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»’a descliisu non a I* o n a menții, 
la eare învitămu pe toți amicii și 
sprijinitorii foiei nostre.

Prețuld abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

pe -vlzxîx azxîa...................................... 12 fl.
pe șese 1-a.zxx................................. S fl.
pe trei lnxiai................................. 3£L.

Pentru România și străinătate:
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Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

Escesele șovîniste și armata.
Brașovîi, 9 Aprilie v.

ErI amu arătată, în ce mare 
încurcătură se află pretinsulă li- 
beralismă ungurescă, care măsură 
cu măsuri deosebite Maghiarilorvi 
și Nemaghiariloră.

Astăfli voimu se vorbimu de 
încurcătura, în care au ajunsă șo- 
viniștii cu demonstrațiunile loră 
nesfârșite pentru idolulă loru Kos
suth.

In d*!0!0 acestea s’a lățită 
soirea, că ministrulă comună de 
răsboiu a ordonată, ca în viitoră 
musicele militare se numai cânte 
în teatrele din Ungaria.

Se înțelege, că o asemenea 
măsură a trebuită să producă mare 
sensațiă și a atinsă durerosă pe 
șoviniștii de totu soiulu. In sine 
este unu lucru ne’nsemnatu, der 
rămâne totuși forte superăciosă, 
când șefulu administrației armatei 
atinge astfeliu orgoliulu ne’mblân- 
cjițiloru kossuthiștl.

Care e causa procederei sale?
S’a întâmplată de curendă, ca 

în teatrulu poporală din Pesta, 
într’o piesă, în care vine înainte 
și cânteculu lui Kossuth, să se 
facă demonstrațiuni turbulente, ce- 
rându-se mereu repețirea acestui 
cântecu revoluționară între stri
gările sgomotose ale publicului, 
într’o singură seră, musica a fostă 
silită să repeteze de șese ori cân- 
teculă lui Kossuth. Și aceste de
monstrațiuni s’au repetată în mai 
multe sări după olaltă.

Der după pilda din Pesta s’a luată 
și teatrulă din Dobrițină și în alte 
teatre din provinciă s’a făcută scan- 
dală cu lărmuitărea cerere de-a 
se repeta în infinită cânteculu lui 
Kossuth, și pretutindeni musicele 
militare formau orchestra.

Se vede, că în ministeriulă de 
răsboiu s’au cugetată, decă este 

convenabilă, ca musicele militare 
să ia parte activă, deși indirectă, 
la demonstrațiunile nebune pen
tru Kossuth. Resultatulă a fostă 
hotărîrea, de-a le interii00 00 mai 
cânte în teatre, căci uumai așa 
mai puteau fi ferite d©<a fi între
buințate ca părtașe ale unoră de
monstrațiuni incompatibile cu vacja 
și cu posiția armatei comune, din 
care facă parte.

S’a dovedită în casulă acesta, 
că nebunia „patriotică14- a șoviniș- 
tiloră păte fi fără margini, der că 
indulgența armatei față cu ei tre- 
bue să șl aibă marginele sale, decă 
nu voesce să se pună la discre- 
țiunea publicului de pe strade.

Cum-ca au simțită și căpe
teniile șoviniștiloră lovitura, ce au 
primit’o, — decă, precum se asi
gură, în adevără esistă acelă or
dină, — dovedesce și interpelarea, 
ce a adresat’o în ședința de Mer
cur! a camerei Carol Eotvos mi
nistrului honvecțiloră în afacerea 
musicei militare din Dobrițină.

Tonulu, în care s’a motivată 
acesta interpelația, este multă mai 
liniștită, decâtă cum s’a întâm
plată altă dată la asemeni oca- 
eiunl. Eotvos vorbi de buna înțe
legere necesară între societate și 
armată, care fîindă o instituțiune 
de stată, trebue să fiă cu „na 
țiunea“ în deplină solidaritate 
etc. S’a ferită însă de-a folosi lim- 
bagiulă vehementă obicinuită la 
Kossuthiștl.

Și a fostă la locă acestă pre- 
cauțiune a lui Eâtvos, pentru-că 
și așa demonstrațiunile pentru 
Kossuth au produsă o mare ne- 
mulțămire la curte și în casulă 
de față măsura ministrului comună 
de răsboiu este în sine atâtă de 
justă, încâtu chiar și unele dintre 
foile ungurescl recunoscă acum, 
că ministrulă n’a mai putută să 
sufere, ca musicele militare, cari 
suntă o instituțiune a armatei co
mune, să fiă dejosite a servi ca 
uneltă iubitoriloră de scandaluri 
și de demonstrațiuni.

Escesel3 șoviniștiloră au pro
dusă, precum se vede, o reacțiune, 
care nici nu se putea înlătura. 
Der suntemă încă numai la înce
pută, căci escesele șoviniste nu se 
îndreptă numai în contra armatei, 
ci ele au unu terenă vastă față 
cu totu ce e nemaghiaru în țeră, 
și pănă ce nu li-se va pune aici 
stavilă, nici armata nu va pută fi 
scutită de ele.

Sinodele române gr. or.
și politica bisericescă a guvernului.

In tote cele trei sinâde gr. or. alti 
arohidiecesei, dela Sibiiu, și alO diece- 
selorfi sufragane, din AradQ și Caranse- 
beșU, s’au desbătutti și s’au primita re- 
soluțiunl prin cari se protestezi în con
tra intenționatelor!! reforme politioe bi- 
sericescl ale guvernului.

In tote trei sinâdele, se vede că în 
urma unei înțelfgerl comune, s’a luata 
de basă la discuțiune una proiecta de 
resoluțiune identica și de următorula cu
prinsa .

Proiectil de resoluțiune
in cestiunile politico-bisericesc^ pendente.

Considerândă, că reformele de 
mare importanță puse în vedere 
în programulă politico-bisericescă 
*4Iă guvernului, decă s’ar realisa, 
lipsindu petăte relațiunile familiare 
ale cetățeniloră statului de basa lor 
religiăsă-morală și nealterabilă de 
astăcțî, le-ară așe4a pe base de 
dreptă de totă nouă, profane, pur 
lumescl și prin urmare schimbă- 
ciăse, er de altă parte deopotrivă 
cu interesele celorlalte biserici din 
patriă în multe privințe ară vă
tăma în modă gravă drepturile 
și interesele vitale ale bisericei 
ndstre ortodoxe naționale, basate 
pe învățăturile nealterabile ale lui 
Christosă și în legile străvechi ale 
patriei;

considerândă, că sinodulă ar- 
chidiecesană ară comite o negli- 
gare a datorințeloră sale, decă în 
fața unoru pericule atâtu de ame- 
nințătdre pentru biserică, nu ar 
lua măsurile posibile între margi
nile legale ale competinței sale, 
pentru evitarea acelora, încă în 
stadiulă de acum ală aceloră pro
iecte de reforme problematice;

considerândă, că reformele con
template nu derivă din vr’o nece
sitate generală, simțită de popă- 
rele creștine ale patriei năstre, ci 
din contră ele ară vătăma adâncă, 
și în urmă ar sgudui în modă în- 
grijitoră sentimentele religiose- 
morale, astăcțl încă adâncă înră
dăcinate, mai alesă în inimile cre- 
dincioșiloră bisericei năstre;

considerândă, că Introducerea 
matriculeloră de stată, și-ar greși 
cu desăvirșire scopulă principală, 
adecă celă relativă la botezurile 
necompetente, pentru-că matricu- 
lele de boteză, — despre ună actă 
sacramentală, carele numai preo- 
tulu îlă păte săvîrși, niciodată nu 
se potă preface în matricule de 
stată, — er aci numai astea ară fi 
de considerată ;

mai departe, că pe lângă aceea, 
că astfelă de măsuri, în starea 
presentă a administrațiunei nostre 
politice, ar sgudui în modă seriosă 
siguritatea și autenticitatea aces- 
toră registre publice, — credincio- 
șiloră bisericei năstre, ca contri
buabili ai statului, le-ar impune 
sarcini nouă, grele și nejustificate, 
clerului nostru i-ar causa o daună 
simțităre în venitele sale și alt
mintrelea insuficiente; și afară de 
acestea ar altera legătura spiri- 
tuală-bisericescă dintre părinții su
fletesc! și credincioșii loră;

că prin urmare introducerea 
matriculeloră de stată, ar fi o mă
sură necorăspundătăre scopului 
contemplată, costisitore și aseme
nea dăunăse pentru stată și pen
tru biserică;

considerândă, că introdusă in
tenționata căsătoriă civilă, așe40- 
mintele sacre ale dreptului cano
nică ală bisericii năstre ar perde 
din autoritatea loru, vigărea le
gală, de care se bucură astăc|lju- 
dicatura bisericescă în afacerile 

matrimoniale s’ar desființa, er cu
nunia bisericescă, despoiată de vi- 
gărea ei de dreptă, în ochii mas- 
seloră, cari ușoră să lasă a fi 
confundate prin astfelă de măsuri 
distrugătăre, ar pute să se degra
deze la o ceremoniă cu totul u su
perfluă, fiindă ea lipsită de tătă 
valărea practică și totuși împreu
nată cu unele spese, deci biserica 
ar fi gravă lovită în două privințe, 
fiindcă de-o parte, prin astfelă de 
reforme, deși în contra intențiuni- 
loră autorității de stată, der to
tuși sub scutulă ei, așa cțicendă 
prin stată, s’ar provoca și promova 
indiferentismulă religionară, er de 
altă parte plenitudinea autorității 
bisericei, de care se bucură de se- 
coll, s’ar reduce la minimulă ei;

considerândă mai departe, că 
o atare devalvare fatală a stră- 
vechei autorități bisericescl ar 
tace biserica incapabilă de a păși 
cu efectă în contra răspândirei ne
credinței, de care tocmai în urma 
astorfel de reforme trebue să ne te
mem, er prin acesta biserica ar de
veni totodată incapabilă și de a co- 
răspunde în deplina măsură misiunei 
sale publico-politice, adecă de a 
servi statului, ca ultimulă, celă 
mai puternică și celă mai sigură 
racfimă ală ordinei sociale; căsă
toria civilă intenționată, ar fi deci 
de-o potrivă perniciăsă pentru stată, 
ca și pentru biserică.

considerândă, că modificarea 
art. de lege LIII din 1868, care 
formeză sorgintea propriă a ac- 
tualeloră discusiunl confesionale, 
— de asemenea pusă în vedere prin 
programulă politic-bisericesc al gu
vernului,—arforma numai ună actă 
de dreptate politică și de libera- 
lismu, căci apartinența confesio
nală a cetățeniloră nu constitue 
ună interesă de statu, prin urmare 
o restrîngere prin lege a libertă
ții naturale a părințiloră relativă 
la confesiunea copiiloru loră, în a- 
căstă privință invdlvă o spoliare 
de dreptă, așaderă o astfelă de 
modificare de lege, respective unu 
asemenea actă de dreptate, nu re
clamă nici din punctulă de vedere 
al confesionalismului vre-ocompen- 
sațiune, nici din punctulă de vedere 
ală statului luarea unoră măsuri 
legislatorice de apărare, cu atâtu 
mai puțină răsturnarea unoră in- 
stituțiuni seculare, bine așezate și 
bine probate;

considerândă mai de parte, că 
pretinsele inconveniente, cari s’ar 
fi ivită pe ici pe colo la căsăto
riile mixte și ale celoră convertiți, 
la cari să și face provocare spre 
justificarea intenționatei roforme 
de căsătoriă, nu derivă din simul
tana valăre legală a disposițiuni- 
loră incongruente ale dreptului 
matrimonială la diferitele confe
siuni, ci din nerespectarea aces- 
toru disposițiuni seu a legiloru 
generale ale țărei, der astfelă de 
cașuri, de altmintrea escepționale, 
ar pute să justifice celă multă 
6reșl-cari disposițiuni potrivite es
cepționale, — nici într’unu casă 
însă n’ar pute justifica măsurile 


