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„Gazata" eae în flă-oarefli 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fl.T pe șăse luni 

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

Pentru România șl străinătate:
Pe unii ană 40 franol,pe ?6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de lîumineoă. 8 franol. 

Se prenumără la t6te ofioiele 
poștale din întru și din afară 

£fși la dd. coleotori.

Abonamentnln pentru Brasovn: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 30 etaglulu 
I.: pe ună ană 10 8., pe șăse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 50 or. 
Cu dusulu în easă: Pe ună ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 5 cr. v. a. 
s6u 15 bani. At&tu abonamen
tele cătii și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 114. Brașovil, Joi, 27 Mai (8 Iunie) 1893.

Ministrul Csaky și autono» 
mia confesională.

Din desbaterile camerei mag- 
națilorG asupra faimosului proiectu 
de lege privitoru la salariile în- 
vețătorescl, vomă releva astăcjî 
ună momentu pe câtă de straniu, 
pe atâtu de caracteristicG.

Archiereii români gr. or. au 
reclamate,, precum scimu, cu oca- 
siunea acelorG desbateri, respec
tarea neștirbită a autonomiei bi- 
sericei române gr. or. stabilită 
prin lege. Autonomia nostră, c]L 
seră ei, ne dă drepturi asupra 
școleloru nbstre confesionale. Nu 
merge der, ca aceste drepturi se 
fiă eludate și călcate prin dispo- 
sițiunile noului proiectă de lege.

Lucru fîrescu și fbrte logică, 
că archiereii noștri au vorbita 
astfelu. Ce altă înțelesu ar pute 
se aibă autonomia bisericei ro
mâne gr. or., decă nu acela, ca 
se li se garanteze fiiloru ei, în li
mitele date de lege, ună cercă de 
desvoltare națională pe teremulu 
bisericescG și culturală? Acesta și 
este scopulG Statutului organică, 
înarticulatu în legile țerei la anulă 
1868.

Pe timpulu acela, și de atunci 
înc.bce pănă mai eri, alaltăerl, 
StatutulG privitorG la autonomia 
bisericei române gr. or. era pri
vită, ca și legea de naționalitate, 
adusă în același anu, ca o lege 
fundamentală, prin care aveau sS 
se reguleze raporturile naționali- 
tățiloră față cu statulu. Princi- 
piulă autonomiei confesionale era 
der privită ca unu principiu de 
vieță pentru desvoltarea naționa- 
litățiloră nemaghiare. Așa, celu 
puțină, îlu Interpreta la 1868 
Deak, Eotvoa și soți.

Succesorulu de ac|î ală lui Ebt
vos la instrucțiunea publică, con
tele Csaky, înse vine și stabilesce 

ună principiu cu totulă contrară 
aceluia, care a dată nascere Sta
tutului organică. Elă susține, că au
tonomia bisericei române gr. or. 
nu este, decâtă o concesiune vre
melnică, care pbte fi ori și când 
restrînsă, modificată, seu chiar în
lăturată, decă legislatoriloră (șn- 
gurl li se va păre, că acesta o pre
tindă interesele statului, drepturile 
statului și scopulG statului, cum îlă 
înțelegă ei.

La 1868 se credea încă, că in
teresele statului pretindă, ca po
porului română să ’i se garanteze, 
celu puțină pe terenulă bisericescG, 
ună cercă ore-eare de liberă des
voltare națională. Atunci s’a re
cunoscută, că statulă avea dato
ria de a lua sub scutulu seu deo
sebitele interese de vieță ale bi- 
sericeloru naționale, și așa s’a năs
cută și Statutulă organică alu bise
ricei române gr. or.

Era învederată, că autonomia 
diieriteloru confesiuni nu putea 
ave altă scopă, decâtă a-le îngrădi 
pe acestea față cu puterea statu
lui, reservându-le unu cercă de 
drepturi proprii ale loră. De aici 
urma negreșită, îndatorirea sta
tului, de-a respecta, în propriulu 
său interesă, acestă cercă de drep
turi autonome.

Csaky însă vine acuma și 4’ce 
cătră archiereii români: ve înșe
lați amară, Prea Sânțițiloră, decă 
credeți, că n’ar fi admisă, ca prin- 
tr’o disposițiune mai nouă legis
lativă, autonomia vostră biseri- 
cescă să fiă eludată, er cerculă ei 
de drepturi să fiă mărginită. Mai 
înteiu chiar și în Statutulă orga
nică se c|.ice, că autonomia se 
pbte validita numai între margi
nile legiloru țării ; ală doilea: 
activitatea legislativă, desfășurată 
dela 1868 înebee, dovedesce, că 
prin nouă legi urmate de atunci, 
s’au făcută schimbări și s’au pres

crisă alte diferite condițiuni pe 
teremulă autonomiei în afaceri 
școlare, cari nu suntu prevecțute 
în Statutulă organică (Art. de 
lege IX: 1868).

Din tbte acestea conchide mi- 
nistrulă Csaky, că statulu ungară, 
când primesce autonomia diferi- 
teloră confesiuni în cartea legi
loru sale, nu renunță la dreptulG 
său suverană de legislațiune, căci 
interesele statului, drepturile sta
tului și ținta statului nu potu fi 
subordinate, în nici o împrejurare, 
unoră interese parțiale bre-care, 
seu unoru vederi parțiale bre- 
care.

Declarațiunea acesta, făcută 
între aprobările majorității, dove
desce mai multă ca ori și ce, că 
acțiunea de față a guvernului și 
a dietei unguresci e îndreptată 
fățișă în contra baseloră autono
miei confesionale, ce au fostă sta
bilite de guvernulă și legislatorii 
unguri dela 1868.

Absurditatea părerei susținute 
de d-lă Csaky e prea bătetbre la 
ochi. Nu-i vorbă aici, ca statulu 
să renunțe la unu dreptă ală său 
suverană; ci e vorba, ca să res
pecte nisce drepturi ale popore- 
loră sale; e vorba, case scutescă 
unu anumită cercă deosebită de 
desvoltare alu acestora, — și tbte 
acestea în propriulu său interesă.

Der d-lă Csaky nu cunosce, 
decâtă interese maghiare, pe cari 
le identifică cu interesele statului, 
și așa ajunge la fatala conclușiune, 
că ținta statului este nimicirea, 
er nu păstrarea autonomiei con- 
fesiuniloră nemaghiare.

De aici urmeză, că autonomia 
confesională nu mai pbte garanta 
acțl întru nimicu interesele de des
voltare ale popbrelorăjnemaghiare. 
Datbre suntu prin urmare aceste 
popbre a pretinde, pentru asigu- 
gurarea esistenței loră naționale, 

alte garanții multă mai puternice, 
decâtu le pbte oferi autonomia 
confesională. Și acestea nu le potu 
afla, decâtă în egala loră îndrep
tățire politică-națională.

CRONICA POLITICA
— (26) Maiu.

piarele vienese apreciază espunerea 
ministrului Kalnoky. Ele se arată fârte 
satisfăoute de persistența, (de firmitatea 
și de intimitatea relațiuniloră între sta
tele triplei alianțe. Ele acoentueză im
portanta deolarațiuniloră ministrului în 
privința relațiuniloră austro ruse. „Frem- 
denblatt" cjioe, oă ouvintele d lui de Kal
noky voră produoe efeotă și se va conta 
pe faptulă, de altmintrelea cunoscută, oă 
tripla alianță esistă ou puteri imposante, 
ca ună puternioă sprijină ală păcei în 
Europa. „Neue Fr. Presse" consideră de- 
olarațiune d-lui de Kalnoky, asupra rela
țiuniloră austro-ruse, ca ună evenimentă 
suprinejătoră și importantă. Amicii uma
nității potă avâ din acesta speranțe îm- 
bucnrătâre. „Vaterland" cjice, că espu- 
nerea iudioă o fașă nouă fârte îmbuou- 
rătâre în privința relațiuniloră Austro- 
Ungariei și care va provoca în Europa 
întregi profundă recunosoință pentru 
împăratule și pentru d. de Kalnoky. 
„Presse" dice, oă adversarii triplei alianțe 
vorti trebui să presiiste în convingerea, 
că acăstă alianță nu pâte fi sdruncinată 
și oă ea menține firmă prmoipiulă poli
ticei de pace defensivă. Declarațiunile 
d-lui de Kalnoky relative la Rusia voră 
produce, negreșită, pretutindeni o mare 
impresiune. — Vorbindă de declarsțiu- 
nile d lui de Kalnoky „Le Temps" cjioe, 
că e de admirată corectitudinea și dra
gostea sinceră pentru pace a ministrului 
austro-ungarii. Nu este fără vre-ună a- 
vantagiu pentru liniștea Europei de a 
ave în diplomația âmenl ca d-nii de 
Kalnoky și de Caprivi. Fără ca cineva 
să-și facă o îlusiă asupra valorii prae- 
tice a acestora declarațiunl liniștitore, 
trebue însă a recunosce, că cuvintele

FOILETONULU „G-AZ. TRANS."

ESCURSIUEd
pe munții Țerei Bârsei și ai Făgărașului

de

loan-ă T-iircj..

I. Buceciulu cu vârf ulii „LA 0MUJ, 
înălțime de 2508 metri. Munți stâncoșl.

(4) (Urmare).

Tocmai la miecjulă nopței, deștep
tați de ună sunete deosebită, eșirămO 
afară să vedemG, că ce este. Sunetulă se 
audea aouma și mai bine, oând etă, că 
în întunereculă nopței vine din partea de 
cătră fundulă peșterei, oeolindă împre- 
giurulă bisericei, o naisteriosă figură, 
înaltă și îmbrăcată cu o lungă haină ne- 
gră. Era ună călugării cu o prăjină de 
lemnă lungă pe umără, pe care în par
tea dinainte era atârnată o tâcădefieră, 
— cum suntu în clopotnițele bisericelord 
de rită orientale, — pe carea oălugă- 
rulti, cum ocolia biserica, o bătea din 
răsputeri. ’Lă întrebarăm^: „Ce este 
asta, părinte?" La ce fără a se opri, răs
punse: „Batil toca pentru slujbademie- 

dulii nopții, pe care noi o ținemă regn 
lată în tote nopțile".

iBprăvindâ călugărulă cu tocatulăf 
amG intrată și noi în biserică, unde acuma 
erau toți patru călugării. După ce amG 
stată puțintelă ne-amG întorsO îndărătă 
la fooulă dinaintea mănăstirei și amil in
trata erășl în chiliile, ce ni-s’au pusG la 
disposițiă. AmG rămasa însă totO deș- 
tepțl pănă dimineța, când apoi ni-amG 
sorisG și noi numele pe păreții mănăs
tirei, unde erau încă mulțime de nume 
scrise, așișderea și pe păreții peșterei. 
După acestea, înainte de 6 bre, luându- 
ne rămasO buna dela părintele Gherva- 
sie, — căci aouma erășl era numai sin
gura aci, — amG plecata dela „SchitGu 
în josO pe lângă Ialomița, înaintânda 
pănă în dreptulG caselorG burlacului.

Aoi amG treoutd Ialomița și amG 
apucatO în susO pe poiană și apoi pe 
plaiulO din muntele „Cocora“, prin pă
durea de molitva (bradG roșiu) de-acolo 
Astfela înaintânda, amG ajunsă la stâna 
din muntele „Obârșia". Aci, în apropie
rea stânei, în o poeniță mai întinsă, se 
afla și mică laoO, De aci amă îna
intată totă de-alungulG câstei, pe partea 
stângă a lalomiței, pe de-asupra în- 

tiuselorG ptdurl de BtrepenI (Brumholz).
StrepenulG este unG soia de bradG 

piticO, carele in aceste părți ale Buce- 
ciului, pe munții Colții, Bilrâna, Domnele 
și Obârșia ’ntinc|endu-se pe pămentG cu 
mari strîmbăturl și întrețăsându-șl sin
guratecele tulpini una prin alta, cresce 
în cantități considerabile. Deși nu emai 
înaltO, ca de ună state de omb, totuși 
are tulpini destulă de grâse, pănă cam 
la 30 cm. în diametru, și așa de desă 
întrețâsute una prin alta, încâtG nu pâte 
răsbi printre ele nici omă, nici animală. 
LemnG de strepânG atâta și așa mare, ca 
în acești munți, nu se află nici în Petra 
Craiului și nici in munții Făgărașului.

încă când amG pornită dela „Schița" 
înoepuse să picure puținelă și cum amG 
totO înaintată de-alungulQ câstei, într’una 
se formau și ridicau împrejurulQ nostru 
neguricl de plâie, din oare causă amă și 
înoepută a fi îngrijațl, temendu-ne, că 
în acea iji nu vomă pute eși susă „La 
Omă".

Ajunserămă pe cbstă. afară din re
giunea lemnului, la ună looă, unde pu
țină înaintea nostră, mai de asupra, la 
drepta, se vedea o formaț’une de petră, 
ca figura unei femei îmbrăoată cu o 

manta lungă și ou o pălăria de sâre pe 
capă. Aoi, fiindcă suntă îu oale tari pe- 
deol de pâtră, peste cari nu poți trece 
călare, amG desoăleoată și fiăuare oon- 
duoendu șl oalulă său, amă trecută peste 
acestă locă, ce nu ține mai multă, ca 
4—5 metrii. După aceea amă înoăleoată 
bră și plecândă mai departe, totă călare, 
amă suită pe lângă isvârele lalomiței, 
pănă susu la verfulG Obârșiei, la târla 
mieiloru.

Pe partea drâptă a lalomiței, ime
diată dela Schiță în susă, se întinde mun
tele Bătrâna, și oam în fața regiunei 
strâpenului, și de-aoolo în susă pănă la 
isvoră se întinde muntele „Dâmnele*.

In apropierea punotului, unde trebui 
să descălecămă, se află imediată lângă 
poteca de-asupra o pietră mare nbgră, 
pe oare se vede adenoă imprimată o 
urmă oa de potcovă de cală, toomai așa, 
ca și când aoestă pâtră ar fi fostă odată 
atâtă de mole, de a rămasă pe ea urma 
potodvei apăsate aoolo. Acestă pătră și 
urma imprimată pe ea, merită atențiu
nea turiștiloră speoialiștl.

Ajunși pe verfulă Obârșiei, de-asu
pra iavbreloră lalomiței, fiindoă începuse 
a ploua din grosă, — ploa o ploiă cu 


