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Inului Nr. 30.
Inserate mai prime nori In Vlenn 
R. Hfossc, Hadsenstcin & Vogter (Otto 
Moot), R. Schalck, Alois Hsmdel, M. 
Dukes, 1. Oppeltk, J. Danneberg; în 
Budapesta: 1. F. Qoldberger, Kck- 
tfain Bcrnat: în Frankfurt: G. L. 

Daube ; In Hamburp: 2. Sterner.
Prețuld inserțiumloru: o seria 
tr arm o nd pe o ool6nă 8 cr. și 
30 or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dose dupii 

tarii*  și Învoială.
Reclame pa pagina a m-a o 

senă 10 cr. v. a. «6u 30 bani.

Abonamente pentru Aust ro-Ungaria. 
Pe un anu 12 fl., pe șâse luni 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe unfi and 40 franol,pe șAse 
luni 20 fh, pe trei luni 10 fr.
N-rit de Dumineoă 8 franci. 

Se prenumără la tâte ofîciele 
poștale din Intru și din afară 

și la d.4.1 colectori.

„Gazeta41 ese în fia-oaredi

Abonamen'nlti pentru Brasovn 
a administ rațiune, piața raaru, 
Tfirgulă Inului Nr. 80 etaglulu 
L: pe unu anu 10 ti., pe ș6ao 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dnsulu In casă: Pe unu anu 
12 *J. f pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
j fl. Ună esemplară 5 or. v. a. 
a6u 15 bani. Atătu abonamen
tele câtă și insorțiunile auntu 

a se plăti înainte.
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Nou abonamente
la

JAZETA TRANSILVANIEI11
Cu fl Octomvrc A8®î2 st. v. 

bc deschide nou abonamentu, 
In core învitămu pe toți amicii 
sprijinitorii fotei nostre.

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

Pentru România și străinătate:
unu anu........................ . .
sese luni .... . .

Abonarea se pote face
prin mandate poștale.

Administrațiunea
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mai ușorii

Naționalitățile și dieta.
BrașovQ, 25 Septemvre v.

In ședința de Joi a dietei un
guresc! s’a începutu desbaterea, ce 
a dorit’o oposițiunea maghiară asu
pra respunsuriloru prea înalte, date 
la Boroșu-Șebișu deputațiuniloru cle
rului românu și la Giins deputațiu- 
nei municipiiloru din acea parte.

Pe noi, se’nțelege, ne intereseză 
mai vertosd ceea ce s’a vorbitu des
pre cuvintele adresate de Majestatea 
Sa Episcopiloru noștri la Boroșu- 
Șebișu.

Aici a fostu vorba de naționa
lități, și or! de câte or! se face amin
tire de naționalități, că trăescu și

acestea în statulu ungară—și încă pre
cum bine este cunoscută, înnumeră 
mai mare decâtu naționalitatea stă- 
pânitbre ungurescă — pe șoviniștii 
maghiari îi apucă frigurile și se ciu- 
descu și se năcajescu focu, că li-se 
aduce aminte de relațiunile loru în
curcate și părăginite cu popdiele 
nemaghiare, cum se ciudesce și se 
necăjesce datorniculu acela, căruia 
i-se amintesce datoria, la a căreia 
plătire nu se mai gândia.

Se plângu apponyiștii și kos- 
suthiștii. că Majestatea sa a dojenită 
„prea blându“ pe Români în răspun
surile date Episcopiloru Pavelă și 
Mețianu; se plângu mai alesă, că 
în acele răspunsuri a fostă vorba 
numai de „naționalități44 și nu și de 
„națiunea maghiară44, că prin ur
mare, cerendu-se, ca naționalitățile 
se trăescă între sine în pacinică con- 
cordiă, a fostă pusă „națiunea ma
ghiară44 pe o treptă cu celelalte na
ționalități.

Ce va se cțioă, acâsta plângere 
alta, decâtu, că Unguriloră șovinișt! 
nu le place se fiă priviți ca egal! 
cu celelalte popâre, ci ei voiescă se 
fiă domni și stăpâni esclusivl, adecă 
ei și numai ei se împărtăși se aibă 
parte, ei și numai ei se ședă la 
masa bogată a țerii, 6r celelalte po- 
pore se fiă mulțămite cu farmitu- 
rile, ce cadă de pe ea.

Acesta ne aduce aminte de a- 
celă frate vitregă, care la Crăciună, 
vrendă se facă „parte dreptă44 între 
elă și ceilalți frați ai sei, și-a luată 
din cârnatu șieșl miecfulu, 6r pielea 
a dat’o acestora.

Der se trecemă la marea des- 
batere asupra întrebării naționalită
ților, ce s’a desfășurată în ședința 
de Joi a dietei.

„Puteți se fiți convinși44— cjis® 
ministrulu-președinte Wekerle, — „că 
acesta desbatere nu va fi în favorulu, 
ci numai în defavorulu acelei politice, 
pe care D-vostră voițî s'o realisațî.*'

Și dreptă a grăită d-luWekerle,

căci într’adeveru în împrejurările de 
față, când în sînulă Ungurimei ferbe 
și clocotesce atâta dușmăniă în con
tra naționalitățiloră statului, de câte 
ori se rostesce în dietă cuventulă 
naționalitate, se bate câte ună cuiu 
la co8ciugulă acelei politice nedrepte, 
nefirescl, vrășmașe și nenorocite, 
care tinde cu totă mai mare cute- 
zare a stînge vieța națională a po- 
pbreloră nemaghiare din acestă 
stată.

Căci e clară și învederată, că 
ori câtă ar întorce-o și ar suci-o de
putății unguri din dietă, cu limbuția 
și cu șireția loră fariseescă, totu nu
mai una și aceeași iese la lumină, 
că adecă Românii, Slovacii, Serbii 
etc. suntă tractați ca fii vitregi ai 
patriei, că nu suntă puși pe aceea’șl 
treptă cu Maghiarii, când e vorba 
se p6tă trăi și ei cu limba, cu cul
tura și cu drepturile loră naționale.

Mai întâiu a luată cuventulă, 
în ședința memorată a dietei ungu
resc! raportorulă Bela Horvath, care 
a făcută propunerea ca acele doue 
petițiunl ce au fostă așternute ca-*  
merei, și în care se cere ca guver- 
nulă se fiă trasă la răspundere pen
tru ; cuprinsulă respunsuriloru date 
Episcopiloru Pavelă și Mețianu la 
Boroș-Șefbișă și. alu enunciațiunei 
dela Giins se fiă depuse în archiva 
dietei seu, cu alte cuvinte, se se trecă 
la ordinea peste ele.

Celă dintâiu, care s’a ridicată 
în contra propunerei raportorului și 
a respunsuriloru prea înalte, a fostă 
Nicolae Bartha, vestitulă Kossuthistă 
dela „Elenzek“ din Clușiu. Elă s’a 
plânsu, că la Boros-Șebișă națiunea 
maghiară a fostă pusă în rendulă 
naționalitățiloră, că o rassă, care 
formeză „elementulă susțiitoră de 
stată44, a fostă pusă pe ună nivelă 
cu o rassă, care representă „elemen
tulă distrugători de stată44. Careva 
să cjica, noi Românii suntemu numai 
spre răulu și peirea statului și numai 
Ungurii îlă susțină. Așa crede Bartha,

voinicosulă, și nici nu pote să se 
gândescă altfelă, când ne ia în 
nume de rău, că noi Românii nu 
ne-amă rugată de ertare de elă și 
de soții lui, că trăimu așa cum pu- 
temu, ca Români credincioși nea
mului nostru; ne ia în nume de 
rău, că vecji Dămne, când ne adu- 
nămfi și noi mai mulțl la ună locu 
cu copiii și nevestele nostra, voimă 
să trecemă ca „societate românescă44 
și nu ne fălimă, că suntemă căda 
viței lui Arpad; ne ia în nume de 
rău, că arangiămă „baluri române44, 
că avemă „reuniuni de cântări ro
mâne44 și că cu banii noștri ne fa- 
cemu institute de credită. Pentru 
acestă capă săcuiescă, traiulă nostru 
românescă între ai noștri, însemnă 
că-i urîmă pe ei, pe Săcui și pe 
Unguri, și ca s’o dovedescă acesta 
și mai multă, spune, că preotulu 
română din Secalulu de Câmpiă s’a 
împotrivită să se pună o cruce cu 
inscripțiune ungurescă pe mormen- 
tulu unei credinciose a sa, română. 
După capulă Săcuiului, preotulă ro- 
mânescu ar trebui să tacă și atunci, 
când acesta cu câțiva KossutiștI de 
ai lui ar întră în strana bisericei 
române din Săcală și ar cânta cân- 
teculu lui Kossuth, căci în cele din 
urmă acolo ajungă lucrurile, când 
se pretinde, că, față de Unguru, Ro- 
mânulu e nimenea în acestă stată, 
că nu i-e ertată nici să joce și se 
cânte românesce, ca să nu cadă 
în prepusă, că e dușmanulă Se- 
cuiloru.

Apoi decă așa e lucrulă, nu e 
mirare, că Bartha stă să se dea de-a 
tumba de năcază, că Românii mai 
facă pe deasupra și pasivitate. Aucjițl 
acolo, țărănoii Valahi, mori nefere
cate, să vrea să facă și ei politică, 
să ceră și ei, drepturi naționale! 
Cine a mai vă(țutu o bazaconiă ca 
asta ?

E și lucru prea de totu ciudată, 
ca iobagii de odiniără să vrea acum 
deodată să se pună alături cu grofii

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.M

Diferitele confesiuni în România.
Nici o țeră din lume nu credfl, 

că s’ar pute asămăna cu România 
în care puterea esecutivă să nu eser- 
cite celă mai mică controlu, asupra 
diferiteloru confesiuni din țeră.

Principiulă proclamată în cons- 
tițiunea română privitoră la liberta
tea culteloră eterodoxe, e practicată 
aici pe scara cea mai întinsă, încâtă 
controlulă și dreptulă de suprave- 
ghiare a ministerului culteloră, să 
mărginesce numai la biserica orto- 
docsă.

N’amă ave trebuință să ne ocu- 
pămă cu acestă cestiune, decă n’amă 
ceti pe fiă-care (ți în (țiarele jidano- 
ungurescî, că bisericele etorodoxe îm
preună cu școlele loru confesionale 
s’ar bucura în țeră de mai puțină 
autonomia, decâtă bisericile și scblele 
similare ale naționalitățiloră din Un
garia.

Nimică mai neesactă, ca acestă 

afirmare colportată de Unguri, cari 
suntă certați cu adevărulă și cu drep
tatea.

De astă dată vomă dovedi aser
țiunea nbstră cu documente auten
tice înaintea cărora va trebui să-și 
plece capulă chiar și vestita trini
tate slovacă-armeană-valahă din Cluș: 
Jezsenszky, Moldovânyi și Lâzâr A- 
urel.

Domnulu Dr. Ioană Cornoiu, di- 
rectorulă culteloră din Ministerulă 
instrucțiunei publice, dorindă a ave 
în acestă privință date positive, a 
adresată la 5 Noembre 1892 ună 
cestionaru capiloră bisericiloră ete
rodoxe din țeră, rugându-i să răs
pundă la întrebările puse în cestionar.

Din răspunsurile primite și pu
blicate în „Almanachulu CultelortiA, pe 
anulă 1893, lăsămu să urmeze aci:

I Raportulu 
Oficiului parochialu alâ comunității evange 

lice din Bucuresci.
Drepturile și datoriile parochiloră.
După dreptală evangelic!! parochulă 

este datoră a conduce serviciul!! divini! în 
(filele de Dumineoă și sărbători; afară de 
acâsta mai este datoră la 2 Dumineci a 
ține o predicațiă, de a boteza, de a con
firma, de a cununa, de a funcționa la în
mormântări și de a împărți sânta oomuni- 
cătură. Activitatea parochiloră se restrînge 
asupra oomunităței evangelice din Bucuresci; 
însă, după cereri speciale, ei esecută func
țiunile parochiale și cătră credincioșii evan- 
gelicl din Călărași, Turnu-Măgurele, Ploescl 
și alte loourl în apropierea BuQuresciloră, 
unde nu esistă veri-o comunitate evan- 
gelică.

Comunitatea protestantă, din Bucu
resci este o comunitate de totă indepen
dentă, care nu atârnă de nici ună oficiu 
superioră (nerecunoscândă altă autoritate 
bisericescă superioră, decâtă însă-șl pe sine\ 
Conducerea afaceriloră oomunităței este în
credințată unui comitetă de administrațiune, 
compusă de 18 membrii, cari se alegă de 
oătră membrii cotisatorl ai obștei; afară 
de aceea, ambii parochl și directorulă sed- 
leloră mai au votă consultativă și decisivă 
în administrară, însă nu potă ooupa pos
tulă de președinte ală aoestui corpă.

Ca puteri protectore, obștea are pe împă
rații Germaniei și Austriei.

Alegerile administrațiilor ii și parochiiloru 
trebue să fiă aprobate de cătră representanții 
acestora, puteri. Represintanțiloru puteriloru 
protectdre se supună socotelile anuale pentru 
aprobare.

In Bucuresci suntă trei comunități pro
testante: una germano-evangelică, una un
garo calvină și una anglicană; însă ele nu 
au niol o legătură între dânsele. Afară de 
aoestea, mai suntă în România încă trei 
comunități germane-evangelice.

Sodlele evangelioe suntă pendente de 
oomunitatea evaugelioă, oare a fundat aoeste 
scoli; ea le administreză și le întreține din 
popriele ei mijloce (in parte cu ajutorulu 
imperiului germană).

Directorulă aoestoră șcâle se alege de 
oătră oomitetulă comunității. Elă este su
pusă acestui comitetă.

Parochii esercită datoriile loră con
formă bibliei, pentru aceea au după legea 
evangelică, și dreptulă de a fi respeotațl 
din partea evangelioiloră ca parochl, și de 
a fi apărați în contra eventualeloră ataourl. 
Comunitatea îșl alege singură parochii; ea 


