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„Glaznta" ase In Să-care 4i 
Âbonamenie penîru Austro-Ungaria. 
Pe un unu 12 11., pe șiao luni 

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

Pentru România șl străinătate: 
Pe unii anu 40 franci,pe ș4se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 franci. 

Se prenumără la tdte oficiele 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotorl.

Âbonamentttlfi pentru Brasoru 
a adminiatrațiuno, piața mare, 
Târgulă Inului Nr. 80 etaglulu 
1.: pe ună ană 10 11., pe șăae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou duauln in casă: Pe unii anu 
12 fl., pe 8 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Uni esemplaril 6 or. v. a. 
său 15 bani. Atătu abonamen
tele ofttă și inaerțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 198. Brașovt, Luni-Marțl, 7 [19) Septemvre 1893.

Monstruositatea monstniositățilorW
Brașovfl, 6 Septemvre v.

Când amu cetitu în „Neinzet", 
că în adeverii Prea Sânția Sa Epis
copului PavelO a cerutu del a guvernu 
să ordone în contra lui „cercetare 
disciplinară“ ca se se justifice față 
cu necalificabilele învinuiri de „tră
dare de patria", ce le-a ridicată în 
contră-i preotulu lui subalternă Pi- 
tuk și în urma acestuia toile ungu- 
resci; când amu cetitu mai departe, 
că a fostu „rugatu", din partea Epis
copului și a miniștriloru, primatele 
ungurescu Vaszary de a fi arbitru 
în acestă afacere și de a judeca asu
pra purtării morale, legale și cano
nice a Episcopului Pavelu, fără de 
voiă amu esclamatu: acesta este 
monstruositatea monstruositățiloru !

Este ne mai pomenită ca unu 
Episcopu, fia românu ori neromânu, 
se mergă așa de departe în condes
cendența sa față cu cei dela putere, 
încâtu se se supună de bună voiă 
unui tratamentu, care nu pOte fi nici
decum compatibile cu autoritatea 
și demnitatea sa archierescă. E forte 
durerose pentru noi a constata acesta 
țață cu Episcopule Pavele. Nu s’a 
gândită Prea Sânția Sa, unde vomu 
ajunge, decă nisce acusațiuni, venite 
așa eficendu de pe stradă, suntu de 
ajunsă pentru de a îndemna pe unu 
archiereu românu să se justifice în 
acestu chipu umilitoru înaintea pu- 
terniciloru cțilei? Nu s’a gânditu ce 
precedente periculosu va crea pasulu 
seu neprecugetatu ?

Ne aducemu aminte, că Episco
pule Pavelu într’o telegramă adre
sată cjiareloru. unguresc! din Oradea- 
mare, după escesele întâmplate acolo, 
a declarată, că răspunde pentru sine 
înaintea autoritățiloră superidre, der 
ca episcopu nu se pdte dimite în 
polemii cu foile ungurescl. Cum vine 
der Prea Sânția Sa a se constitui 
acuma deodată, de bună voiă, în fața 
clevetiriloru obrasnice ale lui Pituk 

și ale foiloru unguresc!, ca parte 
acusată ?

Altă monstruositate este, că 
Episcopulă Pavelă cere „cercetare 
disciplinară" asupra sa dela guvernă. 
Este 6re ministrulu Csaky autori
tatea superi oră, înaintea căreia e 
datoră se răspundă Episcopulă Pa
velă în afaceri de administrațiă bi- 
aericescă? De când au ajunsă Epis
copii noștri se fiă nisce simpli func
ționari ai ministrului de culte? Cum 
se unesce acesta cu posiția archie- 
rescă și cu autonomia bisericescă 
garantată în lege?

Monstruositatea monstruosități- 
loră este însă, că în acestă tristă 
afacere se mai face apelă și la in- 
tervenirea primatelui romano-cato- 
lică, care este rugată a figura ca ju- 
decătoră asupra Episcopului română 
unită.

Ministrulă de culte s’a sfiită de 
a-și aroga dreptulă de superioritate 
bisericescă unită și s’a adresată prin 
colegulu săă Wekerle la primatele, 
ca se’lu scape din încurcătură și se 
judece elă pe Episcopulă română de 
Oradea.

Se susține, că însuși Episcopulă 
Pavelă ar fi dorită intervenirea pri
matelui, noi însă nu-o putemă crede, 
căci Prea Sânția Sa trebue se scie, 
că ună Episcopă română unită nu 
pdte fi supusă decâtă forului jude- 
cătoriloră hierarchiei sale proprii și 
re mirămă numai, cum primatele 
Vaszary, care este șefulu altei bise
rici și a altei confesiuni, a putută 
să primâscă a figura ca jude inves
tigatorii în biserica română unită!

Când amă dată espresiune te- 
meriloră ndstre, că autonomia bise- 
ricei române unite este periclitată 
din partea hierarchiei romano-cato- 
lice, cei dela foia bisericescă din 
Blașiu ni-au răspunsă, că primatele 
n’are nici ună amestecă în biserica 
română unită și că independența hie- 
rarchică a acesteia e mai pe susă 
de ori ce îndoielă.

Cum se unesce acum arbitra- 
giulă primatelui Vaszary într'o ces- 
tiune disciplinară ce privesce pe ună 
Episcopu română unită, cu autono
mia provinciei bisericei române unite? 
Nu roșescă aceia, cari ne luau în 
nume de reu, când arătamu îngriji
rile ndstre din causa participării 
Episcopiloră români uniți la confe- 
rențele corului episcopescu romano- 
catolică ?

Reu a fostă sfătuită Episcopulă 
Pavelă, când a făcută ună pasă atâtă 
de prejudițiosu va4©i și drepturiloră 
bisericei sale și trebue se ne espri- 
mămă din nou adânca părere de 
rău, că a lăsată să fiă covârșită de 
impresiunile triste ale esceseloră van- 
daliloră din Oradea-mare în acea 
măsură, încâtă a alunecată pe acestă 
povîrnișă periculosă.

De sigură, că decă ar fi pre
văzută strălucita satistacțiă, ce a 
primit’o dela însăși Majestatea Sa, 
pentru cele suferite, Prea Sânția Sa 
nu s’ar fi grăbită a înainta guver
nului o cerere atâtă de monstrudsă, 
ca cea din cestiune. Căci se jude- 
cămă uumai în ce penibilă situațiune 
se află acuma Episcopulă, când lu- 
crulă apare așa, că nu i-ar fi de 
ajunsă cu satisfacția primită dela 
monarchulu, ci ar mai ave lipsă și 
de o sentință specială a primatelui 
Vaszary, ca se pdtă trece ca patriotă 
fără de prihană!

Și ca să se pună vârfu la tdte, 
foile ungurescl ne mai spună, că 
primatele Vaszary a primită întregii 
complexulu acteloră, tdte broșurele 
și toți articulii foiloru maghiare, din 
cari va ave să-și tragă judecata asu
pra purtării Episcopului română.

Eată unde amă ajunsă cu au
tonomia bisericei române unite, ca 
nisce pamflete miserabile și nisce 
articuli de 4iare eșițl din creeni șo
vinismului celui mai păcătosă se for
meze dosarulă pentru judecarea Epis
copiloră noștri!

Durerea, ce-o simțimu în inima 

ndstră în aceste momente, coverșesce 
chiar și estrema slăbiciune, ce spre 
cea mai mare consternare a ndstră, 
a dată nascere tristei comedie, ce 
se jdcă cu ve4a și cu drepturile bi
sericei române unite în afacerea aces
tui ne mai pomenită procesă „dis
ciplinarii/4 urzită de mâna lungă a 
dușmaniloru neamului și ai bisericei 
ndstre!

Sașii și politica bisericescă.
In timpulă din urmă s’a pro

dusă ore-care ferbere între Sași, dis- 
cutându-se cestiunea, că ce posi- 
ție se ia deputății Sași Ardeleni 
în dietă, față cu politica bisericescă 
a guvernului.

Spre lămurirea lucrului publică 
„Vaterland" din Viena dela 14 Sep- 
tembre, ună articulă, din care re- 
producemă și noi partea, în care se 
esplică situațiunea, ce a creat’o Sa- 
șiloră din Ardeală conferența să- 
seacă dela 1890. Eată-o :

Obosiți de lupta purtată mai multă de 
două decenii pentru naționalitatea și pen
tru drepturile loră naționale garantate, ou 
deosebire împotriva regimului tiszaistă ou- 
tropitorO de drepturi și învelită ou man
taua liberalismului, o parte din conducă
torii Sașiloră prin o irumpere dibaciu in
trodusă, der adenoă vătămătdre pentru mai 
multe părți, a făcută pe oomitetulă centrala 
alti partidei poporale săsescl, prin aplioarea 
oelei mai tari pressiunl morale, prin absen- 
tarea mai multoră membri și prin o majori
tate măiestrită de două voturi, să încheie 
ună pactQ ou guvernulo, oare în fonda 
luată însemnă o deplină oapitulațiune a par
tidei poporale săsesol din oposițiă. Faotorii 
prinoipall ai aceBtei acțiuni au fosta epis- 
oopula Teutsch, care credea, că va apăra, 
optima fide prin una modus vivendi cu gu- 
vernula, interesele din mai multe părți ame
nințate ale bisericei evangelioe din Tran
silvania. și fostula redaotora intransigentă 
ală farului „Siebenbiirgisoh deutsohes Ta- 
geblattu, Dr. Carolă Wolfft oare după ale
gerea sa de direotoră ala oassei de păs-

FOILETONULtT „GAZ. TRANS.“

Epistole cătră unu amicu.
IV.

Iubite amice ! ’Ți scriu aoum toomai 
din țâra olasioă a Oltului. Am văZută ou 
ochii mei proprii fluviulă istorică, cântată 
în doiuele și baladele nostre, și am căl
cată pe pămentulă legendară ala Făgăra
șului, despre oare aucjisomă, ca băiata mică, 
pomeniudu-8e adese-ori.

Petreoendă o lungă seriă de ani totă 
între străini, cu multă interesă studieză în 
timpulă scurtă, câtă stau aici, oaraoterulă 
poporului Făgărășană. Ba nu, oaraoterulă 
nu trebue să-lă studieză, e același aprdpe 
pretutindenea la Români : o inimă sinceră, 
deschisă și mai pe susii de tbte ospitalitate. 
Etă Românulă în fondă! Și decă în forme 
pe iol pe oolo s’ar fi cam întuneoată virtu
țile lui. ei dragă, responsabile suntă împi
lările seculare.

Românulă țărână de pe Oltu este ouin- 
tesanța însușirilcră frumbse. ’Țl-e mai mare 
dragulă să stai cu elă de vorbă. In țâra 

Bârsei mi s’a întâmplată, că uitându mă 
mai lunga la ună țărână, pe oare ’10 ad- 
miramă îd portula său ourățelă și în limba 
sa frumosă—țăranulă m’a întrebată răstită : 
„Ce te uiți, domnule?11 In țera Oltului Ro
mânulă par’ oă te invită să stai ou elă de 
vorbă. Amândoi suntă bmeDl chipeși și fru
moși, der cela e oonsoiu de frumseța sa, 
aoesta nu se gândesce la ea.

Vinerea e (fi de tergă în Făgărașă. 
N’a fostă cercetata tare, oăcl era tergă și 
la Sibiiu. M’am pierduta printre femeile, cari 
vindeau diferiți artiohi. Piața era albă de 
năfrămile lorO albe ca zăpada.

— „Ou câtă dai, lele, oepele?“ — 
„10 cr. oununa, domnule 1“ Erau cepe me- 
runțele: cele mari se vândă cu 20 or. 
Mi-am începută turneulă ou gândulă la 
cepe, ea prin acesta să-mi aducă omagiulă 
față do Făuărășenl, oarl faoă tergă întinsă 
ou cepele. Și faoă atentă pe ori cine, că 
venindă aici să se terescă de espresiunl de 
aoelea, oa d. e.: „uu plătssce o oepă!“, 
căol aici pe oepă poți căpăta bani frumoși, 
mai alesă, decă ai multă.

— „Der pe gâsoa ast’ grasă cât"; 

oerl?" — „Unsprezece hârtiuțe, domnule !“ 
Pentru cei, cari nu soiu oe e „hârtiuța", 
adaugă, că aici se (fice hârtiuță la ceea ce 
în alte părți se Zice firfirioă, pițulă, ooșoțelc, 
hatoși1, bană de 10 cr. Generația mai tî- 
nără nu’șl va aduoe aminte de timpurile, 
când erau baul de hârtiă de 10 cr. Eu încă 
nu ml aducă aminte. Decă însă gâscă oostă 
11 hârtiuțe, din contră rața nu costă de- 
oâtă 6 hârtiuțe, și o păreohe de gâece ne
îndesate dela Pasol, se plătesoă numai ou 
1 fi. 80 or.

Le-am înserată aoestea, oa cronioară 
fidelă, pentru ca să rămână posterității 
semne despre aoeea, câtă de soumpe au 
fostă la anulă Domnului 1893 în Făgărașă 
cepele și gâsoele.

Am dată apei o rotă pe altă parte 
a pieței, unde se vindeau ioonele sfinte. 
M’am oprită lângă ele și le-am privită 
lungO. Suntă producte naționale și suntă 
espuse în (fi de târgă, tocmai așa oa și ce
pele, gâscele și rațele — stau pe pămeută, 
ră(fimate de păreții oaseloră

— „Nu sunteți D-vbstră dela Ni- 
cula?"

— ,Nu, domnule, noi suntemă de 

aici, dâr tatălă nostru a fostă dela Ni- 
oula!“

Eram nu mai puțina superbă de cu- 
nosoințele mele de artă, întoomai ca acela, 
oare la momenta soie distinge o pictură de 
a lui Rembrandt, ori oundsoe, oă iedna 
outare și outare este eșită din șcdla lui 
Michel Angelo etc.

Ei bine, aoesta este „șodla dela Ni- 
oula“. N’am văzută iodne din șodla aedsta 
forte de multă, și constată, oă în filiala Fă- 
gărășană în locă să observă ună progresă, 
am dată de ună regresă mare. Elemen- 
tulă grotescă a câștigată terenă. Mi-ar 
plaoe Bă’lă pună în reliefa, după oum me
rită, der nu sunt capabilă de aodsta. Ași 
ave lipsă de condeiulă lui Horațiu, ca să 
arătă cum se lipesce la noi în veculă XIX 
la oapulă de oină ună trupă de cală, care 
se fineece în cddă de șerpe.

Domnulă Christosă ou două mân 
drepte, cu față deplorabilă și ou gura 
strîmbă. 0 Madonnă-carioatură ou nisce 
degete sucite de ună cotă, despre cari pre
supună numai, oă erau degete, căol a ori 
oe semănau, numai a degete nu. B-utezulu 
din apa Iordanului, la care duohulă sfântă 


