .şi prefăcându-se în .dâluri şi coline 
să întind de-a lungul Târnavelor pănă 
în valea Mureşului. : E a 

: „Acest ţinut, împopurat . cu. sate 
dese, „este vestit pentru productivitatea 
lui de 'vin şi. pometuri;: pe când prin 
văi să află țarine roditâre şi fenațe 
bogate, câstele .d6lurilor și colinelor 
sunt:acoperite cu „vii estinse, cari pro- 
duc cele:mai escelente. vinuri. 

„.” Mergând“ pe valea Târnavei-Mici în 
sus între alte localități dăm de Cetatea. de 
Baltă. Numele acesta îl are satul de la 
cetatea, ce a eaistat odinidră aici: și “care 
să ufla înspre satul vecin Jidvei. Pe locul 
unde a fost acâsta veche cetate acum să 
află ţarine cultivate. Castelul de aici a fost 
zidit de Stefan cel. Mare, 'voevodul Moldo= 
vei, care a stăpânit Cetatea de Baltă dim- 
preună cu cetatea Ciceului, aflătore în partea 
de mâgănâpte-resărit a Ardelului. Urmașii lui



de pe tronul Moldovei au remas în stăpânirea 

acestor cetăţi pănă pe timpul regiei Isabela. 

Aici se află scaunul unui: protopopiat 

român gr. or. (prot. 'Tirnavei), de care s6 

țin 23 de parochii şi câteva Blii, cu 11,430 

de credincioşi. Da 

| Ceva mai insus pe riu, pe ţermul 'drept 

este târguşorul Dicio-S. Mărtin, care este ca- 

pitala comitatului Tirnavei-Miei, având o 

singură zidire trumâsă, casa '"perfecturei. 

"Aici este scaunul unui protopopiat român 

gr. cat. care să alcătuiesce din 15 parochii 

și mai multe filii, cu 9983 de suflete, 

. Lângă S. Miărtin, pe ţermul stâng al: 

"Târnavei 'este aşedat șatul Boziaş, cu locui- 

tori români, | Sa 

__“ Portul lor este fârte frumos şi elegant; 

&tă cum ni să infăţoşeză el: . 

“La bărbaţi în vârstă păr. lung pănă pe 

- spate, acoperit cu „șapcă“ (căciulă) ntgră de 

miel, sau cu pălărie lată. Pe trup cămașă 

albă în lungime proporțională, incinși cu şer- 

pariu lat, preste care după schimbarea ano- 

timpului: îmbracă sau peptariu alb, sau scur- 

teică de pănură sură, țesută la casă ; iarna 

să mai îmbracă cu „aşa numitul bubeu, de 

coldre albă-surie. .-
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- Încălțămintea de tdte dilele e opinca, în. 
se&bători cismele, , | “ 

Acest port este și a tineretului, numai cât 
acestia părul îl portă retezat, așa că abia 
ajunge pănă la umeri, E 

Nevestele portă în tote. dilele pe. cap 
„Chindeu“ (învălităre. all) țesut de ele din bumbac; îie de. pânză sau bumbac, dar cold- 
vei albe se dă o atențiune mare, crătinţă și 
şurț de lână. Da , 

„În sărbători îile sunt din golgiu, capul 
se îinpodobesce cu așa numitul păchilat, care 
se face din mul ald, neted sau brocat, . prins 

„CU gust cu ace cu gămălie; pe trup crătință 
"țesute din păr de cămilă, haras "şi sirmă, 
şurțe făsule din per de cămilă, negre sau cu 
deosebite colori, o 

- Portul fetelor numai întratât se - deose- 
besce de al netestelor, în cât ele pdrtă pe cap 
năfrămi de pir ori de cașmir, sau de mă 
tasă, iile sunt cusute. cu figuri preste cot, pe 
când la neveste sunt cusute preste umer, iar 
șurțele și crătințele sunt mai înpodobite cu - flu= 
turi şi cu mărgele. a 

„.. Astfel este .portul românilor afară de 
Boziaş, în Dicio 5. Martin, Cuştelnie, Păucea, 
Ganfalău, Deaș, Haranglab, Şaroş, Blășel, 
Boian, Velţ, Adamuș, Şomfaleu, 'Tătârlaua
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- şi Cetatea de Baltă.. Mai jos spre Blaş acest 
port perde mult din eleganța şi splendorea, 
ce 0 are .în satele înșirate, €r în sus pe 
„Târnavă degenerâză spre portul unguresc, - 

Ocupaţiunea românilor din jurul acesta, 
este lucrarea câmpului şi vieritul; prăsirea 

„vitelor e rostrinsă, 
În satele de pe Târnava-Mică locuito= 

rii sunt români amestecați cu. unguri, mai 
însus cu secui; unele sate sunt curat vomâ= . 
nesci, €r de la Sângeorgiu (Erd5-5. Georgiu) 
în sus să află sate secuesci. Granițele etno- 
grafice sunt următârele: locuitorii streini 

„ elementul unguresc) pe. malul drept: pănă 
„la Gialucuta, €r pe cel stâng pănă la Chen-- 
dul-Mare s8 numesc unguri, €r'.de' aici în 
sus săcui, “- Cel. din urmă sat, în care locu- 
jesc români este pe malul drept Sâgior- 
gul, €r pe cel stâng. Agrişteul ; deci granița 
etnografică a românismului să află între să- 
cui (Erdi-s, -Giorgiu). 

” Portul pe aici în sus este în parte uu- 
gurisat,.:dar ici-colea pevaleză şi elemen= 
tele portului românesc. Astfel d. e. în Bă- 
lăuşari, unde românii sunt în număr mic, 
portul bărbaţilor e unguresc, pe când por- 
tul femeilor, atât al românelor, cât şi al ungu- 
râicelor, e mai mult românesc decât unguresc.
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Tirnava-Mică, ca şi alte riuri de-ale 
nâstre, pe ale căror maluri locuiesc români, 
să află pomenită in cântecele poporului nos- 
stru, precum : - -: 

Dorul meu s'a dus, s'a dus - 

Pe Tirnava-Mică ?n sus ,., ete, 

"Pe valea superidră a Tirnavei-Mlici, unde 
să varsă în ea riulețul Corondului, ce curge 

dinspre mâdădi, să afă pe „un .teritor estins 
sărării. Ele să. estind în valea “Tirnavei- Mici 
la Sovata .şi Praid, apoi pe rinlețţul Coron- 
dului în sus pănă aprâpe de Corond. 

Aici să ală mai multe lacuri și isvâre 
sărate. Astfel în o circonferență de - vre-o:5 

re sunt la 130 de antfel de isvâre. In unele 
locuri se :află deluri şi stânci. întregi de 

sare, fiind sarea: eşită la. fața :pâmântului. 
Astfel de stânci pleşuve de sare să află. la 
Sovata, cari sunt de formaţiune colțurâsă şi 
ne presintă o privelişte frumâsă, contraş- 

tând colbrea albă a lor cu verdura păduri- 
lor, ce acoper delurile împrejmuităre. 

La lacurile de la Sovata să află întoc= 
miri de scalde; apa lor se. folosesce cu suc- 
ces contra reumatismului. MI 

La. Praid sunt mine de sare, Riuleţul 
Corondului între Sofalva şi Praid curge pe 
la pâlele unui dâl de sare, având aici alvia
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"de- sare şi se varsă lângă Praid în Tirnavă, 
In d€lul acesta sunt minele de. sare, parte 
în hotarul Praidului, parie în cel al satului 
Sofalva de Jos Aceste. sunt singurele mine 

de sure,.ce să află în Secuime. Din ele să 
scâte puţină sare, fiind-că numai iarna -să 

lucră în ele. Odinidră din aceste mine să 
provedeau secuii cu sara; urmele vechi de 

băieșit să văd încă atât aici, cât şi la Sovata 
în găurile, ce'să află pe câstele delurilor de 
sare şi cari nu sunt altceva, decât * guri de 

bâi: părăsite şi surpate, 

“La Praid să află şi o fabrică de lem- 
nuşe și ferestraie, 

La Praid calea. ce vine pe Tirnava 

Mică îa sus să rămuresce în done direcţiuni, 
Una trece . prin munţii Gurghiului, preste 
muntele “Bucin şi duce din valea Târnavei- 
Mici pe-platoul Giurgeului, cealaltă să în- 

dreptă pe yalea Corondului. Ac&sta din urmă 
ne conduce spre: megiigi, în valea Tirnavei 
M ari. 

| In. valea - riulețelui Corond, lângă sa- 
tul Corond să află în o posiţiune :plăcută, 
la pslele unui del acoperit în parte cu bră- 
det și încunjurate cu 'pădurici plăcute, seal- 
dele de asemenea numire, Delurile. imprej=
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muitâre scutese valea, unde să află scal- 
„dele, de curente, aşa că aici arareori bate 
vântul ; clima este caldă, plăcută şi din causa 
acesta Corondul e cercetat de bolnavi, cari 
pătimesc de durere de pispt. Aceștia beau 
apa minerală de aici de obiceiu amestecată 
cu lapte de capră; apa acesta să mai folo- 
sesce cu succes contra anemiei, a bâlelor 
de stomac cte.. Apa de beut să seste din. 
un isvor, €r' pentru scăldat s8 folosesce apa 
de la due isvâre; ea este apă aceid-feru- 

„gin6să. Să mai află apoi un isvor de apă. 
sărată, bogată în accid carbonic. Intocmirile 
de scaldă însă sunt cam primitive. 

Dela Corond mergând mai departe 
spre megăgi, drumul să urcă pe dâlul Siloș, 
de pe culmea căruia (900. m, de naltă) ai 
să deschide o priveliște largă şi forte fru- 
mâsă, Spre megănâpte privirea ne pătrunde 
în valea Corondului, spre apus vedem în 
depărtare şirurile de dâluri dintre Tirnavă- 
Mică și riuleţul Micu-Alb (Feher-Nyik6), 
spre megăgi să zăreace oraşul Odorheiul 
săcuiesc, €r' înspie răsărit s6 estind predă 
lurile Arghitei, în dos cu conturnele putere 
nice ale acestui munte, 

De la delul Siloş drumul trece prin 
mai multe sate, locuite de săcui și cooduce 

+
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la Odorheiul secuiesc, aşedat pe malul I stâng i 
al Tirnavei-Mari. 

Odorheiul este orășel secuiesc, cu 5438 
de locuitori, dintre cari parteu . covîrşitore 
sunt secui. Acest orăşel a fost mai nainte 

capitala scaunului secniesc al Odurheiului, 
€r' acum e cupitala comitatului de asemenea 
numire: Aici să află mai multe deregătorii, 
scole şi câte-va însoţiri. culturale secuiesci, 
precum şi scaunul -unui protopopiat român - 
greco-catolic, de care să ţin 8 parochii, cu 
mai multe filii şi 3030 de credincioşi. 
Odorheiul este, forte îndesuit și are uliţe 
strimte; dintre zidirile lui mai frumos este 
edificiul nou al seslelor reale, întemeiate pe. 
banii ţării. Acest edificiu este ' zidit pe lo- - 
cul unde să afla cetatea Sz6kely-Tâmad în 
roine. Dintre delurile, ce încunjură orașul 
-este de amintit Peatra- -Țarcei,. la marginea. 
dela răsărit, de unde avem o privire fru- 
m6să asupra ținutului de pe Târnave şi Ho- 

“ inoroă ; când timpul e senin să văd de aici 
jur împrejur preste 20 de sate, cr" spre mâ-: 
găgi ni s8 înfăţoșază în csţa albăstrie a de- 
părtării: munţii Făgăraşiilui și ai Bârsei. 

Imprejurimea  . Odorheiului este forte 
împoporată.; satele sunt fârte dese şi. locuita 
aprope numai de săcui. Aici sunt secuii mai
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puțin amestecați cu. alte nemuri.  Odini6ră 
însă Sau -aflat pe aici și români, cari fiind 
copleşiţi de mulţimea, secuilor şi-au perdut 
n&mul și s'au secuisat cu totul.' Urme des- 
pre esistența românilor. de aici ne-au remas 
în d6ue-trei nume de sate, cum este Mare. 

"falva, ceea ce însemnâză Satul-Mare şi cele 
due sate Românesci (Românescii-Mari și 
Românescii-Mici), numite adi Olâh-falu- şi 
aşedate în fundul Arghitei. 

"In valea Târnavei-Mari cobâră un drum 
de ţară care trece Arghita de-a curmezişul, 
preste curmătura Tiliharilor (Tolvajos), îm- 
preunând Ciucul cu valea Tîrnavei., Acest 
drum este: una. dintre cele mai însămnate 
căi de munte ale nâstre, :urcând în mai 
multe locuri în mari serpentine si stră- 
bătând printre codri uriaşi de brad şi stejari, 

Plecând din Ciuc pe acest drum, tre- 
cem preste curmătura 'lolvajos, prin păduri 
mari de bragi și stejari, apoi printre livedi 
de munte estinse și astfel sosim după o cale 

„de câte-va 6re la satele Szentegyhăzas-Olâh- 
falu -şi Kâpolnâs-Olâhfalu. Aceste sate -de 
munte, ai căror locuitori precum am amin- 
tit, au fost odiniâră români, 6r' acum sunt 
secui, sunt aședate la o nălțime de 861 m, 
preste suprafața mării. Regiunea aici este



„forte interesantă. Inaintea n6stră să estinde 
nu platou mare cu brădet şi păşuni bogate, 
&r' la marginea lui să nalță spre megănpte- 
răsărit stâncile puternice de trachit ale Ar- 
ghitei, acoperite cu bradi. Din sinul lor is- 
voreac şi curg la vale mai multe păraie de 
munte, cu apă cristalină, .udând platoul și 
tormând mai multe vălișăre plăcute. In văe 

„ile aceste sau aședat satele Românesci. To- 

tul ne presintă un tablou de. munte măreț. 

" Mergând mai departe pe acâsta cale, 
la depărtare de o jumătate de 6ră dela Olâh- 
falu să află aședată în valea riulețului Ho. 
morod scalda de asemenea . numire, încun- 
jurată cu păduri de brad, prin care conduce 
poteci trumâse de munte. Apa isvârălor de 
aici este apă ferugin6să şi se folosesce cu 
eucces contra bâlelor de rărunchi, anemice, 
bâle de: stomac :ete. Scalda este proprie- 

tatea „satului Râpoluâs- -Olâbfalu. | 

Dela scalda Homorod mai departe ca- 
lea urcă delul 'Țekent şi apoi cobâră în va 
lea Târnavei mari. De pe vârful acestui del 
avem o. privire admirabilă spre răsărit, asu- 

pra lungului şir de munte al Arghitei. 

Spre medădi de la curmătura 'Tolva- 
ioş ramurile Arghitei, cari să estind pănă
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În valea Oltului, să deosebesc încâtva în 
- privinţa composiţiunii lor geologice, de par. - 
tea ce -să estinde spre megănpte. Partea 
acesta e compusă din trachit, precând în 
ramurile de la medadi pe lângă trachit să 
află și partii de cale (iuracale). Afară de 
păraiele de munte, dude riuleţe mai îns&m- 
nate udă acest ținut, Homorodul și Varghias, 

"cari curg spre medădi şi s5' varsă în Olt, 
Pe valea: riulețului Varghiaş și pănă în Olt 
predomineză stâncile. vărâse și afară de ace- 
sta dăm şi de sărării, cu deosebire în valea 
Honiorodului. Esistenţa sărei ne-o arată is- 
vârele sărate, de cari să află pe aici în nu- 
măr îns&mnat, dar afară de aceste dâm şi 
de alte isvâre de ape minerale. _ 

În partea de medăn6pte a acestui ținut, 
pe hotarul comunei LOvete, în valea păr&ului 
Tolvaioş să afl scalda Chirui, Intocmirile de 
scaldă de aici sunt. primitive, dar scalda 
e interesantă pentru apele ei și pentru îme. 
prejurimea romantici. Departe de locuinţele 
omenesci, în mijlocul pădurilor uriaşe de . 
bradi. şi stejar şi încunjurată de munţi înalţi 
şi de stânci pleşuve, cari îşi ridică interesant 
vârfurile lor gble din verdeţa pădurilor, să 
află scalda Chirui. Natura ni să înfăţiseză aici 
în (6tă măreţia ei și liniștea & stăpănă pe
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acest loc, Singurul sgomot îl produce pă- 
răul, lângă care să află scalda și care curge 
cu zuzăt prin alvia sa petrâsă. Imprejuri- 
mea e atât de sălbatică și liniştea e atât de 
predominanţă, și impunztâre, încât &speţii cari 
cercetâză scalda nu arare-ori au vădut că- 
pridre sfiici6se, eşind din pădure și adăpân- 
du-să din apa cristalină a părăului, 

Apa isvârelor de la Chirui este apă 
accid-feruginâsă şi e vindecătâre pentru b6- 
lele de nervi, reumă, anemie ete. . Scalda 
însă este slab cercetată, 

Văile acestui ţinut, mărginite de munţi 
înalți şi c6ste stâncâse şi acoperite mai cu 
samă cu brădet, sunt romantice şi de-o săl- 
bătăcie interesantă. Prin ele, ca de obiceiu 
unde prevaleză formațiunile de cale, să află 
mai multe pesteri, între cari este şi -vestita 
pesteră de la Homorod-Almaș, Ea s5 află în 
valea riuleţulu Varghiaș, dar pe locul comu- . 
nei Homorod-Almaș, de unde își are și numele 
şi este cea mai mare pesteră a Ardâlului. Ea 
este în depărtare de 2 6re dela Homorod- 
Almâs şi 3 6re dela satul Varghiaş, în o 

regiune selbatică-romantică. Gura ei să află 
în costa dlului Mal, la 30 m. preste al- 
via părăului şi urcarea la ea să face pe 
trepte. Mărimea întrărei este de 12 m. de 

22 

+
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lată și 4 m. de înaltă şi este în parte zi- 
duită. Intrând înlăuntru ne aflăm în o mare 
sală, din care se estinde mai departe în sinul. 
pământului pestera principală, având și 

_rămuriri laterale. Ea se alcătuesce din 
52 de astfel de sale suterane sau găuri 
largi, boltite, provăgute cu numeri de un 
inginer, şi împreunate cu coridâre, cari 
în unele locuri sue, în altele cobâră și 6răși 
în altele sunt așa de jâse, încât numai în 

patru brânci putem străbate mai departe, 

Lungimea întregei peșteri este. de 158 m. 
In ea trăiesc liliecii cu miile, în părţile mai 
adânci să află şi stalactiţi, &r în unele locuri 
în pământul văros, găsim 6se de urs de 
speluncă (ursus spelaeus.) 

Despre peştera dela Homorod- Aroaş 
săcuii din împrejurime au multe tradiţiuni, 

Malt timp a esistat credința, că în peşteră 
locuiesc gine, apoi să credea, că în sinul ei 
st află ascunse comori uriaşe. Odată ţinu- 
tul acesta era bântuit cumplit de ciumă. In 
popor sa răspândit credința, că Ciuma, în 
chip de femeie, să află în peșteră şi bâla nu 
încâtă din causă că Ciuma nu arehaineşisutere 
de frig și de câte-ori ea tremură să ivesce bâla 
priatre 6meni. Săcuii deci au pus cămeşi la 
gura peşterii și încetând nu preste mult bâla,
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poporul a credut, că în adevăr Ciuma şi-a, 
avut locașul în peşteră. 

| Iu vremile de odini6ră, când ţările n6- 
stre erau bântuite de tătari și cete de turci, 
peștera acesta servea de asil locuitorilor, 
Când năvăleau tătarii sau tareii în țară,. să&- 
cuii din acest ţinut să trăgeau în ea, cu fe- 
mei și copii cu tot, provădându-se cu de-ale 
mâncări pe timp mai îndelungat. Aici apoi 
să puteau apăra cu uşurinţă. Pe aceste vre- 
muri s'a ziduit gura peşterii și su clădit de-a- 
supra întrării un turn de observaţie, care 
acum e ruinat. În secolul trecut, când îm- 
p&ratul Iosif IL. să răsboia cu turcii, s5 r&se 
pândise vestea, că turcii vor năzăli . în Ar-: 
del. Atunci 6menii de pa valea Homorodului 
hotăriră; s5 se adune în o anumită gila . 
peşteră din fie-care sat câte doi-trei fruntași, 
să cerceteze peştera şi să vadă, că 6re put- 
se.vor scuti aici, precum remăsese vestea, că 
să scuteau moşii şi strămoșii lor în gile grele. 
Pe giua anumită să adunară mulţi 6meni 
la gura peșterii cu mâncare în traistă şi cu 
lumini și întrară cu toții “înlăuntru. Când 
abia s5 mai zărea lumina dilei, să opri unul dia 
ei stând în loc cu lumina aprinsă în mână, €r 
ceialalți merseră mai departe. Când abia să 
mai vedea zarea dela lumina acestuia, se opri 

22 *
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de nou unul cu luminarea aprinsă și aşa 
mai departe,pănă ce rămase singur primariul 
din H. Almaș, fără ca să dea de fundul 
peşterii. Atunci eșind ufară, au dis toţi în- 

tun cuvânt, că va fi loc în peşteră pentru 

tâte satele de pe Homorod, Dar n'a fost . 
lipsă, ca 6menii să se refugieze aici, căci cu 
turcii s'a pus pace. 

De atunci încâce peştera n'a mai ser- 
vit de asil 6menilor și acum e cercetată mai 
cu samă de turişti (căl&tori), 

" Părăsind acum ţinutul romantic 
de pe Homorod şi Varghiaş, să ne. 
continuăm calea pe Tirnava-mare in 
jos. Valea acestui riu, dela Odorheiu 
în jos întră în părţile lăuntrice ale . 
Ard6lului; Arghita, cu şirurile ei de 
munte puternice, din cari își ia obârşia 
riul, r&mân în depărtare spre resărit; 
gi valea, împrejmuită de dâluri şi co- 
line, a căror câste sunt acoperite cu 
vii bogate, ne presintă peisagiuri plă- 
cute de ţară. 

Tirnava-Mare este însoțită de calea 
ferată, începând dela Odorheiu pănă la 
împreunarea ei cu Tirnava-Mică şi din- 
tre riurile nâstre de rangul al doilea, 
pe malurile ei să află cele mai multe
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orășele, anume cinci: Odorheiul, Cris- 
turul săc. Sighișora, Ibaşfalăul, Media- 
șul şi Blaşul, însemnate fie-care din 
deosebite puncte de vedere. 

Plecând dela Odorheiu şi trecând prin 
mai multe sate locuite de săcui și în parte 
de români, în calea n6stră dăm de Criaturul 
stcuiese, un orășel industrial ; între ramurile 
de industrie de aici este vestită cu deosebire 
'“Yabricaţiunea de site. Mai în jos dela Crise 
tur, la Hașfalău, linia ferată secundară ce 
vine dela Odorheiu, să împreună cu linia 
principală, ce vine din ţara Bârsei şi apucă 
pe Tirnavă la vale. Aici este şi granița 
etnografică de pe Tirnavă între saşi şi s%- 
cui, pe când români să află şi de uci în sus, 
pănă înspre Odorheiu, desi în număr mai mic. 

Dela Hașfalău spre megăgi-răsărit să 
află satul Saschis, unde pe culmea unei înăl- 
țimi de lângă sat dăm cu ochii de o cetăţuie 
veche, frumosă, martoră a vremilor resboinice 
din trecut. Ea este încunjurată cu un zid 
puternic, întrerupt în câte-va locuri de bas- 
tine (turnuri), în cari locuitorii din sat își 
țin bucate, cărnuri şi alte lucruri, după obi- 
ceiul gasilor, ca să fie scutite de nimicire 
prin un foc, ce gar isca în sat. In lăuntrul 

zidului mai esistă o parte din galerii, pe
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cari să postau luptătorii, apoi în curtea ce- 
tăţii este o fântână fârte adâncă. . 

Mergând dela Hașfalău în jos pe valea 
lată şi plăcută a Tirnavei, încurând sosim 
la un loc, unde ni-se oferă uva dintre cele 
mai frumâse priveliști ale Ardelului; un 
oraş ni-se presintă, cu imprejurime de țară 
încântătâre. Este Sighișora, „perla vălei 
Tirnavei“, cum îi dice nimerit Bergner. Ea 

„să estinde în jurul unui del, apoipe el în sus, şi 
pe vârtul acestuia, care e ocupatde basti6ne, 
ziduri şi case vechi, în mijloc cu o superbă 
biserică, Partea acâsta este orașul de sus, 
&r cea din vale orașul de jos, Acesta din 
urmă încunjură d6lul în semicerc şi vara, 
după cum gice Kăvâri, în mijlocul verdurii 
grădinilor să pare a fi o cunuvă de rose 
albe şi roşii, împletită cu frunde verdi, fără 
ca însă în partea de megăgi să i-se împreune 
capetele. Sighișora, dar cu deosebire orașul de 
sus a fost odinidră fortiticat, formând o puter- 
nică cetate, de unde i-a și rămas pănă agi acesta 
numire, Ea a fost încunjurată cu ziduri tari şi 

_basti6ne, din cari unele mai esistă şi acum, &r al- 
tele s'au ruinat şi demolat. Dintre zidirile din 
cetate este însemnată biserica cetăţii, zidită 
în stil gotie între anii 1429—1535 cu inte- 
rior interesant, în care se afiau odinidră sta-
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tuele apostolilor, „făcute de argint în mă- 
rime naturală, apoi biserica mare parochială, 
gimnasiul sâsese, la care. conduc 112 de 
trepte acoperite şi e dotat cuo bibliotecă bo- 
gâtă și colecţiune de anticităţi, basti6nele sau 
turnurile vechi, între cari turnul cu orologiu 
cu patru turnulețe, casa comitatensă ș. a 

" Din cetate avem o privire admirabilă asupra 
împrejurimii. Jos, la pâlele dâlului să es- 
tinde orașul şi Tîrnava gerpuiesce în vale, 
printre ţarinele bine cultivate, Dincolo 
de rîu, spre mâdănpte, să văd câstele de- 
lurilor acoperite cu păduri, cu vii şi gră- 
dini, printre pomii cărora zărim frumose - 
căi de primblare și vile, spre resărit să în- 
tinde valea Tirnavei, €r în fund, în depărtare, 
se văd în conturne albăstrii piscurile impu- 
nătâre ale: Arghitei. NE 

„ Sighişâra este oraş vechiu; ea a fost 
zidită de sași, la venirea lor în Ardel, dar 

în apropierea ei au avut și romanii 0 colo- 
nie. Cetatea ei domina valea Tîrnavei şi 
pentru aceea a fost însemnată și espusă la 
multe atacuri în secolii. trecuţi, Ultimul rol 
l-a jucat în revoluţiunea din 1848—9. Intre 

Sighiş6ra și satul vecin Ferihaza s'a întâm- 
plat'în 31 Iuliu 1849 o luptă între ruși și 
trupele rebele unguresci, conduse de Bem;
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Uugurii au fost bătuţi, dar ruşii au perdut 
pe un general vestit al lor, Scariatin, &r un- 
gurii cred, că aici a căgut in luptă și py- 
etul lor Petufi (Petroviciu). Lui Scariatin i-a 
ridicat imptratul Francisc Iosit I. un monu= 
ment, în afară de Sighișâra, pe câmpul ds 
luptă, aprâpe de locul unde a cădut. Monu: 
mentul ne infăţișeză un leu, culcat pe o basă - 
naltă de pâtră. Inscripţiile sunt in limba 
nemţescă şi rusescă, , 

In Sighișâra să află, afară de gimna- 
siul săsesc din cetate, mai multe alte scsle 
in orașul de jos, intre cari este şi scâla ele= 
mentară română cu trei invățători, apoi mai - 
multe instituţiuni culturale şi de binefacere, 
Aici să află și scaunul unui protopopiat ro- 
mân gr. or. de care să ţin 33 de parochii 
şi mai multe filii, cu 21,241 de credincioși. 

Sighişâra are 9618 de l6cuitori, intre 
cari preste jumătate sunt suși, &r ceialalți 
români, unguri şi alte naționalități. Numărul 
românilor este 2147. Ocupaţiunea cea mai 
lăţită este industria, deşi acum nu este aşa 
de infloritâre, ca mai nainte. Odinidră pân- 
Zarii şi funarii din Sighişbra erau forte ve- 
stiți. Intre ramii economiei să cultivă, atât 
in Sighişâra, cât şi in jur, hemeiul care în 
alte părţi ale Ardelului nu este incetăţenit,
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Dela Sighiş6ra în jos pe Tirnavă dăm 
de orăşelul Ibaşfalău (numit și Elisabetopole), 
aşedat în arspta riului. Aici s8 află scaunul 
unui protopopiat român greco-catolice, (prot. 
Ibașfalăului), de care s5 ţin 20 de parochii 
şi mai multe filii, cu 6456 de credincioși, 
apoi un tribunal şi câteva societăţi culturale 
şi de binefacere, Intra zidiri sunt de însem= 
nat dâuă biserici rom.eat. Unadinele seafiă 
În. piață, are d6uă turnuri şi o bibliotecă 
însemnată; lângă ceealaltă să află o mă- 
năstire armeno-catolică (a mechitariştilor), 
Lângă piaţă este și un vechiu castel, odi- 
dini6ră proprietatea lui Apafi, care în parte: 
este ruinat, €r în o parte a lui sunt de- 
regătorii. 

Jbașfalăul are 2795 de locuitori, între 

cari preste 900 sunt români, la vre-o 200 
nemți, €r maioritatea o formeză armenii. 

Intre popbrăle, cari au venit în fru- 
mosa n6stră ţară și s'au aşedat între băști- 
naşii ei locuitori, între români, sunt şi ar- 

menii. Ei s5 trag din Asia, unde şi acum 
să află fii de-ai acestui popor, sub stăpâ- 
nire turcâscă,  După-ce ţara lor neatâr- 
nată a fost cuprinsă de turci, un număr 
mare de armeni, ca să scape de prigoni- 
rile turcesci, sau refugiat în Europa şi
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s'au stabilit mulţi în ospitala Moldova. Mai 
târdiu find şi aci ameninţaţi de turci, au 
căutat adăpost la noi în Ardel, la anul 1671, 
Prinţul de atunci al Ardslului, Apaf, i-a aşe- 
dat în dâuă oraşe, în Ibaşfalău și Gherla, 

dându-le drepturi însămnate. Ei zidiră aceste 
d6uă orășele şi ele r&maseră pănă în dilele 
nâştre orășele armene. Ocupaţiunea lor a 
fost dela început negoţul şi ca .neguţători 
armenii Sau aședat și prin alte oraşe ale 
țării, cu deosebire prin orașele unguresci şi - 

„gecuiesci. Mai mulţi să află în Ciuc-Szepviz, . 
Ciuc-Şimleu, Sân-Miclăuşul. Giurgeului, Res 
metea etc. apoi în număr mai :mic .prin 
Turda, Cluş, Deș etc. i 

Ei să ocupă şi acum cu deosebire cu 
negoţul, parte cu negoţul mărunt, având 
prăvălii prin diferite oraşe, parte cu nego- 

țul de vite; ca negustori de vite ei cer- 
ceteză tote târgurile mari de vite ale Ar- 
delului.. Armenii pănă acum nu sau ames- 
tecat prin căsătorie cu alte popâre de-ale pa- 
triei nâstre; din causa acesta ei şi-au păse 
trat pănă adi tipul lor original: stătură mică, 
faţa brunetă cu un teint la bărbaţi gălbuiu, 
la femei alb, 6r părul negru ca pâna cor- 
bului. Limba înse: încet cu încetul și-o ui- 
tară, aşa că adi mai toţi vorbesc unguresce
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şi numai bătrânii mai pricep și vorbesc 
limba armenă. Pe când astfel ei sunt în 
parte ungurișaţi, e interesant, că numele lor 

"sunt românesci, precum: Harnic, Patrubani, 
Covrig, Capdebou, Ostian ete. Aceste nuine 
li-sau dat probabil în Moldova, căci şi epis- 
copul lor, cari i-a condus în Ardâl a purtat 
nume românesc: Verderescul. 

Din jos de Ibașfalău s5 varsă în Tir- 

navă, pe partea stângă părul Biertanului, 
In valea lui să afă aședat între deluri ter- 
guşorul Biertan (în pronunţa poporală Gher- 
tan, săsesce Birthilm), cu locuitori români 

„şi saşi; acestia din urmă sunt în maioritate 
şi au o sc6lă mare și frumâsă, aflătâre în 
piață. In mijlocul comunei să află cea mai 
îns&mnată zidire a Biertanului, biserica să- 
s6scă evangelico-luterană. Ea să se nalță 
pe o colină, e zidită în stil gotic şi are co- 
periş mare, dar un turn mic, așa că cope- 
rişul cu turnul nu stau în proporţiune. Ea 
este încunjurată cu due rânduri de ziduri 

şi cn cinci turnuri şi o bastină, formând 
aceste un castel bisericesc, asemenea căruia 
găsim şi altele prin orkişelele şi satele săsesci. 

In biserica acesta, zidită între anii 

1514—1524, să află unele anticităţi biseri» 

cesci şi mormintele mai multor superinten-
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denţi (episcopi) săsesei ; căci trebuie să scim 
că episcopii săsesci. “şi-au avut scaunul epis- 
copese mult timp în Biertan, începând cu 
anul 1572. In acest an sinodul bisericesc 
al sașilor a ales de episcop -pe preotul din 
Biertan, Luca Uoglerus. El a remas cu lo- 
cuința în Biertan și ca episcop și apoi ase- 
menea aici au locuit toţi urmașii. lui, pănă 
la aul 1868, când reședința episcopescă a 
fost strămutată la Sibiiu. Mai mulţi dintre 
ei au fost fomormântaţi în biserica amintită, 
unde li să află monumentele de pâtră. 

Din jos de Ibașfalău să află pe țer- 
mul stâng al Tirnavei-Mari orăşelul Mediaş, 

Mediaşul este orășel săsese-românese, 
„El are 6166 de locuitori, dintre cari mai 
mult de jumătate sunt sași, Puţini un= 
guri, 6r ceilalţi sunt români; numărul 
acestor din urmă este de 2283. In Mediaș 
sunt mai multe reuniuni săsesci culturale şi - 
de binefacere și o reuniune a femeilor ro- 
mâne, apoi institute de învățământ însămnate 
şi scaunul a dâue protopopiate române, De 
protopopiatul român gr. or. al Mediazului 
să ţin 29 de parochii și câteva filii, cu 
10.650 de credincioși, er protopopiatul gr, 
cat. să alcătuiesce din 24 parochii și câteva 
filii, cu 8371 de credincioși. Dintre scâla
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sunt de îns&mnat seâlele poporale române, 
apoi gimnasiul săsesc şi o sc6lă agronomică 
susținută de „universitatea săsescă“. În mij- 
locul orășelului, lângă piaţa fără pavagiu, să 
nalță biserica cea mai însămnată a Media- 
şului, biserica săs6scă., Ea are mai multe 

turnuri, dintre cari turnul principal, care în= 
trece cu nălţimea pe celelalte, este încunju- 
rat cu 4 turnulețe. Ea e încunjurată de dâue 
rânduri de ziduri, în lăuntrul cărora să află 
scâlele și primăria. Afară de acest castel.al 
bisericei, Mediaşul a avut și alte întărituri, 

„find încunjurat cu ziduri și turnuri, din cari 
mai sustau unele resturi. Mediaşul să află 
la încrucișarea a lor doue drumuri princi- 
pale, unul care merge din Secuime pe Tir- 
navă în jos la Alba-lulia, €r celalalt care duce 
dela Sibiiu, spre lăuntrul ţerii; fiind astfel 
în cale, el adeseori a fost bântuit de atacuri 

vrășmaşe, 

Mediașul are împrejurime de ţară plă- 
„cută, încunjurat de deluri cu păduri şi vii.. 

În apropiere de el, pe o mică înălţime,. de 
unde avem privire asupra orașului, să află 

un monument simplu, ridicat de sași în 
amintirea preotului săsesc Stefan Ludovic 
Roth, care a fost prins și. pușcat de revoluţi- 
onarii unguri la 11 Maiu 1849, în Cluș.
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Locuitorii Bediașului s5 ocupă în m& 
sură mare cu cultivarea viței de vie şi cu 
negoțul de vina. Am amintit mai nainte, că 
vieritul în tot ținutul Tirnavelor este în stare 
înfloritâre, dar Mediaşul și jurul lui esceleză 
cu deosebire în privința acesta. De aceea 
sașii au numit ţinutul acesta VVeinlaud, pe 
românesce: “Tara vinului. 

În apropierea Mediașului, spre medă- 
n6pte-apus, să află scaldele dela Basna. Satul 
Basna să estinde în o vale plăcută, împrej-. 
muită cu dsluri, pe coste cu frumâse păduri 
și vii; la marginea de megăgi a satului, în 
mijlocul unui pare umbros să află scaldele, 
cu. mai multe iavâre. Apa lor conţine iod 
și brom și s& folosesce cu mult succes con- 
tra - reumei, scrofulelor, neuralgiei, bâlelor 
sifilitice ș. a. Din apa baainelor ese gaz da 
hidrogen carbonic, care dacă îl aprinden 
arde cu flacără; el este condus acum în 
piața principală, în un mic far şi să folosesce 
pentru luminat. Aceste gazuri formeză o 
raritate a băilor. Prin ele au și tost des= 
coperite băile. La anul 1672 nesce pă- 
atori tăcând foc lâvgă un isvor de acesta, sa 
aprins gazul şi a ars cu flacără, Pe la sfir. 
şitul secolului trecut scaldele aceste erau 
deja cunoscute şi ele devin tot mai cercetate.
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De pe vârfurile delurilor de aici ni-s8 

deschid privelisti frumâse în valea Tirnavei 
asupra Mediașului și în depărtare asupra 

munţilor Făgăraşului. 
“Din jos de Mediaş să aBă staţiunea 

Copşa-mică, unde să rămuresce o linie ferată, 
spre medădi, la Sibiiu. Mergând de aci mai 

„la vale, nu preste mult sosim la împreunarea 
celor două Tiîrnare. 

Acolo, unde Tirnava-Mare. şi Tir- 
nava-Mică, să apropie de olaltă în alviile 
lor nămol6se, ca s8'să împreune, în un- 
ghiul format de împreunarea lor, să află 
aședat un orăşel românesc, care de mai 
bine de un vâc şi jumătate este un centru 
îns&mnat de lumină, de unde sau 
respândit necontenit raze binefăcătâre 
de cultură în întreg poporul românesc. - 
Este Blaşul, unde dela anul 1738 
să află scaunul metropoliei . române 
gr. cat. 

- Blaşul e alcătuit din două părţi: -ora= 
“sul Blaş şi satul Blaş. La anul 1738 esista 

numai satul Blaș. Esistenţa orașului să da-' 
toresce marelui episcop-loan Inocenţiu 
Clain' (Alicu), al treilea în şirul episco- 
pilor români gr.-cat. După ce-sa făcut. 
unirea, biserica română gr. catolică a fost
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investită cu dâuă domenii, unul la Gherla: 
şi altul la Sâmbăta de jos, pe Țara Oltului, 
Er reședința episcopâscă a fost” strămutată 
dela Alba-Iulia la Făgăraş. Fiind ales la 
1129 de episcop Clain, el ceru și căpătă 
dela împăratul Carol VI în schimbul ace= 
stor domenii, domeniul și castelul Blașu- 
lui, apoi strămută la 1738 în acest ca-. 
stel reşedinţa episcopâacă şi „concepi şi 
esecută în parte mare planul unui oraş ro- 
mânesc, care să fie lui şi următorilor lui de 
reșediuță archierescă, €r culturei române de 
isvor nesecat“. Spre acest scop ela hotărit 
să facă la Blaş mănăstire, seminar şi scâle. 
Cu ujutorul clerului ela şi pus basele aces- 
tora. El întemeiă ordul călugăresc al basili- 
tanilor, cu 11 monachi, cari erau şi profe- 
sori. Lu 1147 a început să ae zidâscă bie 
serica catedrală, ce se află în piața Blașului 
şi mănăstirea, ce încunjâră de trei părți acâ- 
sta biserică. Mănăstirea închinată Stei Treimi, 
s'a terminat deja la 1747, 6r biserica numai 
la anul 1156. Scslele s'au deschis la anul - 

1754 în mănăstire, prin urmașul lui Clain, 
prin episcopul Petru Pavel Aron de 
Bistra. Atunci, la început aceste so0dle 
constau din o scâlă primară, numită „şc6la 
da obşte“, din un curs gimnasial de d6uă
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clase şi o scâlă pregătitâre . pentru uceia 

cari voiau să se facă preoți. Tot în mănăs- 
tire era şi un internat, cu douedeci de alumni 
numit seminar. Afară de acesta episcopul 
Aron a mai întemeiat un alt seminar, numit 

şi seminariul diecesan, care încă era internat, 

Din aceste scâle, întemeiate de aceşti 
doi mari episcopi, s'au desvoltat cu timpul 
sc6lele, ce sunt adi pod6ba Blaşului și fala 
românilor. Episcopii, ce au urmat în scaunul 
episcopesc si în urmă archiepiscopesc și metro-- 
politan din Blaș, 's'au iateresat fiecare de 
desvoltarea și înflorirea acestor scâle şi preste 
tot de promovarea și progresul învăţămân- 
tului. Fie care a dat sprigin material ope- 
relor anteriorilor săi, dotând sc6lele și cre- 
ând diferite fonduri și alte inatituţiuai cul- 

„turale, ME 

„Fie care episcop a promovat desvol- 
tarea "scolelor din Blaş, — dice un scriitor 
anonim. Inocenţiu Klein le-a întemeiat, 

Aron le-a deschis şi înzestrat. - Rednic le-a 
lăsat totă averea sa, Grigorie Maior a în- 
temeiat fundaţiunea de pâne 'din venitele do- 
-miniului episcopesc, a seminariului şi a fon- 

dului basilitan pentru 200 studenţi şi a lăsat 
o fundaţiune de 120 galbini pentru premiarea 
scolarilor eminenţi. Ioan Bobu a creat ga- 

"ana
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„larii din averea sa pentru 5 profesori. Ioan 
Lemeni înainte de 1848 a plătit din punga . 
sa .pe unii -profesori dela cursul filosofie, 
Alesandru Șuluţ la anul 1865 a intemeiat 
cursul preparandial de 2 ani și la mârtea 

"sa a lăsat o fundaţiune grandi6să, din care 

s8 plătesc 2 salarii profesorale și numărbse 
stipendii pentru studenţii din gimnasiu“. 

Mult, am pute gice că mai mult de- 

cât toţi, a făcut metropolitul din urmă al 
Blaşului, loan Vanceade Butâsa, 
El a jertfit sume mari din venitele sale, 

completând ceea ce esista, creând institute 

n6uă şi 'ridicându-le pe 'tâte lu un nivou, 
cor&spundător esigențelor moderne. Între 

altele el a. întemeiat la 1881 seminariul de 
băeţi „Vancean“, pe care la 1892 l-a. stră- 
routat în un nou edificiu, zidit tot pe spesele 
sale, €r edificiul seminarial ridicat la 1884 îl 
destină de internat şi șc6lă de fetițe. In timpul 

guvernării lui și prin conlucrarea sa s'a comple= 
tat cursul preparandial, înstalându-să în un edi- 
ficiu nou, s'a. edificat sala de gimuastică ș, a. m. 

şi afară de acâsta, marele archiereu a asi- 
gurat sc6lele și celelalte institute cu dona- - 

țiuni însâmnate. 

Astfeliu s'au întemeiat scâlele şi insti- 
tutele române. din Blaş, cari sunt: gimnasiul



cu 8 clase, seminariul teologie cu curs de 
4 ani, preparandia cu curs de 3 ani, sc6la 

de fetiţe şi scola normală (primară), apoi 
internatole de băeţi și de fetiţe. Tâte aceste” 
sunt înstalate în frumâsele edificii, ce măr= 
ginesc spre resărit piaţa. pătrată a Blaşului. 

Sedlele din Blaș au devenit renumite 
curând după întemeiarea lor. şi au început a 
fi bine cercetate. Pe timpul episcopului Aron 
numărul sc6larilor era peste 300.%) De atunei 
și pănă în dilele. nâstre, în curs de 140 ani, 
din aceste scâle au eşit-un număr mare ds - 

6meni cu sciinţă de carte, cări au propoveduit 
cultura în tâte părţile locuite de români, In- 
tre aceştia au fost unii dintre cei mai în- 
sămnaţi bărbaţi de-ai nostri, ale căror nume 
sunt eternisate pe paginile trecutului nemu- 

„lui nostru și vestesc ' rolul și însămnătatea 
acestor aşedăminte de cultură: națională. : 

„In aceste sedle — dice scriitorul anonim 
-- a răsunat odinidră glasul deșteptoriu ăl apo- 
stolilor românismului George Şincai, Sam. 
Klein şi Petru Maior, în ale :căror scrieri 
generaţiunile române dinainte de 1848 au 

aflat legiinul originii nâstre, au cunoscut tre= 

*) In anul scolar. din urmă :1993/4, 'uu fost în- 

scrişi numai la gimnasiu .493 de elevi. a 

og .
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cutul nostru dureros și au găsit motive dea se 
insufleţi pentru viitoriul poporului românesc. 

„De pe catedrele acestor seâle s'a 
audit întrun şir de ani glasul părintelui fi- 
lologiei române Timotei Cipuriu, ale cărui 

"scrieri chiar și pentru cei ce nu le aprâbă 
întru tâte, formâză şi astădi baza ulteridre- 
lor studii pe câmpul cel vast al Hlologiei şi 

istoriei limbei române. 

„Intre păreţii acestor scâle George Ba- 
_riţiu a învăţat a remân6 român, cum s6 es- - 
primă dânsul în testamentul seu şi a cunbsce 

” mijlocele cu cari un popor pâte înainta în 
cultură şi a elupta drepturile sale politice, 

„Din Blaş a pornit Aron Pumnul, ca 

sd trezescă consciința naţională a fraţilor 
din Bucovina şi Samoilă Vulcau spre a de- 
veni mecenatele literaţilor români şi inte- 
meietoriul gimnasiului din Beiuş pentru fra- 

ţii din Ungaria. 

„In Blaş s'a format acea consciinţă na- 

ţională în sufletul lui Andreiu Mureșan, care 
s'a manifestat cu atâta putere şi frumsețe 
în clasicul „Deşteptă-te Române“ şi s'a pre- 

făcut apoi în consciinţa unui popor întreg“. 

Aici a studiat timp mai scurt şi pos= 

tul nostru Mihaiu Eminescu și mulţi alţii,
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In mijlocul scâlelor şi institutelor să 
nalţă falnic biserica catedrală, cu dâue tur- 
nuri. Ea la început a avut numai un turn, 
la mijloc; în forma ei frumâsă de acum u 
fost reedificată de episcopul Lemeni, care i-a 

ridicat cele dâue turnuri şi a făcut frumosul 
fruntar, ce este o pod6bă a acestei bise- 
rici, In piaţă s6 află mai multe case de-ale 
capitlului metropolitan, în cari îşi au. locu- 
ința canonicii capitulari. 

In apropierea piaţei spre “măgăgi-apus 
se află trumâsa reședință sau cum se mai 

” dice castelul metropolitan. El a fost odinidră 
proprietatea principelui Michail - Apafi, : er 
apoi trecând în -posesiunea statului, a fost 
dat dimpreună cu domeniul, bisericei gr.-cat. 

„Aici s8 află oficiul archidiecesan şi. o bi- 
serică; lângă castel s5 estinde o grădină 
mare şi cultivată artistic. “In cripta de 
sub biserică sunt înmormântați dintre epi- 
scopi Petru Pavel Aron, Atanasiu Il. Red- 
nic, Gregoriu Maior, loan Bob şi metropoli- 
tul Ioan Vancea. Ceialalţi, anume metropo- 

- litul Alecsandru Sterea Şuluţ e înmormântat 
în cimiterul-Blaşului, Lemeni în Vieva, €r 
Inocenţiu Klein dorme somnul vecinie de- 

„parte de pământul scump al patriei, în Roma, 

în biserica $. Atanasiu, visând redeșteptarea 
ai fericirea nonorului săn. .
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In Blaş se află mai multe reuniuni 
românesci, cum sunt: reuniunea femeilor 
române, casina română, reuniunea pompie-- 
rilor şi reuniunea de consum, singura reuniune: 
de felul acesta la românii din Ard€l, apoi reuni- 
uni de ale scolarilor și un institut românesc 
de bani. 

Aici se află, o tipografie românâscii, ti- 
pografla archidiecesană ; ca a fost întemeiată 
de episcopul Aron şi tipărirea s'a  în- 
ceput la anul 1760. Ia tipografa acesta s'au 
tipărit în decursul - timpului multe cărţi şi 
lucrări însemnate, apoi mai multe toi ro- 
mânesci, cari au apărut din când în când 
în Blaş. Intre aceste din urmă a fost în- 
semnată cu deosebire foin: „Organul lumi- 
nării“, redactată de eruditul nostru filolog 
Timoteiu Cipariu, apoi alte toi bisericesci şi 
scolare. Adi apare în Blaş o foie săptămânală. 

In Blaș este și scaunul unui protopopiat 
român gr.cat (protopopiatul Blaşului), de 
care se ţin 28 de parocbii şi 1 filie, cu 
16,692 de credincioşi, 

Blașul este un orășel], care în timpul 
mai nou a luat avânt frumos în desrol- 

„tarea sa; cu loc comercial e însămnat pentru 
târgurile sale. Numărul locuitorilor este de 
2321, dintre cari preste 1100 sunt români



„(afară de scolari), &r ceialalţi aparţin la di- 

ferite naţionalităţi, nemți, uuguri, ovrei etc. 
In Blaş sunt înmormântați -afară de 

episcopii şi melropoliţii amintiţi, mai mulţi 
canonici, cari s'au distins, pe terenul scien- 

tifo sau au făcut fundaţiuni, între cari amin 
„tim pe Vasiliu Raţiu, pe Timoteiu Cipariu, 

părintele filologiei române ş. a. 

"Din sus de Blaş, pe ţermul Tirnavei, 
între staţiunea călei terate şi oraș să estinde 
0 “câmpie, pe care se vede o pâtră comemo- 
rativă. Călătoriul, care își va îndrepta paşii 
spre acest loc, să se oprească și să-și desto- 
pere capul, căci el să află-pe un loc sfânt, 
stinţit prir măreţia. actului ce s'a săvârşit pe 
el. Aici sa proclamat de liber în ţara sa 

- strămoşâscă el pe sine, un popor — poporul 
român, care de sute de ani purtat-a grelele 
lanţuri ale iobăgiei. Aici sau adunat înainte 
de acesta cu 46 de ani, la dilele de 3/15 Main 
1848. şi următâre 40 de mii de români, cărturari 

şi ţerani, din tote unghiurile locuite de ro- 
mâni şi proclamând pe poporul român de 
naţiune de sine stătătâre, au depus jurământ 

"cu mânile ridicate spre Ceriu, în numele 

tuturor românilor, că vor susținea tot- 

deuna națiunea română pe calea drâptă, 
că o vor apăra contra atacurilor şi asupri=
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rilor, că nu vor suferi se fie asuprită de ni- 
meni, că vor apăra legea și limba română, 
precum şi libertatatea, egalitatea şi frățiota- 
tea! Aici au resunat cuvintele de libertate 
ale lui Bărnuţ, Bariț, Laurian, Papiu Ilarian 

“ș. a. vestind românilor, că dorile libertăţii 
au sosit! 

Spre aducere aminte de aceste mo- 
mente mari din viaţa n6stră naţională, adu- 
narea din dilele amintite mai sus a hotărît: 
ca acest câmp să se cheme pentru totdeuna 
Câmpul libertăţii, nume ce-l pâriă și 
agi şi-l va purta totdeunu, cât timp vor re- . 
suna pe Mur&ș, pe Olt şi pe Someşuri ac- 
centele dulcei și străvechei nâstre limbi. El 
este un monument neperitor despre dorul 
şi iubirea de libertate şi de înaintare a po- 
porului românesc, 

" Satele din jurul - Blaşului sunt locuite 
În maioritate de români. Dintre ele amintim 
satul Bia, pe malul drept al Târnavei-Mici, 
dela care îşi are numele un protopopiat ro- 
mân gr.-cat, (protopopiatul Biei). De acest 
protopopiat se ţin 18 parochii şi 4 filii, cu 
10,881 de credincioși. 

Ternavele, împreunându- -se la Blaş, 
să varsă în Murăg, « din jos de ] > Mibalţ,
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Astfel călăuziţi de Ternave am “sosit 
Srăși la Murăş, pe care în jos avem 
să ne îndreptăm mersul întrerupt. 
Valea lui lată şi frumâsă maârginită 
spre apus de ramurile Munţilor-Apu- 
seni, -este percursă de un drum de. 
ț6ră escelent şi de calea ferată. Am- 
bele sunt construate pe malul drept 
al riului. Mergând pe ori-care din ele 
trecem Ampoiul, riul sburdalnie al 
*Munţilor-Apuseni, care ne stă în cale și 
apoi sosim în curând la un oraș insemnat; 
în multe privinţe, la Alba-Iulia, aședată, 
nu departe de versarea Ampoiului în 
Murăş. | 

Alba-lulia, pe care poporul o numesce 
şi Bălgrad,*) oraş de mărime mijlocie între 
orașele ardelene şi cu cea mai frumâsă și 

bine conservată. cetate a Ardslului, este unul 
dintre cele mai vechi oraşe ale nâstre şi are 
un trecut mare și viforoa, [n mai multe rîn- 

“duri a fost capitala țării şi s'a împărtăşit de 
gloria și de furtunile și restriştele, ce au trecut 
peste nefericita n6stră patrie. In istoria poporu- 

“ lui nostru asemenea a jucat rol important. Aici 

„_%) Numirea Bălgrad e slavică şi însemudză 

Cetatea-Albă,
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a fost odinidră scaunul vechei. msetropolii ro- 
mâne a Ardâlului din timpuri nesciute; aici 
şi-a făcut în 1 Novembre 1599 intrarea trium- 
fală Mihaiu Vodă Vitezul, în culmea gloriei 
salo și a triumfului armelor româve biruitâre, Er 
la 10 Iuliu 1600 aici a ţinut el adunare cu sta- - 
turile țerii Ardelului, cari i-au depus jurământ . 
de fidelitate ; aici an fost frânţi în râtă de bar- 
baria duşmană din secolul trecut “martirii 
românilor resculaţi, Horia şi Cloșca şi aici 
a stat închis după 1848 „regele munţilor“ 

Avram lancu..... „timpuri de glorie și de 
mărire și gile triste de suferinţe din trecutul 

n&mului nostru ! - 

Locul, unde se află agi Alba-lulia, a 
fost locuit de 6meni din timpurile cele mai 

vechi cunoscute şi a fost totdeuna un punct 
însemnat. Pe timpul dacilor să crede, că 
aici a fost aşedat orașul dac Tharmis. Pe 
ruinele acestuia s'a zidit orașul roman 

Apulum. In orașul Apulum a fost reşe- 
dinţa comandei supreme militare a Daciei; 
el era oraş frumos, cu palate, temple şi 

alte edificii publice strălucite, aşa că rivalisa 
cu capitala Daciei, cu Sarmisegetusa. Unii din 
guvernatorii Daciei şi-au avut aici residenţa. 
Aici să afla monetăria provincială, procura- 
tura (direcțiunea) financiară ș. a.



— 563 — 

Acest oraș înfloritor, un monument al 
miărirei străbune, a fost nimicit de undele 

potopitre ale popbrelor, ce au năpădit după 
Aurelian în Dacia. Numai ruinele îngro- 
pate în pământ şi date uitării vestesc esi- 
stența lui. El a tost aşedat jos în vale, pe 
locul unde: se află adi stațiunea călei ferate 
a Albei-luliei. -Când s'a construat calea fo- 
rată şi s'a zidit gura, făcându-se săpături, 
'au aflat o mulţime de lucruri de pe vremea 
romanilor, precum cărămidi cu marea le- 
giunii | „adiutis* și VIII „gemina“, petri 
mormântale, vase, monete, statue ş.a. Acum 

nu de mult s'a descoperit aici o scaldă pu- 
blică a orașului roman. 

După-ce furia năvălirilor a mai încetat 

s'a ridicat aici pe ruinele romane un nou 
oraş, A.lulia, în care aflăm reședința meiro- 
politului românilor de legea răsăritenă și a 

"episcopului catolic din Ardâl. La 1241 însă 
tătarii au pustiit-o total. Canonicul Rogerius 
care a scăpat cu fuga din robia tătăreacă, 

ne spune în cartea sa „Carmen miserabile“,; 
că sosind la A..lulia, a găsit-o în ruine şi 

“cu totul pustie, praf şi cenușă; printre 
ruine zăceau împrăştiate 6se de cadavre 

omenesci, 6r petrile erau stropite ici-colo cu 

sângele vărsat,
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Nu preste mult însă s'a ridicat din 
ruine ; cetatea a fost zidită de nou și lângă ea 

„spre apus, s'a înciripat şi oraşul. In cetate 
aflăm stabilit de nou scaunul metropoliei ro- 
mâne și a episcopiei catolice şi unii din 
voevogii Ardelului încă şi-au avut aici re- 

” sidenţa. 

Asemenea a servit ea de residența n mai 
multor principi ardeleni. Dar pe timpul tur- 
burărilor Racoţiane, la 1658, a fost devas- 
tată &răş de ostile turcesci şi tătare, cari au 
năvătit în Ardel. Cetatea astfel ruinată. a 
fost încâtva restaurată pe chelţuiala ţerii. 
In acesta nduă devastare a ars şi s'a ruinat 
şi reşedinţa metropolitului român, uşa că 
metropolitul Sava Brancovici a fost silit să 
întreprindă colecte, ca să o potă restaura 
de nou. 

Cetatea frumâsă de adi a fost zidită în 
- locul celei vechi sub împăratul Carol VI, 

între anii 1115—1735 după un plan nou, 
făcut de Eugen de Savoya. Și pe când în 
n6ua cetate a fost reînființată episcopia ca- 
tolică, pe care calvinii ardeleni o desfiinţaseră, 
metropoliu, s'au mai bine gis episcopia română 
gr. cat. 'şi-a mutat scaunul de aici la Făgăraș. 

În cetatea acesta au fost ţinuţi în arest și 
judecaţi la mârte Horia, Cloşca şi Crișan,
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la 1785, €r ultimul act mai însemnat s'a 
petrecut aici la 1848, când ea a tost apărată 

de 6atea împărătescă şi de români, contra 
ungurilor rebeli. 

Asttel de evenimente şi scene au vădut 
în cursul vecurilor zidurile, când ruinate, 
când &răşi restaurate ale A.luliei. 

Orașul de acum Alba-Iulia este alcătuit, 
ca și odini6ră, din două părţi deosebite: ce- 
tatea şi oraşul. Cetatea să află pe un mie 
platou, la o nâlțime de 248 m. preste ni- 
voul mării, spre apus dela oraș, în depărtare 
de 10—15 minute dela el. Ea este construată 
în stil mai nou, adecă:nu are ziduri de pe: 
tră, cari să se nalțe din faţa pământului, ci 
e încunjurată cu ganţuri uriașe, laturile că- 

„rora sunt ziduite cu cărămidi. Şanţurile au 
pe alocurea lăţime de câte 80 de urme, €r 
laturile ziduite să nalță pănă la 33 de urme, 
Şanţurile şi laturile lor formeză mai multe 
unghiuri şi astfel din unghiu în unghiu în- 
cunjură jur împrejur cetatea. În șanțurile 
aceste să. află casemate, adecă în lăuntrul 
zidurilor sunt casarme, magazine, aresturi 
militara etc, Cetatea are due părţi princi- 
pale, una spre apus şi alta spre resărit. Porta 

principală este cea dela resărit, prin care să 
face întrarea din oraș în cetate. Ea să nu-
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mesce pârta lui Carol, după numele împ&- 
ratului Carvl VI. şi este imposantă, De-asu- 
pra întrării să nalță statua ecuestră de p6- 
tră a lui Carol VI. călcând în picibre. turei; 
tot aici s5 află un vultur de pâtră, insignii 
de resbel;ş. a. Intre basa acestei statue şi între 

- boltiturile porţii să află o odaie scundă, cu 
o ferestruie, unde a fost închis FEHoria, pe 
când soţii lui, Crişan și Cloșea, au fost în- 
chiși înlăuntrul cetăţii. 

În internul cetăţii să află zidiri monue 
mentale, institute şi alte lucruri îns&mnate. 

Indată lângă pârta lui Carol, în stânga, 
unde să află acum „profontăria“ (brutăria) mili- 
tară, a fost biserica și reședința vechei mitropo- 
lii românesci de A.-Iulia.. Când sa zidit 
cetatea de agi, după planul făcut fiind re- 
şedinţa în calea șanțului, ce plecă de la 
pârtă spre drepta, eu a fost rescumpărată 
cu 1300 A. în argint şi dărimată. Pe acești 
bani s'a zidit apoi jos în oraş, în suburbiul 
„Maierit bisericu romănă gr. cat. la „Mănă- 
atire“ ce există şi adi. 

Mai lăuntru tot în stâoga sau în partea 
de m6gâdi a cetăţii să află tribunalul, în zidi- 
rea unde mai nainte era monetăria țerii Ardelu- 
lui, €r msi încolo dăm de . vechia. biserică
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catedrală rom. catolică și lângă ea de pala- 
„tul episeopese și seminariul catolic. 

Biserica catedrală a fost zidită la în- 
ceput în stil. romanic. Fiind devastată. de 

“tătari, Ioan Huniade a restaurat-o în stil go- 

tie în unii 1443—4. Fa este zidită din petri - 
cuadrate și în stânga portalului principal 
are un turn. Acesta e zidit în stil renai- 
sunce italian, cu coperiș lătăreţ, 

* Mai interesant însă decât esteriorul, 

este : interiorul acestei biserici ; cele dâue 

rânduri de columne alte şi svelte, ce sus- 
țin naia principală, precum şi aranjamentul 
bogat şi frumos al ei, fac o impresiune plăcută 
asupra .visitatorului. Ceea-ce '']' va impresi- 
ona însă mai mult, sunt monumentele trecu- 

tului păstrate aici. Biserica este bogată în 
haine bisericesci și vase vechi, pentru slujbă 

între cari un potir-donat de:un papă ș. a. 
&r de altă parte ea este mausoleul Ardelului 
din secolii trecuţi: . ' 

Aici au "fost înmormântați, - afară de 

episcopi și alţi laici, unii din cei mai mari 
fii ai Ardâlului, precum Ioan Huniade, fiul 
s&u Ladislau, regina Isabela, mai mulţi prin- - 
cipi:de ai. Ardelului ete. Monumentele unora 
din aceștia, deşi au 'fost espuse la dozastări 
şi sunt :mutilate, esistă- pănă în giua de adi,
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Astfel dela întrarea principală spre drepta 
86 află îngrădite cu gratii de lemn mormin= 
tele lui loan Huniade, Ladislau Huniade şi 
Joan Corvin, un fiu natural al regelui Ma- 
teiu Corvin. Aceste sunt mai bine conser= 
vate. Monumentul lui Huniade este un sar- 

„cofag de pâtră, pe care zace, culeat pe spate 
un bărbat îmbrăcat în manta, cu mâna stângă 
pe sabie, 6r' în drâpta ţinând un buzdu- 
gan. Pe laturile sarcofagului sunt. făcute 
în relief scene de lupte. [n stânga să 
află sarcofagele de marmoră albă ale re- 
ginei Isabela și a fiului ei - Ioan Sigismund 
cari asemenea sunt conservate mai bine, 
pe când monumentele cardinalului şi pria-: 
cipelui Andrei Bathori, pe care l-a înmor- 
mântat aici Mihaiu Vitâzul, apoi a princi- 
pilor Bocskay şi Mihail Apafi [. a conte- 
lui Ioan de Brandenburg, a guvernatorului 

"Martinuzzi, precum şi monumentele de mar- 
moră nâgră ale principilor Gavril Betlen și 
George Racoți [., sunt stricate şi mutilate, 

Mormintele aceste în decursul vecuri- 
lor au foat deschise şi jefuite în mai multe 

„rânduri şi chiar şi remăşițele pământesci 
ale celor îngropaţi aici au fost împrăștiate, 

_ așa că agi aceste morminte sunt gâle. Bise- 
rica în timpurile -mai n6ue încă a fost es=
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pusă la devastări; mai pe urmă a ars la 1849 
când a fost aprinsă de bombele revoluţio- 
narilor unguri, cari băteau cetatea. 

Lângă biserica catedrală, spre apus, 
să află reşedinţa episcopului catolic, unde 
este și biblioteca episcopescă. Acest palat 
este vechiu ; el a fost zidit de episcopii ca- 
tolici ai Ardelului, înainte de reformaţiune, 
In el și-au avut reședința principii Ardelu- 
lui, cari au locuit în A..lulia. Cam la mij- 
locul cetăţii să afli mica, dar frumâsa pro= 
menadă, €r în faţa ei, spre apus este pavi- 

" lonul oficerilor şi dincolo de el locuinţa co- 
mandantului garnisânei din cetate, un edi- 
ficiu imposant și frumos. În promenadă să 
adă un mic monument, în amintirea genera- 

lului Losenau şi a soților lui, căduţi pentru 
împărat în 9 Faur 1849, în lupta de la po- 
dul Simeriei, 

În partea de megănâpte a cetăţii să 
află un turn astronomic și o- bibliotecă în- - 
semnată, apoi colecţii de minerale, de anticităţi 
şi monede. Ele au fost întemeiate în secolul 
trecut de episcopul catolic al Ardâlulu: Ignat 
Bathyani, şi pentru aceea să şi numesc in- 

stitutul sau aședământul lui Bathyani, (Ba- 

thyaneum). Turnul astronomic are o posiţie . 
„forte favorabilă pentru cercetări astronomice . 

24
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și este al doilea turn astronomic din Ardâl, 
Afară de acesta nu este decât încă unul, la 
Cluș. Biblioteca este una dintre cele mai 
mari biblioteci publice ale nâstre. Mai este 

“de amintit casarma cea mare de infanterie, 
care a fost zidită de principele Bethlen pen- 
tru colegiul întemeiat de el, care apoi a 
fost strămutat de: la A.-lulia la Aiud, unde. 

„s6 află pănă agi, La acest colegiu reformat 
"a fost profesor şi poetul german Martin | 
Opitz, în anii 1629 și 1630. El venind din 
Germania în Arddl, în mijlocul poporului 
român, a fost încântat de ţeranul român şi 
frapat de asemănarea ce o are acesta la port, 
obiceiuri şi limbă cu vechii romani, cu stră- 
bunii lui. Acesteia a dat el espresiune în poema 
sa intitulată „Zlatna“: unde descrie unele 
obiceiuri şi în special jocul țăranilor români, 
accentuând romanitatea nâstră. 

Maioritatea locuitorilor din cetate '0” 
"form ză soldaţii, cari îşi au locuinţele în 
casarme şi în casematele din șanțurile cei. 
Civili locuesc puţini uiei, ei îşi au. locuinţa 
în oraș, care să estinde în vale, spre resă- 
rit de la cetate. Inainte de-a să zidi cetatea 
de acum, orașul să âAa în alt loc, spre apus 
de la cetate. Construându-să cetatea, orășe- 
nii au fost desdaunaţi, apoi orașul a fost de-



molat şi îi s'a designat un loc nou, unde să 
află adi, Pe locul unde a fost orașul vechiu, 
adi să află ţarine şi dacă săpăm aici, dăm de 
temelia zidirilor. Când a fost strămutat ora- 
şul în locul lui de adi, mulţi din locuitorii: 
vechiului oraș s'au mutat la Cluş şi Aiud şi 
numai puţini au remas aici, mai cu samă 
români. Din causa puţinilor locuitori, orașul 
numai târgiu după strămutarea lui a înce- 
put a să desrolta. EI este oraș tiner, zidit în 

timpul mai nou, ceea ce st pote observa de pe 
stradele sale, cari sunt în cea mai mare parte 
6ble şi regulate şi să încrucișâză în unghiuri 
drepte. Cea mai jrumâsă parte a oraşului este 

oraşul intern, la mijloc, cu piaţa principală, unde | 
se află şi o promenadă şi cu mai multe zi- 
diri frumâse. In jurul lui se estind 'subur- 
biile, dintre cari unul se numesce „Maieriă,: 
€r altul „Lipoveni“; acesta să estinde spre 

- răsărit dela centru, In oraș se află mai 
multe reuniuni şi scâle; aici este şi uu in- 
stitut xomânese. de bani. .Dintre bisericele 

diferitelor confesiuni sunt de amintit biseri- 
cele românesci, în număr de: patru. Dâuă 
să afli în suburbiul Maieri, dintre cari 
una, cea gr, cat,..se numeace la Mănăse 

tire şi e zidită, precum am amintit, pe 
banii de desdaunare a reședinței . metropo= 

: 24%
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itane din cetate, €r cea gr. or. să chiamă 
biserica „pânzarilor“, fiind-că odinidră au 
fost. mulţi pânzari între credincioșii, cari să 
țineau de acesta biserică. A treia biserică, 
gr. cat..8ă află în suburbiul Lipoveni, €&r a 
patra, gr. or. să află în centru. .Acâsta a 
fost zidită pe la sfirşitul secolului trecut, 
mai cu s6mă prin dărnicia neguţătorilor ma- 
cedo-români de aici. 

In Alba-Iulia se află scaunul a două 
protopopiate române. Protopopiatul gr.-cat. 
să alcătuesce din 24 parochii, şi câteva filii, 
cu 12,508 de credincioşi, €r de protopopiatul 

* gr-or, să ţin 36 de parochii şi puține âlii, 
cu 25,673 de credincioși, 

Alba-lulia are 8167 de locuitori, afară 
de militari. Din aceştia aprâpe jumătate sunt 
români, în număr de 3116, €r' ceialalţi sunt 
unguri, ovrei, nemți etc. 

Pe românii îi putem împărţi după tre- 
cutul lor în trei clase. În centrul orașului 
locuiau odinidră neguţători (macedo-români) 
şi câţi-va măietri, mai ales măcelari; în 
timpul mai nou numărul lor a scăgut astfel, 
încât adi abia să mai află puţini și în cen- 
trul orașului locuesce acum mai cu samă 

clasa inteligenţei române,
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In suburbiul Maieri sunt mulţi urmaşi 
de-ai foştilor jeleri (coloni) ai episcopatului 

- catolic; aici au fost odinidră şi pânzari mulţi 
din care causă să şi numesce o biserică ro- 

mână de aici biserica „pânzarilor“, - precum 
am amintit mai nainte. De aici să ţin şi 
aşa numiții „HeiușeriC, adecă românii, cari 
mai nainte, când să transporta sarea de la 
Uidra pe Mureş, erau plutași de sare, dim- 
preună cu locuitorii satelor vecine Partoş şi 
Orda de jos, 

In suburbiul Lipoveni locuesc urmaşi 

românilor veniţi din Lipova, de unde își şi 
are numele suburbiul acesta. Lipovenii au 
fost aduşi ca iobagi ai statului din Lipova 
la începutul secolului trecut, pentru lucru 
la ganţurile cetăţii. După ce sa terminat 

cetatea, ei au fost eliberaţi din iobăgie şi 
„li s'a dat ca loc de a să putea așega defi- 
nitiv și a-și clădi case, partea din teritoriul 

orașului, unde locuesc pănă adi. 
Ocupaţiunea de frunte a românilor din 

A.lulia este economia de câmp; o parte 
din ei Îşi câștigă pânea cu cărăuşia în oraș, 
apoi sunt și un număr 6recare de meseriaşi. 
Intre meseriași sunt acum raulți zidari; odi- 

ni6ră erau mulţi pânzari şi argăsitori de 
piei (pielari), dar acum aceştia s'au împuţinat.
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Portul românilor din Alba-lulia este: 
cam” corcit, cum sunt de obiceiu porturile: 
românilor cari locuese prin oraşele nâstre, : 
Cu deosebire femeile au împrumutat mult 

„dela portul femcilor străine, pe când băr- 
buţii au păstrat mai bine portul românesc. 

Ei pârtă ci6reci albi, „lecru“ (peplar) vânăt 
de postav, sumane (ţundre) negre sau murge, 

€rna cojoc de piele de die. . 

Afară de români și unguri, în Alba- 
Iulia este mare numărul ovreilor, 1357 de - 
suflete.  Odinidră în Ardâl nu să aflau de 
“loc ovrei, sau erau fârte: puţini şi numai din 
secolul al XV-lea au început a să aşeda şi 
„pe'la noi. Atunci li s'a avisat ca loc de 
“locuinţă A.Iulia și apoi numai în secolul 
nostru și cu deosebire după 1848 s'au res- 
pândit şi în alte părţi ale Ardâlului. Acum 
să află ovrei pretotindinea în țară, nu numai 
prin “oraşe, 'dar şi pe sate, aşa că în Ardel 
este o raritate satul, unde s& nu fie ovreiu 
sau' cum să dice , satul să” nu-și aibă jidovul 
seu“. Afară de Alba-lulia cei mai mulţi ovrei lo- 
'cuiesc pe valea Someşului-Mare, apoi în nu- 
m€r mai îusemuat prin unele oraşe unguresti, 
precum în Cluş, : Oşorhei - ete. Ovreii s& 
ocupă la noi, ca şi în alte țări, cu fel de fel 
de negustorii, pe sate mai cu' samă cu criş-



măritul și cu negoțul mărunt, având du- 

ghene cu articli de prima necesitate, Lucrul 
greu, cum e bunădră lucrul câmpului, nu le 

place, aşa că e proverbial faptul, că în Ar- 

del nu vedi ovrei muncind în: brazdă la 
sapă ori la câsă. 

Ei sunt Gmeni deştepţi, 6r nota carac- 

teristică a lor este” pofta. de câștig, care îi 
împinge adeseori şi la. daraveri necinetite. 

Ei înşală cu marfa lor pe cine pot, în crişme 

vând. beuturi rele şi. falsificate, “er de.altă 

“parte cei mai mulți din ei.să pârtă murdari 

şi sdrenţoşi, numai ca să facă stare cu ori 

ce preţ. Din causa acesta ei sunt cu drept. 
cuvânt urgisiţi de ceialalţi - locuitori ai ţării 
şi adeseori batjocoriţi. 

În timpul mai nou ovreii să identifică 

cu poporul unguresc, învaţă limba ungu- 

râscă şi s& sporesc mereu, Numărul lor" 

este în Ardâl la 48 mii, 
In Alba-lulia ei au d6u& sinagoge şi 

aici locuiesce și rabinul lor Suprem pentru 

ţara Ardelului. 
Valea Mureşului pe la Alba-Lulia. ne 

presintă un peisagiu forte plăcut. Spre re- 

sărit ea este mărginită in semicere de de- 

luri, pe la pâlele ciirora s6 află așegate mai 

multe sate, €r spre apus să estind. Munţii-
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Apuseni, în inima cărora pătrunde: dela A.=. 
Iulia un drum de ţară pe riul Ampoiu în 

„Bus, Acesta este calea cea mai scurtă, pe 
care putem merge din internul Ardelului, dela 
țară, la băile de aur şi argint, aflătâre în 
munţi, în împregiurimea orăşelelor Zlatnei 
Roșiei, Abrudului ș. a. Predelurile acestor 
munţi ajung pănă.aprâpe de oraș; pe unul 
din aceste predăluri este zidită cetatea A.- 
Iuliei, &r pe altă nălțime de lângă ea a fost 
frânţi în râtă, la 1785, martirii români Ho= 
ria şi Cloşca. 

In vale pe malul Mureșului să află aşe- 
dat Partogul, un prediu al A „Iuliei, care avea 
însemnătatea unui port, când sarea din bă- 
ile dela Uidra să transporta pe Mureş. Dela 
cuvântul ;atinese „portus“ (pronunţat: portuş) 
își şi are numele acest prediu. :Aici era prima 
şi cea mai însemnată staţiune a năilor de 
sare, aici s5 ada o fabrică de nâi şi mari 
deposite de sare, €r locuitorii prediului, din- 
preună cu cei din Orda, de preste Mureș, 
erau plutaşi. Intre Partoş și Orda sa află 
un pod mare preste Mureş, pe care să trece 
pe drumul de ţară. ce să îndreptă spre mâ- 
“dădi prin satul Lancrăm la orășelul Sebe- 
șul-săsesc. Lângă, Partoș să varsă în Mureş 
riul Sebeșului, -
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Dacă călătoriul părăsind Mureșul, își 
va îndrepta pașii dela Orda spre medădi ii 

- se deschid în cule două văi: una valea Se- 
beșului şi cealaltă valea riului Becaşul-sărat*) 
&r în faţă-i spre megădi s5 nalţă munţii Sebeşu- 
lui, având privire frumâsă asupra lor. Riurile 
Sebes și Secașul-sărat înainte de a se vărsa, 
în Mureş, să împreuvă din sus de Sebeş, între 
Lancrăm şi Orda.: Valea Secaşului să es- 

- tinde spre megăgi-răsărit, pe la pâlele mun- 
ţilor Sebeșului, pe când valea Sebeșului pă- 

trunde afund în aceşti munţi, spre medadi. 
Pe valea S&caşului să îndreptă drumul 

de țară, care duce dela Sebeşul săsesc la, 
Sibiiu. Localitatea cea mai însemnată pe ac€- 
sti cale este târguşorul Miercurea, cu 1820 
de locuitori, români și saşi, cam în număr 
egal. Aici să află scaunul unui protopopiat 
român gr. or. îprot. Miercurei), de care să 
ţia 24 de parochii, cu 25,663 de credincioși, 
Mai departe spre răsărit să află Apoldurile, 

Apoldul de Sus și Apoldul de Jos, două sate 
mari şi frumâse. La ambele sate să află ră- 
măşiţe de-ale alcătuirilor romane. La Apol- 

*) Mai este un riuleţ Secaş, numit Secaşul 
săc, care să varsă în Tirnava-Mare, lângă satul Obreja, 

Valea lui împrejmuită de deluri dela ţară să întinde 

„spre medănâpte dela. Secaşul sărat, - 

,



dul de Sus sau aflat îngropate în pământ 
multe petri monumentale, cu inscripţii ro- 
mane şi monete. vechi. El s8 află uşedat în 
drumul de ţară, lângă delurile, cari despart va- 

” lea Secașului de cea a Cibinului, formând ast 
fel ele linia de despărţire dintre Mureş şi Olt. 
De pe dslurile aceste ni se deschide înspre 

A.Iulia o privire încântătâre asupra piscu- 
rilor depărtate ale Munţilor-Apuseni, cari să 
înalţă în zarea albăstrie preate d€lurile dela. 

_țară.. La Apold, precum peste tot în ţinutul 
acesta, vieritul este în stare înfloritâre. Apul- 
dul: de sus are aspectul unui orăşel; locuitorii 

sunt în maioritate sași, cari au o scâla frumâsă 
şi mai multe reuniuni, &r în minoritate sunt 

„ români. La o parte din drumul de ţară, spre 
"stânga s5 află Apoldul de Jos, un sat. mare 

2091 loc.) curat românesc, având o scâlă cu 
trei învăţători. Aici a fost precum să crede, 
castrul roman Cedonia şi pe aici trecea ca- 

„lea romană din valea Mureşului la băile de sare 
dela Ocna de adi, urmele căreia să văd și acum. 

Dela Miercurea ne duce o cale da munte 
în lungime de 10 km. la comunele mari ro- 
mânesci Poiana și Jina, despre cari um scris 

mai nainte, la alt loc. 

__ „Dela Jina nu este departe, spre 
apus, valea riului Sebeș, care taiă dela
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mâgădi spre mâqănpte munţii Sebe- 
şului. Acești munţi, aparţinttori şi- 

„raului de mâqăqi al Carpaţilor, să es. - 
tind spre apus dela munţii Cibinului 
şi spre mâdanâpte dela Paringu, stând 
în legătură cu amând6uă aceste grupe. 
Trunchiul lor se află în partea de 
mâqădi al teritoriului ocupat de ei, 
unde să înaltă cele mai însemnate pis- 
curi ale lor, cum'sunt Vârful lui Petru 
(2133 m.), Șurianul (2061 m.) Deâlul 
Prigâna (1513 m.) Bistra, Fetiţa, Oaşa 
g: a. întinQându-să spre m6qăndpte păvă 

„înspre valea Murășului, cu numiri deose- 
bite, după localităţile de pe la polele lor. 

Valea cea mai însemnată din acești 
munţi este cea a riului Sebeş, precum 
am. amintit. | 

Ea să întinde între cele du 
- adânci tăieturi, ce despică şirul Car- 

parţilor dela megădi, anume a Oltului 
la Turnul-Roșu și a Jiiului, dar în 
abatere dela aceste şi în .as&m&nare 
cu riulețele ȚȚării-Bârsei, riul. ce o for- 

„-m6ză nu-şi îndr6ptă cursul spre mă- 
n6sele câmpii ale lomâniei, ci curge 
spre : lăuntrul țerii, străbătând de-a 
latul munţii şi impreunându-și apa cu,
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valurile line ale maiestosului nostru 
Murăş. Sebeșul adună în alvia sa multe 
riulețe şi păraie din aceşti munţi. 
Văile acestora,. precum și valea Se- 
beşului, cu deosebire pe cursnl său 
superior, ne ofere privelişti încântă- 
t6re,. peisagiuri “alpine de tâtlă frum- 
seța, împodobite cu păduri uriaşe de 
bradi, cu câste de munţi şi stânci, 
când pitoresci, când bizare, cu căderi 
de apă murmuitâre ş. a. 

Sebeșul isvoresce în muntele Frumâsa; 
aprâpe de graniţa ţării şi să îndreptă spre 
medănâpte formând mai multe îacovoiă= 
turi. “Regiunea ne presintă peisagiuri de - 
munte măreţe. In stânga să înalță uriaşii 
acestor munţi: Vârtul lui Petru şi Şurianul 

„de pe a căror culme, cu deosăbire de pe 
a celui dintâiu, ni-se deschide o largă şi 
depărtată privire, pănă la Paringu, apoi la 
Retezat de o parte, €r de altă parte pănă la 
munții Făgărașului. La pâlele Şurianului 
să atlă un frumos iezăr, ascuns în pădure de 
brădet, ca o mare oglindă În ramă de verdeţă, 

Dela Şurianu spre medăndpte-resărit, 
în depărtare de vre-o opt km. tînspre valea 
Sebeșului, să afă staţiunea silvanală Prigâna, 
În apropiere de piscul Prigâna, o locuinţă



— 31 — 

“ singuratică în - mijlocul pădurilor. Ac6sta 

este cea dintâiu locuință omenâscă, de care. 
dăm pe cursul superior al Sebeșului şi 
“afară de ea numai căile de munte, cari vin 
din valea Jiului, pe la Vârful lui Petru şi 
Şurian şi trec peste valea Sebeșului, în 
munţii Cibinului, ve arată, că acest ţinut - 
muntos este călcat din când în când de 

picior omenesc, Odini6ră însă acesta 're- 
giune solitară, deşi ceva mai. departe de 
valeu Sebeşului, a fost mai împoporată ca 
acuin. Între Vârful lui Petru şi Aușel să 
află Sntr'un loc rămășițele. unui castru roman, 
care a fost încunțurat de valuri mari de 
pământ, în formă de patrunghiu, având o 

lungime de 200 m. și lăţime de 80 m. și o' 
pârtă, cari tâte să cunosc şi acum *), €r de 
altă parte 6menii. bătrâni de pe aceste văi 
spun, că în acest ţinut, spre granită, să 
ținea mai de mult în fiecare an un târg, la 
care să adunau 6menii de pe Sebeș, Jiiuri 

și de pe Streiu, din ţara Hațegului. 
Mai jos pe Sebeş dăm de casa silva-. 

nală din “Tău, aprâpe de riuleţul Bistra. 

*) Dr. A. Amlacher, cercetând aceste resturi 
romane, le descrie în „lahrbuch des Siebenb.  Karpa- | 

“then-Vereins X. 1890%, El presupune, că acest cas- 

tru a fost un castru roman transitor,
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De aici avem o privire forte frumâsă asupra 
munţilor Miraş şi Gotu, cari se înalță aco- 
periţi. de bragi, pe partea stângă a Sebeșului. 
Riuleţul Bistra se varsă în Sebeș pe partea 
drepti. Apr6pe: de gura lui să află o co-. 
lonie, 6r în depărtare de d6uă 6re spre re- 
sărit este vuma - pasului  Dug. Ambele 
locuri sunt cercetate vara de bolnavi, mai 
cu samă. cari sufer de piept, din causa cli- 

_mei mâle şi a brădetului, ce le încunjoră. 
Dela Bistra în jos valea Sebeșului în- 

cepe a fi mai împoporată. Pe partea stângă 
să zăresc ici-colo grupe de case şi ţarine. 
cultivate, €r malul drept este încadrat de 
stânci - pitoresci. Cel dintâiu sat de care 
dăm în calea nâstră, este Şugagul; din sus 
de el să. varsă în Sebeș, pe partea drâptă, 
riuleţul Dobrei. 

Locul cel -mai romantic între Bistra 

şi Şugag - esto la ȚPurdie. Astfel se nu-. 
mesce uri cataract prelungit al riului Sebeş, 

unde apa cade și să resfrânge preste stâncile | 
şi bolovanii din alvie, cu zuzăt lărmuitor, 
care s'aude din depărtare şi turbură liniştea 

* codrilor seculari. Acest cataract, atât de - 
frumos și pitoresc pentru ochi, plutaşilor de 
pe riul Sebeş le face mari: greutăţi. Când 
pluta ajunge în repejunea lui, plutaşii abia
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se mai zăresc, fiind încunjuraţi de stropi de'- 
“apă, cari să înalță în valuri de 3—4 metri, 

„'Tâtă grija plutașului e aţintită asupra cârmei, 
“pe care numai cu anevoie o pâte stăpâni. 

şi astfel a îndrepta pluta, ca să nu fie sdro- 
bită dimpreună cu el; de stâncile vrășmaşe, 
Acesta luptă cu puterea apei ţine cam un - 
stert de cias, când în unele momente plu- 
taşul nu e sigur de viața sa şi astfel bucuria, 
lui-e mare când se vede ieşit din vârteju: 

rile cataractului, pe apa lină, “Trecerea plu- 
telor prin 'Ţurdia me presintă un aspect ad- 
mirabil, dar tot odată şi înfiorător! 

Afară de acest cntaract și de zuzetul - 

riului, care se rostogolesce clocotind cu 
sâlbătăcie şi: tot cu mai mare repejune preste 
bordanii (bolovanii), ce stau în alvia sa îngustă, 

atenţiunea ne este atrasă şi de stânci de forme 

curidse. Astfel este stânca Grumazi, care 
stă înclivată de tot spre cale; poporul spune 
că ea este trupul petrifcatal unui om blăs- 
tămat şi fărădelege, pe care Ddeu la făcut 
stan de pâtră. Alte d6uă stânci preţipişe şi 
cu vârful retezat să numese Masa-Dracului 
şi Masa-Jidovului. Acesta din urmă este cu 
deosebire interesantă. Înspre rîu ea pare” 

tăiată ca un părete, preţipiş, €r de asupra, 
în vârful ei prăpăstios, la o înălțime de 50
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m. să afli o lespede de .pâtră, 'care are 
asămEnare cu o masă. Poporul dice, că 
cine scie ce bucate bune şi scumpeturi 

„Vor fi pe masa.acâsta, de rece nimenea 

nu Sa putut urca acolo să le vadă sau să 
guste din ele. Numai haiducul Dăian, care 
a hoţit nu de mult în acest ţinut, să putea 
urca la masă, — aşa dice poporul — și 
benchetuia pe ea, dimpreună cu soţii săi. - 

Dela Șugag în jos calea ne conduce 
pe încovoieturile Sebeșului, priv o regiune 
frumâsă, la satul Căpâlna. Dintre de- 
lurile de aici e de însemnat d6lul Cetă- 
țuiei, pe vârful căruia s'a 'uflat cândva o 
cetate. Pela Căpâlna delurile sunt în parte: 
mare pleșuge, lipsite de păduri. In dosul 
satului să înalță pe munte o cârare, care 
duce preste delul Marga spre satul Jina. Acâsta, 
cărare este atât de prăpăstiâsă, încât popo- 

rul crede, că pumai dracul a putut stră- 
bate mai întâiu pe ea, când a răpit pe fru- 
mâ6sa Ilena; din causa ucâsta ea se rumesce 

Potecul-Dracului. 

Spun adecă 6menii de pe Sebeș că în 
vremile din bătrâni era o tată frumâsă -în 

* Căpâlna, Îlena, ca ruptă din sâre, încât nu avea 
păreche în şapte sate, &r între flăcăi cel mai roi- 
nic era Androne, drept ca un brad şi vit6z
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fără semiin, Tinerii să iubiau şi Androne îşi 
temea pe Ilena lui, cum își teme omul lu- 
mina celor. doi ochi. Odaţă însă când nici 
nu gândea Androne, Necurutul a .voit să i-o 
fure ; el întră în casă la Ilena, o cuprinse 
în braţe şi voia. s6 o ducă. În -minutul 
acesta întră în casă și Androne. Necuratul 
atunci să repedi afară pe ferdată în braţe cu 

Jlena, dar Androne încă pu se lasă și se prinde 

de picidrele Dracului. Acesta să înalţă cu ambi 
în văzduh, spre codri întunecoși şi se opri 

în vârful stâncei, pe unde trece Potecul- 
Dracului. : Aici se încinse între el şi An- 

drone o luptă crâncenă, în care Dracul tu biruit, 

Androne cu o înieptare straşnică îl aruncă, 
jos în vale, uade de mănie, că a tost învins, 

să făcu stan de pâtră, care se vede şi adi 
lângă rîu și se numesce Petra-Dracului, 
&r sus pe stâncă 's6 cunosc şi acum urmele 
celor doi luptători. . 

Dela Căpâlna lăsând la drepta comana 
Del şi trecând prin. mica comună: Laz, so- 
sim la Săsciori, care este aședat în. parte 
mare pe 'ţermul drept al riului.. Calea ne 
conduce pe ţermul stfiog pe la pâlele unui 
dl conic, ale cărui câste sunt acoperite cu 
vii, er vârful îi este încoronat de neste ruine fru- 

mâse alo unei cetățui medievale. Acesta a fost 

25
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cetatea Săsciorului, menită a apăra întrarea po 
valea Sebeșului în sus. Ea esista deja pe 
la începutul seclului al XV; mai în urmă a 
ajuna-in posesiunea oraşului Sebeşul. săsesc, 
€r acum dâlul cu ruinele este proprietatea co- 
munei Săsciori. Cetatea a avut. formă ovală 
neregulată, uvea due bastine în partea 
de câtră apus și due porţi, dintre cari una 
este și acum bine conservată, Partea din lă-: 
untru a acestei porţi este mai naltă ca par 
tea din afară; lărgimea ei este de 3 m.*) 
Zidul ce încunjură cetatea are grosime de 2 
metri. De aici, de pe aceste ruine mute şi 

pustii avem o privire frumâsă în valea Se- 

beșului, înspre Săsciori şi Laz. Riul serpu- 
iosce de vale pe lângă aceste sate, printre 
giganticele stânci şi printre viile şi grădinile 
bine cultivate, ce să estind pe câstele de pe 
ambele lui muluri. 

| Comuna Săsciori este cea mai însemnată 
dintre comunele din munţii Sebeșului. Aici 
să ţine târg de săptămâvă, Dumineca după 
serviciul d-deesc, care este bine cercetat de 
muntenii și de locuitorii satelor vecine. 

*) Partea din afară a porţii e de 3 m..de ualtă 

. Şi grosimeu verticală a boltiturei e de 1 m. 11 cm. &r 

- partea din lăuntru are nălțimo de 5 m, şi grosimea 

boltiturei e de 2 m. 4 cm,
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Dela Săsciori pănă la oraşul Sebeșul - 
săsesc mai dăm în cale de d6ue sate, anume 
de Sebeşel și de Petrifalău; cel dintaiu e 
sat românesc, €r în Petrifalău să află afară 
de români, şi saşi. Pe la Sebeşel să află pre- 
dâlurile munţilor Sebeș, cari apoisă pierd în 
valea lată depe Sebeş şi Secaş, ce.să în- 
“tinde înspre valea Murăşului. La Petrifalău 
este o fabrică de hârtie, care produce pe 
an la 20,000 de măji de hârtie; lucrătorii, 
în număr de 200, sunt în mare parte _ro- 
“mâni. Lângă satul: acesta să află și urme 
de-ale romanilor ; în sinul pământului s'au găsit 
urae şi cărămidi romane şi să văd și restu- 

„zile unui drum roman, care apare în mai multe 
Locuri. . : 

Locuitorii de pe valea Sebeşului sunt 
toţi români; strâini se află numai ca lucră- 
tori la lemnărit, mai cu samă în timpul 
verii, Granița etnografică între români și 

sași este la Petrifalău, din sus de orașul 
Sebeş, ande venind pe râu în j jos dăm întâia 
dată de saşi, 

Ocupaţiunea lor, condiţionată de ca- 
racterul muntos al ținutului, este în preva- 

„„lenţă pădurăritul şi economia do vite; eco- 
nomia de câmp e mai restrînsă, cultivân= 
du-se în „măsură mai “mică păpuşoiul. In 

: 25%
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părțile de mai jos economia câmpului e mai 
estinsă, pe unde apoi se cultivă și vieritul. 

In special locuitorii din Şugag s8 ocupă 
esclusiv cu economia de vite, care însă 

acuma nu este așa de înfloritâre, ca odini- 
Sră, Cei din Căpâlna pe lângă prăsirea vie 
telor, îşi susţin traiul şi din lemnărit; la 
Laz, pe lângă aceste, dăm și de cultura 
viței de vie, tot asemenea și la Săsciori, 
unde se produce vin bun. Săsciorenii se 
ocupă şi cu economia de câmp și se află 
între ei mai mulţi dogari şi olari. 

Satele de pe Sebeş au caracter de 
munte; centrul lor se află în valea princi- 
pală lângă Sebeș, dar afară de acesta ele 
să estind, cu casele, lor împrăstiate, în de- 
părtare de mai multe 6re pe văile laterala 
şi pe costele delurilor, ce le mărginesc pe 
aceste. | 

Portul prin satele situate mai 1n jos 
pe Sebeș este portul dela. țară, asemenea 
celui din Sebeş şi jur, pe când locuitorii 

de mai sus au port muntenesc, asemenea por- 
tului românilor. din munţii învecinaţi, 
“Portul românilor din Șugag ni-se în 
făţogăză astfel : 

Imbrăcămintea bărbaților este vara- 

€rna aprăpe, acecaș. Fi portă în cap că-
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ciulă de die, de mărimea unei ferdele, în- 
târsă cu fundul în sus, apoi cojoc de piele 
de die, pe care îl pârtă cu lâna în afară; 
au cidreci groși de pănură, croiți râu, pe 
la mijloc să încing cu șerpar și în picidre 
pârtă opinci', 6 o măriucă mare ferecată 
mu lipsesce nici când din mâna șugăgenului. 

Femeile - portă înainte şurță, €r' îndă- 

răpt cătrință, de coldre surie-nâgră. Cătrin- 
ele suni de lână, țesute în casă, precun și 
cămeșile, cari sunt la femei, ca şi la băr- 
baţi de pânză ; jolgiul, cu puţine esceptiuni, 
încă ma străbătut la acești fii de munte. 

Plutitul trunchilor pe Sebeş şi plută 
ritul este în flore şi vara ne ofere o prive- 
lişte frumâsă. Lewmnele să taie în pădurile 
(cele mai multe erariale) din acești munţi 
şi se plutesc pe apă pănă la orașul Sebeșul 
săsesc, unde se află un mare deposit de 
lemne şi ferestrău erarial. .Riul adeseori 
este năpădit de trunchi plutitori și de-alun- 
gul malului să află 6meni cu cârlige, cari 
urnesc trunchii, ce se împedecă. Sebeșul 
printre munţi are curs repede, din causă că 
valea lui este fârte piedişă. Dela Șugag 
pănă la Sobeşul săsesc, pe o linie de 35 de 
km.. ea cobâră 220 m. adecă orașul Sebeş. 
aflător în depărtare de 35 km. dela Șugag
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este aședat cu 220 m. mai jos, ca acesta *) 
Astfel plutele pe Sebeş sunt mânate de valu-. 
rile apei cu o repediciune uimitâre. 

Dintre localităţile de pe riul Sebez cea 
mai Însămnată este Sebeşul săsesc, un oră- 
şel cu locuitori români şi saşi, 

Sebeşul săsesc este aşedat pe malul 
drept al rîului Sebeș. . EL este oraș vechiu, 
zidit îndată după „venirea sasilor în Araâl. 
La început a fost încunjurat cu un val de 
pământ şi cu întărituri de lemn, apoi a fost 
fortificat cu ziduri. Aceste fortificaţiuni au 
fost dărimate de cătră sultanul Amurat, la 
1438, când şi orașul a fost ars şi pustiit, 
Mai târgiu, pe la mijlocul secolului XVI a 
fost de nou încunjurat cu ziduri, cari sustau 
în parte pănă adi. Intăriturile aceste au 
avut formă ovală, cu două porţi. faţă în faţă 
una cu alta, dar Sebeșul n'a fost nici-odată 
cetate puternică. 

Sebeşul a fost unul din cele şapte oraşe 
ale sasilor. Românilor nu le-a tost permis 
să se aşede între zidurile lui, ca şi în alte 

„orașe săsesci și așa pănă în timpul mai nou, 

*) Șugagul este aședat la o nălțime de 461 m, 
peste - nivelul mării, Sebeşul sâsesc la 241 m, A. 

"Iulia la 220 m.
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„au locuit în afară de ziduri. Astădi ei sunt 
în maioritate covîrșitâre față de saşi, anume 
două din trei părţi. Din 6692 de locuitori. 
câţi are de present Sebeșul, 4300 sunt ro- 
mâvi, 2049 saşi şi ceialalți de alte naţiona- 
Jităţi, Românii sebeşeni progreseză în timpul 
mai nou în mod Îmbucurător, Ei au o scâlă 
elementară superiâră, cu 6 învăţători, o reu- 

niune a meseriașilor, reuniune de cântări și 
- un institut de bani. Aici este scaunul a două 

„ protopopiate române. De protopopiatul ro- 

mân gr.-or. se ţin 29 de parochii și câteva: 
filii, eu 33,186 de credincioşi, €r cel gr„cat. 
s5 alcătuesce din 22 de parochii şi mai multe 

filii, cu 12,422 de credincioşi. 
Saşii au ua gimnasiu inferior şi mai 

multe reuniuni. Dintre zidiri este de însemnat 
gimnasiul, dar zidirea ceu mai însemnată, o 
zidire veche, monumentală, este biserica lu- 

terană săsescă, 

Ea a fost începută în stil romanic, 
dar în secolul al XV-lea a fost ridicată în 

stil gotic, din pietri cuadrute şi este îm- 
podobită cu mai multe statue, între cari 
unele sunt esecutate artistic, 

Locuitorii Sebeşului, precum și cei din 

“împrejurime să ocupă în măsură mare cu 

vieritul, producând vin bun,
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Dela Sebeş mai în jos pe rîu să afă 
Lancrămul, un sat mare românesc, ai cărui 
locuitori: să ocupă între altele şi cu cultivarea” 
vardei, 

Sosind astfel €răşi ia Mureş, să ne 
continuăm calea pe el la vale. Nu 'de parte 
dela Partoş să află pe târmul stâng al riului: 
Vinţul de jos, un târgușor, ai cărui locuitori 
sunt în maioritate români, Vinţul inf. este: 
de renume istorie; în mijlocul lui, apr&pe 
de Mureş, să nalță un vechiu: castel, în 
formă. pătrată, fiind adi în parte ruinat. Do- 
miniul castelului a aparținut la începutul 
secl. al XVI-lea voevodului Munteniei Radu, - 
€r mai târgiu, tot în acest secol zidurile lui 
au fost privitâre la d6uă tragedii, dintre cari 
una românescă, Aici a fost ucis guverna- 
torul ' ţării Ardelului, cardinalul Martinuzzi, 
la 1551 şi în ela stat în robie voevodul 
Moldovei, Aron, în anii 1595—97. Tot aici: 
la-Vinţ, a tost bătut şi torturat metropolitul ro- 
mânilor Sava Brancovici, la porunca prințului 
Apafi, pentru apărarea legii nostre strămoşesei. 

Spre mâgădi dela Vin s6 află între 
dâluri Pianul românesc, un sat mare TV- 
mânesc, vestit pentru că aici să spală aur. 

În frumâsa nâstră ţară aurul nu să află: 
numai în adâveimile pământului, ci și la su-
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prafajă, în formă pulverisată. In forma acâ-! 
sta el' este dus de undele păraielor şi riuri- 
lor, in alvia cărora 88 află amestecat prin nisip. 

Mai tote riarile nâstre conţin în aesipul al- 
viei lor praf de aur, dar cele mai bogate sunt în 
privința acesta Arieşul, Valea-Abrudului, Ani- 

„poiul, Crişurile, Streiul, Cibinul, Sebeşul, pre- 
cum și unele păraie, cari să varsă în riurile 
mai mari. Intre aceste este bogat cu deosebira' 
părsul Pianului. Praful acesta de aur să spală 
sau să alege în Ardâl din n&sipul riurilor din 
timpurile cele mai vechi. Romanii încă s'au' 

„ocupat cu spălatul aurului, &r din secolii 
trecuţi avem dovedi scrise, că pe unele ri- 

"uri aurul să spăla în măsură mare, mai mare 

ca în timpul de față, Cu acest iucru să ocupă 
locuitorii de pe riurile bogate în aur, avân-” 
du-și unii singurul isvor de câștig din acestă: 
ocupaţiune. 

Spălătorul de aur eșind pe malul riu- 
lui, la un loe năsipos, îşi aşegă mâsuța fă-' 

cută anume spre acest scop, în o posiţie pis- 

dişe, aşa că o margine a ei ajunge aprâpe 
de faţa pământului, &r cealaltă stă ridicată. 

Masa o acopere cu un straiu de pănură, pe 
care pune năsip din rîu, spălându-l mereu cu: 
apă şi punând €răş altul. La'un timp 6re- | 
care clătărind siraiul, află o amestecătură de
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firicele de fer, aramă, nesip şi aur, pe care 
„0 pune în o covăţică, construată anume pen= 
tru alesul aurului, numită „şaitroc“. Cu ea 
să alege aurul, adecă o scutură așa că fi- 
ricelele nenobile de praf ies afară, apă- 
lându-le apa şi rămâne pe fund praful de 
aur, fiind mai greu, Pe acesta îl adună la 
olaltă cu mercuriu și apoi 1] duce la cămară, 
de-l schimbă, 

Spălatul aurului este ocupaţiune care 
aduce puţia câștig; numai arareori să întâm- 

plă ca spălătoriul să. aib4 noroc, să afle n&-: 
sip bogat în tricele de aur, din care să pâtă 
trage folos hun. Dar cu tâte aceste să ocupă 
şi agi mulţi cu spălatul aurului şi călătorind 

„pe malurile riurilor nâatre, nu arareori vom 
fi surprinși de tabloul idilic: ici-colo câte un 
om singuratic spălând cu diligință nesip pe 
țerm, E 

La Pian să spală aur, acum ca şi în 
trecut, În măsură mai mare, ca în ori-ce alt 
loc âin țâra nâstră, fiind iul părsului 
mai bogat în firicele de uur. 

Dela Vinţ pe Murăş în jos sosim la 
satul Şibot, unde valea 'să lărgesce și pe 

eroul stâng al Murăşnlui să estinde un mic 
si plăcut şes, mărginit spre apus de ramuri 

sudice de-ale Munţilor-Apuseni (Zărand) şi -
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de valurile Murăgului, cari curg pe la pâlele 
lor, &r la megădi hotărit de munţii Şebeșelului,. 

-EL se estinde dela Șibot pănă la Orăştie şi 
" Turdag şi este percurs de-alungul lui de 
drumul de ţară şi de calea ferată. Acest 

şes se numesce Câmpul-Pânii, arându-și nu- 
“mele probabil de acolo, că în întinsul său 
eate acoperit vara de ţarine bogate şi rodi- 
târe cu grâu galbin, ca aurul. Şi când ro- 
mânul în arșiţa s6relui își cultivă bolda pe 

„acest câmp încântător, ca pe o arenă, o 

ş6ptă tainică, rămasă din vremuri din bă- 
. trâni îi vestesce, că el lucră ţărina udată 

de sângele moşilor săi. Udat a fost acest 
câmp da sângele ardelenilor înainte de acâsta 
cu 400 de ani, în giua de 13 Octobre 1419, 
In ucest an întră în Ardâl pe la Porta de 
Fer begul Ali cu o ârmată puternică de turci, 
voind să răsbune înfrângerile de mai nainte 

: ale turcilor, suferite în Ardâl, El străbătu 

pănă la A--ulia, jefuind și robind locuitorii. 
Voevodul Ardâlului Stefan Bâthori adună în 

pripă o 6ste mai mică de ardeleni, compusă 
din români *) sași și unguri. Ostile să în- 

„tâlniră pe Câmpul-Pânii şi aici se încinse o 
luptă [inverşunată pe mârte și viță între 

! ” i . 

*) Românii au format aripa dreptă în linia de bătaie, 

s
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” ardeleni şi turci, Ea dură pănă înspre sara 
gilei, când turcii se credeau a fi învingători, 
dar atunci sosi în fugă mare 6stea bănăţenă 
sub conducerea românului Paul Chinez, ba- 
nul Timișrei şi lovi cu putere armia tur= 
cescă. 'Turcii, strîmtoraţi între d6ug focuri, 
fură învinși şi vre-o 30,000 remasără 
morţi pe câmpul de luptă, dar și dintre ar- 
deleni câdură la 10.000 Undele Murăşului 
să înroşiră de sânge, ducând la vale vestea 
despre învingerea, strălucită a ardelenilor. 

Oştenii. căduţi în luptă au fost în- 
gropaţi în un mormânt comun, în stânga 
dela drumul de ţară de agi. Pe movila 
mormântului, Bathori a ridicat o capelă, Er 
după ce acâsta s'a ruinat, sa făcut în locul 
ei un mie monument, Nimicindu-se și acesta 
s'a ridicat în anii din urmă în amintirea 
luptei dela 1419 un nou monument, în apro- 
pierea imediată a staţiunii dela Șibot, 

Locul cel mai însemnat pe Câmpul- 
Pânii este orășelul Orăștia, aflător la pâlele 
munţilor Sebeşelului, | ângă riuleţul Orăştidra, 
EI este oraş vechiu, în care. precum şi în 
imprejurimea lui s'au aședat și sași, la ve: 
nireă lor în Ardâl. In privilegiul Andreian, 
dat sașilor de regele Andreiu I1. la 1224, 
Orăştia este designată ca punctul estrem
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spre apus al teritoriului locuit de saşi; ea a 
fost centrul scaunului săsesc de asemenea 
numire. Oraşul este aşedat în o posiţiune 
plăcută, în depărtare de 3 km. dela sta- 
țiunea călei ferate şi cu casele şi stradele 

sale curate ne face impresiune bună. El 
p'a fost încunjurat cu ziduri, ca celelalte 
oraşe săsesci, dar s'a aflat în mijlocul său 
un castel, întărit cu ziduri “(cam de doi 
stângeni de nalte), având cinci turnuri și o 
bastină, care apăra intrarea principală a 
castelului. Astăgi aceste sunt în mare parte 
ruinate, Intre zidurile ruinate ale acestui castel 
să află biserica luterană și reformată, apoi gim- - 
nasiul unguresc-reformat, primăria ş. a. La 
marginea de cătră apus a oraşului este casa 
societăţii de tir, încunjurată cu un pare 
frumos. Afară de aceste să mai află aici 
0 scâlă elementară. săsescă şi „mai multe 
reuniuni, 

Pentru români Orăștia, este loc însem- 
nat, având ei aici mai multe  aşegăminte 
culturale. 

Numărul locuitorilor este.de 5650, ro- 
mâni, saşi şi unguri. Românii însă faţă de 
celelalte dâuă popâre sunt în. maioritate, în 

număr de 2711, pe când sași sunt 137], €r 

unguri 1437, Românii au aici o scâlă ele-
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mentară superidră, cu 3 învățători, un insti- 
tut de bani înfloritor („Ardelâna“) şi o ti- 
pografie. Aici să află mai departe scaunul 
la d6uă protopopiate române. De cel gr.- 
orient. numit al Orăştiei, să ţin 30 de pa- 
rochii şi puţine flii, cu 21,117 de credin= 
cioşi, €r cel great. care îşi are numele dela 
Cugir (districtul Cugiralui) și aparţine epis- 
copiei Lugoșului, să compune din 14 pa- 
rochii și câteva filii, cu 5041 de credincioși. 

Portul românilor din Orăștia este ur- 
mătorul: . | 

Femeile măritate portă pe cap, în gile 
de strbătăre niște chindeie (încelitre) albe cu 
flori de aţă albă, pe cari le cumpără din pră- 
vălii, < Materia din care sunt făcule se nume= 
sce în termin poporal selie. 

Subt acest pachiol sunt aședaţi pe cap 
așa numiții corni (cosițe) făcuţi din lână nd- 
gră şi cari să împletesc împreună cu părul 
natural. Tot ca înstlitâre la cap se mai fo- 
losesc și cârpe de ptr cu * diferite fiori, pe 
cari le pârtă mai ales Fetele. Aceste din 
urmă însă fără de corni, cari disting pe ne- 

„Veste de fete. La grumadi portă cele tinere 
mărgele albe de sticlă, cam dduă- trei şire, 

„Trupul e îmbrăcat cu cămașă albă de giolgiu 
având de încheietură la grumadi un guler cu-
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sut cu mâtase. Peste umeri şi mâneci sunt 
cusuți pui cu mătasă de diferite colori. Mâ- 
necile cămaşei să termină -în nişte brăţare cu- 
sute şi chindisite întocmai ca şi gulerul. Dlij- 
locul este încins cu brâu național cam de lă- 
țimea palmei, sau cu o curea de pele, de ace- . 

“ eași lăţime, Peste cămașe să portă peptariu 
de pele de die, garnisit cu flori de îbrişin stu 
de catifea negră. 

Peste peptariu să portă o scurteică (lai- 
băr) de postav negru, cuptușită cu pele de miel. 

Dela brâu în jos atârnă ândărăpt cră- 
tință sau opregul. ' Crătinţa o fes femeile 
din lână colorată cu mai multe colori și e 
lucrată forte frumos, 

La marginea din jos.a crătinței sunt. 
lăsați cam de o palmă ciucuri, cari acoper 
călcăele. Dinainte să portă şurțe de păr sau 
mătase, de regulă dduă de odată. 

„In picidre să încalță vara de obiceiu cu 
păpuci, €rnă cu cisme cu călcâie înalte. 

Bărbaţii portă pe cap în timpul verei 
pălării negre cu fundul în formă de semiglob 

„şi cu păreți proporționaţi, &rna căciuli negre 
din pele de die, ţuguiete (în formă conică). 

- Trupul să îmbracă cu o. cămaşe albă 
de giolgiu su bumbac, cusută la guler și : la 
“mâneci cu altițe de mătase sau arniciu. 

N
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Peste ctmașe este încins mijlocul cu un 
şerpariu din pele grisă de vițel, de coldre vo- 
“şietică, cam de două palme de lat, 

Peste șerpariu să portă un peptar de 
die, chindisit cu diferite Mori şi figuri de ibri- 
şin. dcest peptar este lu pept înfundat se să 
îmbumbă subsudră la ștânga. 

Preste peptar să pirtă suman din pă- 
„_nură albă, care ajunge pănă la șolduri. Ace- 
„sta mai are și numirea de lailăr sau scurteică 

Erna să ia pe deasupra un cojoc alb, 
chindisit cu îbrișin, ca și peptariul şi lung 
pănă la genunchi. Să portă apoi cidreci de 
pănură albă, și picidrele se încalță în dile 
de lucru cu opinci, €r în cele de să uătăre cu 
cisme, călțuni seu păpuci. 

Asemenea acestuia este portul în tot 
jurul Orăștiei, pe Mureş în jos pănă la co- 
muna Spini, de unde mai la vale să schimbă 
cu .totul. i 

Lângă Orăştie spre munţi să nalţă d6- 
lul Holâmb (340 m.) unde să află urme ro- 
mane și de pe vârful căruia avem o privire 
frumâsă şi depărtată. Spre medăgi vedem 
rămurindu- se munţii Șebegelului, cu piscurile 
lor mai însemnate, Bătrâna şi Godeanul, apoi 
în câţa depărtării spre mEdădi-apus zărim 
Rătezatul ; la pâlele delului s5 estinde Câm-
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pul-Pânii şi pe Mureș în „jos valea lată a ri. 
vlui, din care să nalţă ca o sentinelă uriașă . 
tropinsă spre rin, dâlul Uroiului pe malul 
drept u! Mureşului și inai în jos delul Devei, 
încoronat cu frumâse ruine de cetate, er div. 
colo de Mureș să nalță munţii Săcărâmbului, 

In munţii Şebeşelului să află unele locuri 
demne de atenţiune. Astfel mergând dela 
Orăştie pe riulețul Orăştidra în sus, cam în 
“depărtare de 5 dre, dinsas de satul Costesei 
la Grădiștea-N6nă, dăm de ruivela unei for- 
tărețe romant. Ele să află în un loc forte 
frumos, în mijlocul codrilor seculari, pe câ: 
sta de lângă părgul Valea-Albă a muntelui 
Muncel, având o estensiune cam de 1300 de 
de urme în periferie. Printre pietrile mari 

7 

cuadrate, din cari a fost ziduită fortăreța, . 
găsim resturi de columne uriașe de trachit şi - 

„Mai rar anticităţi, Astfel să scie, că pe la 
începutul seclului nostru s'au aflat aici o mul- 
țime de galbini de Koson. 

Dela Grădiştea-Nduă. nu departe spre 
răsărit s6 alţă Godeanul' (1659 m.) de pe 
vârful căruia avem o privire încântătâre spre 
megănspte și apus de s6re, apoi mai departe 
tot spre răsărit este muntele Bătrâna (1794 m .) 

Delu aceşti munţi, mergând spre m6gă- 
n6pte şi trecând prin satul de munte Mă 

26
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gura, dăm de satele românesci Șebeşelul (Şe= 
beşelul-Nou şi Şebeşelul-Vechiu), aședate în va- 
lea riuleţului de asemeneainumire, Dela aceste 
sate îşi are numele grupa de munţi, ce s5 
rămuresc din munţii Sebeșului spre Câmpul- 
“Pânii. Lângă Riu-Mare se află aședut satul 
mare Cugirul, cu 3647 de locuitori, mai toţi 
români, cari au o sc6lă grăniţerâscă cu doi 
învăţători și o învăţătore. Dela acest sat îşi are 

numele protopopiatul român gr.-cat. cu stau- 
nul în Orâştie. La Cugir să afâ o fabrică de 
unelte de fer ecenomice, fabricându-se cu 
deosebire ese, mai multe deci de mii pe 

an, din ferul crud dela Hunedâra. O ase- 
menea fabrică de unelte se ati și la Sebe- 

şelul-Nou, cure însă acum nu este în lucrare, 

De cealaltă parte a Câmpului-Pânii, 
dincolo de Murăş, să află satele Gioagiul 
de jos (Joseni) şi Gioagiul de sus (Suseni), 
aședate pe valea riuleţului Gioagiu, care să 
varsă în Murăş. Dela aceste sate își au 
numirea dus protopopiate române gr.-or, 
anume protopopiatul Gioagiu I. cu scaunul 
în Hondol şi Gioagiu II. care îşi are scaunul 
în Săcărâmb. Intre Gioagiu pe partea drâptă a 

„vălei, pe un podeiu încunjurat cu păduri să 
află scaldele Gioagiului, numite Feredeu. Aici 

isvorese patru isvâre calde, alcalice, având
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o temperatură de 31.5%C. Apa lor folosesee 
cu deosebire la reumă, morburi femeesci, 
anemie ş. a. Isvârele şi întoemirile de scaldă 
şunt încunjurate cu un pare. Scălgile sunt 
cercetate cu deosebire de locuitorii din îm." 
prejurime. 

Termele aceştea au fost cunoscute și 
întrebuințate și de romani, Urme de ule 

lor. să află aici, precum și în împrejuri- 
me. Asemenea să află în împrejurime mai 
multe partii. pitoresci şi romantice. Lângă 
scăldi, din jos de ele, este o frumâsă cas- 
cadă, formată de un părău, care își rosto- 
golesce apa cu zuzet dela o nălțime de 8—10. 
stângeni. Pe valea Gioagiului în sus câlă- 
toriul dă în cale-i de stânci pitoresci, de 
strîmtori, peşteri, cascade și privelişti tru= 
mâse, asemenea și prin văile dâlurilor pă- 
durâse, cari se perd în valea Mur&şului. 
Astfel la Rapoltul-Mare dăm de isvâre în- 
crustătâra și cascade, la Rapoltul-Mic de 

peşteri, şi mai aprâpe, la Cigmău aflăm o 
grotă. de calc cristalin. Lângă Cigmău să 
nalță delul Măgura, (665 m.):de pe care 
ni-se deschide o panoramă frumâsă. Spre 
megădi vedem estingându-se: Câmpul-Pâ- 

nii, mărginit de munţii Sebezelului, spre 

megăi-apus privirea ne pătrunde în valea 
26 *
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frumâsă a Streiului, &r pe Murăş în sus 

zărim în depărtare vârfurile zidirilor din ce” 
tatea Alba-luliei. 

Mergând mai în jos pe Mureş pe la 
pâlele dâlurilor, pe vârful unei înâlţimi în- 
spre Băbâlna aflăm ruinele cetăţii romane 
Germisara, unde să află anticităţi cu îns= 
cripţii romane. Dela Băbâlna îşi are. nu- 
mirea uu protopopiat român gr.-cat, cu seau- 
nul în Săcârâmb, aparținător episcopiei Lu- 
goşului. 

Dela Câmpul-Pânii mai în jos sosim la, 
Streiu, la riul frnmâsei ţeri â Hațegului, 
preste cure trece calea ferată şi drumul de 

ţară, Aici să află satul Simeria, cu mari ate- 

liere de vagâne şi de maşini ale căilor ferate, 

Dela Simeria să rămuresc în țura Hațegului, 
din linia călei ferate de pe Murăş dâuă 
linii ferate, una pe valea Streiului în sus, 

care trece în valea Jiiurilor și alta mai 
scurtă, pe valea Cernei, la clasica cetate a 

lui Huniade, la Hunedora. | 

Streiul să varsă în Murăş ceva din sus 
de Uroiu. Aici s€ nalță pe malul drept al 
Mur&şului, aprâpe de rîu, delul Uroiului, cu 
trunchiul său puternic, compus din o specie 

“de trachyt (augit-andesit.) La polele lui să 

văd ruine de cetate (cetatea lui Kapi), €r
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pe vârful lui să află alte ruine, ruinele unei | 
cetăți străvechi, de pe timpnl romanilor. De 
aici ni se deschide o priveliste încâutătâre 
în valea Murășului şi spre mâdăgi în valea 
Streiului, pănă departe la munții Hațegului, 
din mijlocul cărora să nalţă între alte piscuri 

* puternica piramidă ciuntată au Retezatului, 
De aici în jos să începe pasul Mur&- 

şului, prin care străbătând riul, părăsesce 
plaiurile muntâse ale țării n6stre şi trece pe 
şesul Ungariei, spre Tisa. Acest pas din tim- 
purile cele mai vechi a fost o însămnată 

„cale de comunicaţie între Ardel și șesurile 
țării unguresci. El este unul dintre pasurile 
n6stre mai largi, mărginit dz=o parte, în 
drepta, de ramuri de-ale munţilor Zarandului, 
€&r în stânga de deluri de-ale Ţerii Haţegu- 
lui. Jos printre ele șerpuiesce lin şi măie- 
stos Mureşul prin ovale, când mai îngustă 
când mai lată, cu sate dese și plină de ruine 
și reminiscenţe istorice vechi. Tablourile va 
ri€ză şi să schimbă lu fiecare cotitură a ei; 
de pe fiecare vârf de dâl ni se presintă pri 
velişti variate, fărmecătâre. Ochiul căl&toriu- 
lui de departe zăresce neşte vechi ruine de 
cetate, sus pe vârful unui puternic del, ca 
un uriaş cuib de vultur, plăsmuit pe o stâncă 
prăpăstisă. Este delul Devei, care de vre-
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muri nesciute pârtă pe falnica și bâtrâna, sa 
culme ziduri puternice de cetate, cari adi 
sunt ruine triste şi părăsite, Când s'a zidit 

mai întâiu cetate pe acest del de trachit, nu 
să scie, dar să vede că deja şi dacii au avut 
aici întărituri. Tradiţia, susţinută de unii 
scriitori, ne spune că Decebal a zidit aici o ce- 
tate şi dela cuvântul Decidava, adecă delul 
Imi Decebal, sar deriva numele de adi al 
Devei. După căderea Daciei a fost fortărâță 
romană; pe timpul voevogilor ardeleni, să dice 
că ar fi servit de locuinţă mai multor voevodi, 
er pe timpul lui Huniade o aflăm însămnată în 
şirul cetăților ardelene. Fiind cea mai însem- 
nată cheie a vălii Muregului, cetatea acâsta în 
secolii trecuţi a ucat rol ins&mnat în istoria 

Ardelului, a fost de multe ori espusă la atacuri 
şi zidurile ei tăcute au fost martore la multe 
scene mişcătâre, La începutul secolului no- 
stru a fost lăsată în părăsire, dar la 1830, 
din porunca împăratului Ferdinand s'a repa- 
rat de nou, €r la 1849 a fost aruncată în 
aier, și de atuaci zace în ruine, 

La acest an, înainte de catastrofa, prin 

care stu ruinat, ea'a avut înfățosarea următâre 
după cum ne-o descrie Rivâri: *) 

*) Novâri, Erdâly regiscgei, Pesta 1852, p. 96.
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„Pe vârful delului, scrie el, ne condu- 
cea o cale serpentină, pe care s& aflau în 
anumite distanţe trei porţi. Despre lvogimea 
acestei căi ne putem face ideie, dacă con= 
siderăm, că numai distanța dintre două porţi, 
dintre pârta cea mai dinafară și a doua, era 

„de 896 de urme. Sosind Ja zidul cetăţii, 
în partea de cătră apus, calea trecea peste 
un pod; ce să pute ridica cu lanţuri și era 
de 50 de urme de lung. 

„Intrând pe pârtă ne afum în o curte 

mai mică, în estensiune de câţiv-a stânjini, 
unde veghea garnisâua., Mai încolo era cur- 
tea cetăţii, în formă pătrată şi cu zidiri jur 
împrejur, 6r pământul pe care căleăm e 
stânca curată, Lungimea curţii era 50 de urme, 
lăţimea mai mică. Edificiile de cătră megădi 
erau renovate, precum şi o parte din cele de 
citră medânpte, €r .în celelalte părţi erau 
în ruină. Laturea de cătră medădi, răsărit 
şi mediindpte a cetăţii era pusă sub coperiş 
er apa de plâie de pe el curgea în cetateşi 
era condusă în o fântână. Astfel de dina- 
fară nu s6 vedea altceva, din tâtă cetatea 
decât un zid în înălțime de 10 stângini. 
Dinafară împrejurul acestui zid să estindea. 

“un spa, în lățime de 3—4 stângini şi care 
era pe la margine împrejmuit cu un alt zid 

4



— 408 — 

mai mic, având o formă cam ovală, Atară 
de aceste şi calea serpentină era scutită 
cu zid. 

„Intorcându-ne în cetate, în colțul dela 
medănâpte-răsărit se vedeau odăile cari au fost 
zidite în neregulă, tote ruinate; între ele 

"ne-au arătat odaia, in-care să păstrau banii 
publici: In partea de mâdădi, adânc în pă- 
mânt, era capela, upoi închisârea statului... 
Să gice, că cetatea ar avea şi un tunel, cu 
eşire la brutăria militară, care se ada joa la 
pâlele dcluluit. | 

Dacă călătorul să va urca pe serpen- 
tinele de pe câstele delului sus pe muchea 
lui, duă lucrari îl vor pune cu deosebire 
În uimire: grandiositatea zidurilor ruinate 
şi panorams răpitâre, ce se deschide ochiului, 

Zidul porţii, precum şi celelalte ziduri 
sunt de grosime şi tărie fârte mare, ase- 
menea stâncei de trachit, pe care sunt ridi- 
cate și din care se par a fi ca resărite. 
Grea şi obositre muncă au trebuit să pres- 
teze urzitorii acestor puternice ziduri, muncă 

„uriaşă, care generaţiilor de mai târdiu li sa 
părut aprâpe întrecătâre a puterilor omenesci. 
„Nu e mirare deci, dacă tradiţia poporală, re- 
masă din moșşi-strămoși, ne: povestesce, că 
cetatea Devei, dimpreună cu alte alcătuiri
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„de-ale strămoșilor nostri daci și romani, au 
fost plăsmuite de uriași, înaintaşii Omenilor 
de acum de pământ. 

Să spune adecă că munţii şi plaiurile 
acestui încântător colţ de ţară, unde să nalță 
d€lul Devei, erau stăpânite odinidră de trei 
fete de uriași, surori dulei una cu alta. Ele 
erau mândre, mai mândre ca mândrenia și 
puternice cum nu sa mai pomenit om pe 
pământ, Odată să hotăriră ele să plăsmu- 
iască fiecare câte o alcătuire, prin care se 
pună lumea în uimire, şi să lase pomenire 
pe vecie, -— Eu cu ajutoriul lui 
D geu voiu zidi pănă de sară, pe un vârf 
de munte, o cetate, cum n'a fost şi nu va 
mai fi, grăi cea mai mică, — Eu, dacă 
îmi va ajuta Ddeu, voiu face o sealdă 

„care să naibă samân pe rotogolul pămân- 
tului, dise cea mijlocie, 6r' cea mai mare, , 

mai sumâță cuvântă astfel: 
— Ori îmi va ajuta Ddeu,ori 

ba, eu pănă de stră voiu ridica pe un colţ 
de munte o cetate, care să le întrâcă pe tote. 

Și când s6rele apunător îşi lua r&mas 
bun dela valurile arginţii ale Murășului şi 
Streiului şi da cel din urmă sărut piseurilor 
țerii Hațegului, pe dâuă vârfuri de dâl stră- 

„luceau dâuă cetăți minunate, ca dâuă corâne,
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€&r în valea Streiului stătea guta o scăldătore 
scobită. în stâncă, cu apă caldă -şi curată, 

ca lacrima înduioşării. Fata cea mai mică 

zidi cetatea Devei, cea mijlocie plăsmui scăl- 
dătârea dela Caâlav, lângă Streiu, 6r cea mai 
mare ridică cetatea Uroiului. Cea mai fru- 
mâsă dintre tâte era ucâsta din urmă, o ce- 

tate cum n'a mai vădut ochiul omenesc, Şi 
fata sumeţă s6 fălea cu ea grăind cătră cele 

dâuă surori: 

— Et, voiu aţi cerut ajutoriul lui 
Ddeu de aţi făcut alcătuirile vâstre, eu um 
zidit cetatea mea şi fără de ajutoriul 

lui şi e mai strălucitâre decât tâte, 

Dar ce folos, căci coborându-se n6ptea 

pe aripile sale negre pe pământ, un vifor 
strasnie nimici din rădăcină falnica cetate, 

în cât nu remase pâtră pe pâtră şi îngropă sub 
ruinele ei pe stăpână-sa. Astfel a tost pe- 

depsită sumâţa fată, pentru că a luat în de- 
şert numele lui Ddeu, €r cetăţii Uroiului 
abia i-se cunâsce urma, pe când celelalte 
dâuă alcături, deși în ruină, stau pănă îa 

diua de adi, | 

În acesta frumâsă tradiţie să reoglin- 
deză vechimea acestor alcătuiri şi greutatea 

facerii lor, atribuită nu 6menilor, ci uriași-
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y lor, €r de altă parte ea caracteriseză simţul 
religios-morul al poporului nostru., 

Intoreându-ne privirea dela aceste zi. 

duri, încunjurate de verdură de-tufiș și pă- 
dure, ne vom delecta în una din cele mai 
încântătsre privelişti ale frumosei nstre ţeri. 
Spre megănspte în depărtare pănă la colo- 
sul de stâncă Vulcan al Munţilor-Apuseni, 

-ni se înfăţoșeză munţii ş: delurile Zarandu- 
lui, cu băișagurile lor bogate; între ele 
să nalţă Haităul, la pâlele căruiu este aşe= 
qat Săcărâmbul, în o posiţie poetică între 
stânci, pe vârful cărora zărim bisericile sa- 
tului. De altă parte, spre micdădi, vedem 
strălucind în radele aurii ale sârelui turnu= 
rile măreței cetăţi a Hunedârei şi mai de- 

parte, preste sate şi colnice, zărim contur- 
nele uriașe ale munţilor Paringului şi 
Hațegului, cu piscul binecunoscut, cu bătrâ- 
nul R&tezat, pierdându-se în zarea albăstrie, 
Spre apus privirea ni se opresce de d&- 
lul Uroiului, dela care în jos pe lu pâlele 
delului nostru să estinde frumâsa vale. a Mu- 
răşului, prin care şerpuiesce lin şi măiestos 
riul. In apropiere să nalță în semicerc de- 
lurile pădurâse, dintre cari d€lul pe cari 

stăm este împins ca un promontor puternie 

spre Mureş. Jos în vale, spre răsărit, ime-
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diat la pâle să estinde orășelul Deva, cu - 
câte-va clădiri imposante, zidite in timpul 
mui nou. | , 

Atară de aceste delul Devei cu impre- 
“jurimea | Ini apropiată ne presentă şi alte 
lucruri de insemnărate. : Fauna și flora lui 
are unele specii pe amfibii, insecte şi plante, 
de cari nu să află în alte părţi ale Ar- 
delului *) | 

La rădăcina lui spre răsărit să află trei 
istâre bogate cu apă sărată, care conţine 
între altele carbonat de fer și magnesiu, 6r 
dacă: călătoriul va cerceta locul dinspre mâ- 
gănâpte dela pâle, intre d6l şi calea ferată, 
s5 calce pa acest loc cu pietate şi smerenie, 
căci calcă pe morminte de martiri ai liber- 
tăţii. Aici dorm somnul de-vecie mai mulţi 
“lănceri de-ai ni Horia, căduţi in lupta, ce 
Sa incins la Dova între ei şi nobili, luptând 
pentru libertate și contra asupririi tirane. 

Mai amintim, că pe costele dâlului in- 
torse spre Deva, să află un parc, cu căi fru- 
m6se (serpentine) de primblare.. 

  

7) Astfel sunt între altele vipera (Vipera amo- 
dytes) apoi speciile de insecte: Cicindela chiloleuca, 
Carabus montivagus, Daptus Komiueki, Acanthopus 
caruboides etc, (Vegi Bielz, Sicbenbiirgen, ed. II Viena 
1855 pag. 100.)
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Deva este un orășel, cu 4657 de lo- 
cuitori, dintre cari ceva preste 2000 sunt ro- 
mâni, 6r ceialulţi unguri și alte vaționalităţi. 
EL este centrul comitatului românesc al Hune- 
dârei şi ustfel. să află aici deregătoriile ad- 
ministrative și judiciare ale comitatului, apoi 

„mai multe instituțiuni culturale, intre cari 
sunt de amintit: o scâlă reală superidră cu 
internat, preparandie de stat şi sc6lă su= 
peridră de fete, tâte cu limba de propu- 
nere ungurescă,.. O îns&mnătate deosebită 
are museul „societăţii de istorie şi archeo- 
logie din comitatul Hunicdârei“ aflător în 
Deva, care deşi tiner şi mic, este bogat mai cu 
Bamă în reminiscenţe şi monumente preistorice 
şi romane, adunate cu deosebire din co- 
mitaiul Hunedorei, dar şi din alte. părţi 
ale Ardelului. Intre monumentele romane” 
sunt insemnate in acest museu reliefele, pri- ' 

„vitore. la cultul deităţii persane Mithra (Sol 
Invictus), cari in genere sunt forte rare şi pen- 
tru cari museul e cercetat și de savanţi streini, 

„ Românii au in Deva o scâlă poporală 
şi aici să află scuunul unui protopopiat 
român gr.-or. de care să ţin 28 de parochii 
gi câte-va filii, cu 18,413 de credincioși. 

Dintre zidirile orășelului sunt de in- 
semnat biserica reformată, o zidire veche de 

5
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pe timpul Huniadescilor; castelul “ principe= - 
lui Bethlen, (magna curia) afiător la pâlele 
delului cetăţii, şi zidit in stil renaissance, apoi 
dintre cele mui n6uă: prefectura (casa, co- 
mitatensă). un edificiu imposant in stil -re- 
naissauce germari, redutul orăşenesc, zidirile 
scâlelor ş. a. 

Iu împregiurimea Devei, la pâlele dâ- 
lurilor din drâpta Mureşului, la satul Ban- 
potoc, înspre Rapolt, să afă o frumâsă cas- 

cadă; eu este formată de părăul Banpotocu- 
lui, care, își aruncă apa preste un părete de 
stâncă, din o înălţime de 25 m. Acesta cas- - 
cadă cu privirea frumbsă, ce ni se deschide 

„în valea Mureșului şi a Streiului de pe 

înălţimea stâncei, ne ofere un tablou pitorese 
și atrăgător. 

Spre mâgănspte dela Deva să adă, tot 
în drepta Mureşului, între deluri, scăldătârea 
dela Boholt, în o posiţiune plăcută. Ea este 
una dintre scaldele vâstre mai mici, cu un 
isvor de apă alcalică-feruginsă şi e cerce- 
tată de locaitorii din împregiurime. Cu beu- 
tură, apa isvorului e folositore bolnavilor de 
stomac și unemici, &r ca scăldătâre să tolo- 
sesce cu succes contra bâlelor de nervi și 
reumatice, a bâlelor femeiesci etc,
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Dela Deva mai în jos pe Mureş dăm 
de satul Veţel, unde să află încă urmele 
unui castru roman, care ea numit Micia. El 
a fost construat în vale, pe malul stâng al 
Mureşului; calea ferată de acum trece prin 
mijlocul lui. Kovări ne spune, că pănă la 
începutul seclului nostru, zidurile Jui stăteau 
în înălțime de un stângen şi jumătate, prin 

urmate el a fost un castru roman din cele 
mai bine conservate la noi. Construându-să 
însă drumul de țară pe valea Mureşului, s'au 

dărâmat zidurile vechi şi materialul din ele 
sa folosit la drum şi la ziduire pe malul 
Mureşului, Dar cu tâte aceste să cunose 
bine și agi cele patru laturi ale lui.. Pe 
lângă uceste ziduri, precum şi. în interiorul . 

castralui s'uu aflat multe anticități romane. 

Mai în jos pe vale, pănă la graniţa 
Ardelului trai localităţi sunt de însămnătate 
mai mare: Ilia, Dobra,și Zamul. 

llia este aședată pe ţermul drept al 
Mureșulut. Aici să află scaunul unui proto- 
popiat român gr.-or, de care să ţin 26 de 
parochii și câteva Alii, cu 22,216 de credin- 

cioşi, 
Dobra este , agegată în stânga dela Mu- 

reș, în o mică depărtare dela el, lângă Riu- 
Dobrei şi lângă drumul de ţară. Riul-Dobrei
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isroresce spre mâdădi, în muntele Rusca şi să 
varsă în Mureş din jos de Dobra, EI este 
an riu de munte, cu partii romantice pe vae 
lea lui. Spre apus dela Riu-Dobrei, nu de- 
parte de graniţă, la Lăpugiul de Sus, să 
află un mare deposit de conchylii (melci) 
marine” petriticate, 'reminisceuțe din epoca 
geologică terţiară, când aceste ţinuturi vor 

“6 format fundul upelor mării, 

In Dobra să află o scolă elementară 
superidră cu trei învățători şi o învăţătâre; 

ea este scdlă grănițerâscă, fiind românii 
din „Dobra odinidră grăniţeri, apoi aici este 
scaunul unui protopopiat român gr.-or. de 
care 78 ţin 14 parochii, cu 11,244 de cre- 

“dincioşi, | 

Atât la Dobra, cât și la Ilia au fost 
în vremile mui vechi câte-o cetate, cari erau - 
cetăți de graniţă și aveau menirea a apăra 
pasul Mureșului contra năvălirilor dușmane. 
Fle însă sunt de mult ruinate și părăsite 
și adi numai puţine resturi ne arată locul 
unde s'au aflat. . | 

Din jos de Dobra arumul de ţară să 
rămuresce în dâue părţi. Unul să depărteză 
de Muveș şi străbâtând printre dâluri, pără- 
sesce hotarele Ardelului și dincolo de Co- 
sova ajunge în valea Begei, în Bănat, în-
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dreptându-să spre, Făget... Celalalt. trecând, 
Mureșul la. Burjuc, apucă pe. malul: drept al 
riului, dimpreună, cu „calea ferată, ducând 
ambele lu Zam, unde apoi. trec, în 'Pera-Un- 
gurescă, | ta aa 
II Zamul este un punct însemnat al. Ar- 
delului. -Aici „părăsesce Murăşul... Ard6lul, 
trecând în Ungaria; el este localitatea cea mai . 
jos așegată a nâstră, aflându-se, la..o, nălţime 
de 167 _m. preste suprafaţa mării, La- Zam se 

face. mare, negoţ, de lemne, Aici, să. descarcă 
și s6,.v End de obiceiu. lemnele de brad, adusa, 
pe Murăş, de; pe-la Topliţa şi Reghin și, apoi încărcându:se, de „nou,.:să „due : mai. departe 
spre,;Arad şi: Seghedin. Astieliu Zamul, este 
un, emporiu ial; lemnăritului, cn mişcare. de, 
negoţ însemnată pe, timpul plutăritului..: Afară 

„de acesta la: Zam şi. împregiurime -esta. în, 
stare înfloritâre şi. pomăritul.. tati 
up Dslurile,. ce se--nalţă în drepta:- Mură-, 
şului,:spre medănâpte şi r&sărit. dela::Zam; 
sunt. alcătuite did cale: (formaţiune Jara) şi - 
astfel ;în „ele să;. ada „mai: multe peateri: şi 
partii de, stânci ;pitoresci,; cum :sunt: de -obi-i 
ceiu de aceste în.delurile de composiţie vărâsă, 
Astfel de partii afăm pe. valea. Almașului, 
aprâpe de graniţă, apoi mai departe apte răsărit 
între satele, Tămășesci şi Godinesci;:spre megă-: 

, 27 

: 10 
e aj azi
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n&pte răsărit dela Zan, unde să află şi d6uă 
pesteri, dintre cari una este de mărime consi- 
derabilă şi are mai 'multe rămuriri. Ase- 
menea' s€ află alte d6u& peşteri în “valea 
Poianei, la satul Dănulesci ş. a. Delurile 
aceste spre apus dela Zam, insoţese Murăşul 
pănăi dincolo de: Radna, unde apoi să 5 perd 
în: şesurile Ungariei. ” 

„ Mureşul trecând şi el pe şesurile Un- 
gariei să varsă la Seghedin în Tisa. 

Mureşul curge dela medănbpte-răsărit! 
spre megăqi- -apus şi astfel desparte Transil- 
vania în două părţi mari, una de megănbpte 
şi alta: de megădi. El este riul nustru cel 

mai mare şi apr6pe jumătate din riurile şi 
păraiele nostre îşi împreună valurile lor cu ale 
lui. Intre ufluenţii Mureşului sunt uneie dintre 

cele mai însemnate riuri ale nâsire, cum e 
Gurghiul, Niragiul, Arieşul, Tirnavele, Am- 
poiul, Sebeșul şi Streiul. Cursul stu ţine 
pănă la hotarul ţărei 70 6re, €r lăţimea -e 

diferită,. la Reghin 35, la Uidra 50, pe la 
Deva 60—10 stângini; locul unde părăsesce 

hotarul Tansilvaniei, din jos de Zam, este. 
cei mai jos situat punct al nostru, 140 m, 
preste nivoul mărei, + -.. 

- Valea . Mureșului a . fost totăbana „cale 

însemnată de comunicaţie. -Pe vremea -ro-!
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manilor “ şos6ua, ce venea dela Ulpia-Tra- 
iană, trecea Murăşul pe la Uroiu şi apoi 
mergea pe Murăş în sus la Apulum şi de 
acolo mai departe pănă pe lu Deda unde i se 
cunosc încă urmele, 

Acum pe valea lui să af, începând 
"din Giurgeu. şosea, &r dela Reghin în jos 
Cale ferată. Pe ţermii lui, de ambele părţi 
sunt aşegate 131 de localităţi, între cari mai 
multe oraşe. 

Murăşul, după-ce -ese din Giurgeu, 
curge tot prin ţinuturi locuite de români; 
pe țermii lui locuiese mii de români, cari 
cultivă în sudârea feţei țarinele de pe văile 
lui, şi pentru aceea poporul nostru îl iu- 
besce, apunâudu-i cu drag tainele inimei în 
cântecele sale, precum: 

„Du-te dor cu Murăşul, 

„Nu-mi mai rupe sufletul, 
și 

„Mureş, Murtş apă lină, 

„Treci-mă 'n țâră străină, 

, sau 

„De-ai fi Murăş vorbitor, 

„Precum eşti de mergător, 
„Eu Murăş te-aş întreba, 

„N'ai văgut pe bădița? ș, a. 
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Salzburg — Oena 

Salzhau — Jabeniţa 

Schiissburg — Sighișora 
Schelemberg — Şelimber 
Siebenbiirgen — Ardel 
Stidterdorf — Rișinari 

Strell — Streiul 

7, 
"Talmeseh — 'Tălmaci 

'Taterloch — Tătârlaua 

'Tarneberg — Tepei 

'Teufelsdorf — Hașfalău 

U. 

Unter-Eidisch — Idicul de jos. 

V, 
Weidenbach — Ghimbav 

Z. 
/eiden — Codleu 
Zeidenerberg — Migura-Coalii 
Zernendorf — Cernat 
Ziegenthal — Cichindel



Unguresc-românese. 

A 
Adâmos — Adămuş 
Agostonfalva — Agoştin 
Aloyoay — Joseni 

- Aleyâgy — Gioasiul de jos 
Algyâay-Felfali — Geoagiul de sus 
Alkenytr — Sibot 
Als6-Bajom — Boian 
Als6-Idecs — Idicul de jos 
Als6-Szombatfalva — Sâmbiita de jos 
Arany — Uroiu E 

B. 
“Bâbolna — Băbălua 
Babihegy — Dealul Babei 
Biâesfali — Bacifalău . 
Balavâsâr — Bălăușari 
Balizsfalva — Blaș 
Balăzstelke — Blăşel 
Bareza — Bârsa 
Barezasâg — "Ţara Bârsei 
Bâkasi szoros — Bicaz pas, | 
Bereezk — Breţcu 
Berethalom — Biertan 
Besenyă — Beşinău 
„Bodok — Budoe 
Bodza szoros — Buzeul pas. 
Bodzafordul — Intorsura Buzeului 
Bodzai vim — Vama Buzeului 
Borzis — Boziaş



7 
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Brass6 — Brașoy 
Biik — Bie 

Biikk — Făget 
Biikszâd — Biezat | 

| GC, 
Csâklyaikă — Piatra Cetei 
Csermâtfalva — Cemat 
„Csigmo — Cigmău 
Csik — Ciucul 
Csikbalânbânya — Bălan 
Csik-Szereda — Sereda Ciucului 
Csolnakos — Cinci 
Csombord — Ciumbrud 
Czenk — Tempa 
Czibinfoly6 — Cibin riu 
Czikenaâl — Cichinde] 

Czod — Sadului-riu 

Dil — Da 

Desfalva — Deaş 

Ebesfalva — Ibașfaltu 
Egrestă — Agristeu - 
Flopatak — Vălcele 
Erdtly — Arael 
Frzsbetvâros — Flisabetopole. 

. F. . 
Fegyer — Federi 
Fehcr Nyik6 — Micu Alb 
Feketehalom — Codlea. 
Felek — Avrig 
Pels6-Bajom — Basna 
Fele-Lapugy — Lăpugiul de sus
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Felsi-Piin — Pianul român 
Felst-Szombatfalva — Sâmbăta de sus 
Fenşăfalva — Brad 
Feredă Gyogy — Feredeu 
Fogaras — Făgăraş 

Foldvâr — Feldidra 

G. 

Gorgeny S6akna — Jabeniţa. 
Gărgtny-Szentimre — Gurghiu (Sânt- Imbru) 
Gyalâr — Ghelar 

Gyalakuta — Gialacuta 

Gyergy6.— Giurgeu platou 

Gyergyo-Alfalu — Alfalău 

Gyergy6 Belbor — Bilbor 
Gyergyo6-Domulk — Dămue - 
Gyergy6-Szt.-Miklos — Sân Mieliuş 

Gyilkos — Omoritâre peşteră 

Gyimes szoros — Ghimeș pas. 

Gyulafehervâr — Alba-Iulia 

H. 
Hargita — Arghita 
Hâromsz6k — Treiscaune 
Hâjasfalva — Hașfalău 

Hetfalu — Săcele 

Holl6 — Corbul 
Holump — Holâmb 

Hortobâgy — Hârtibaciu 
Hosszufali — Satulung 

| ]. 

lakabfalva — Iacobfalu
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K. 

Kakukhegy — Cucului munte 
Râpolna — Căpâlna 
KHâszon — Cason 
Nelemen havas — Călimanul 

Renyârmeză — Câmpul Pânii 

Reresztenyfalva — Cristianul sat 
Iereszthegy — Crucii Muntele 

„Keruj firdd — Chirui 
Rezdi Polyan — Poian 

„Rezdi Vâsârhely — Chezdi Osorheiu 

Rirâlykă — Piatra Craiului 
RKis-Apold — Apoldul de jos 

Ris-Besztereze — Bistricidra 
Ris-Disznod — Cisnădidra 

Kis-Halân — Călanul 

Kis-Kapus — Copşa-Mică 
Ris-Tatâr — Tătaru Mie 

-Kolezvâr — Colţului-cetate 
R5halom — Cohalm 

Kudzsir — Cugir 

Riikiilld — Tirnavele | 

Riikiillovâr — Cetatea de Baltă 
Kiisziiriikopatak — Pisirig 

| L. 
Lâmkerek — Lăncrâmul 

Laposnya — Lapușnea 

| HA. 
Magyar-Benşe — Bia 
Malomviz — Riu de Mori 

Maros-llye — Ilia 
Maros-Ludas — Ludoşul de Murtş
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Maros-Portus — Partoş 

Maros-Szt.-Kirâly — Sâner aiu 
Maros-Ujvâr — Uidra 
Maros-Vâradja — Orda 

„ Maros-Vâsârhely — Mureş-Oşorheiu 
Medgyes — Mediaş . 

Miriszld — Miraslău 

N. 
Nagy-Apold — Apoldul de sus 
Nagy-Disznd — Cisnădia 

Nagy-Enyed — Aiud 
Nagy-Hagymâs — Hășmașul mare 
Nagy-Kend — Chendul mare 
Nagy-Sink — Cineul-Mare 

Nagay-Szeben — Sibiiu 

Nagy-Talmâes — Tălmaciu 

Nagy-Tatâr — Tătar Mare 

"Nândor — Nandru 

Nyârad — Niragiu riu 
Nyârăd-Sereda — Sereda Niragiu 

-Ojtoz — Oituz pas. 
Olâh-Apahida — Pigida 
O-Sebeshely — Sebeşelul -vechiu 

i P. 
Parajd — Praid 
Peterfalva — Petrifalău - 
Piski — Simeria 

Pocsfalva — -Păucea 
Puszta Kalân — Crișeni 
Purkereez — Purcăreţi
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R. 
Radnot — Ernotul. 
Ratosnya — Restoșnea. 
Rozsny6 — Râșnov, 

S. 
- Segesvâr — Sighişora. 

. Sâsmeză — Poiana- Sărată. 
Sor enyfalva, — Şomfalău, 

Ă - Sz. 
Szarkakă — Piatra Țăreir. 
Szâszesor — Săsciori, 

Szâszkezd — Saschiz. 
Szisz-Regen — Reghinul săsese. 
Szâszvâros — Orăștie, 
Sz6kely-Udvarhely — Odorheiul să. 
Szelindek — Slimnie, 
Szent-Agota — Anita. 
Szent-Anna tava — Sânt Anna lac, 
Szerdahely — Miercurea. 
Sztrigy — Streiul. 

. Tatărlaka — 'Tătârlaua. 
t Tâtrâng — Târlungeni. 

Patos — Trotuș, 
Telek — Teliue. 

Torja — Turia, | 

Tolgyes — Tulgheș 
Tămâsi szoros — Timiș pas. 
Târesvâr — Bran. 

Toresvâri szoros — Bran pas. 
Tiirkis — 'Turcheş,
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| u: 

„ Uj-Sebeshely .— Sebeșelul Nou. 

V. 

Vajda-Iunyad — Hunedora. 

Vâmos Gâlfalva — Ganfaltu 

Vâralja — Sub Cetate. 
Vârhely —- Grădişte. 
Vâros-Viz — Orăştiora. 

Vaskapi — Porta de fer. ! 

Vees — Jeciă, 
Verest6 — Roşu lac, 
Verestorony — Turnul Roşu. 

Vidombâk — Ghimbav. 
Vidrătszeg — Vidrastu. 

Vizakna — Ocna. i 

Zalasd — Zlaști riu. 

Zajzon — Zizin. 
Zsedânpatak — Jidanului-vale. 

Zsil — Jiuri. 

Zsina — Jina. 

Zsitve — Jidvei. 
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