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Inului Nr. 30.
Inc or at o mai prim es oă tn Vlena 
R. Mosse, Haasenstein & Vogler (Otto 
Baas), R. Schalek, Hots Herniei, M. 
Lhtkex, 1. OppeUk, J. Denneberg; în 
Budapesta: 1. V, Qaldberger, Xck- 
iieni Bernat: In Frankfurt: G. L.
Baube : In Hamburg: A. Steiner. 

.Prețuia msorțiumloră: o seria 
sarmond pe » ool^nă 6 or. ți 
30 or. timbru pont-ru o publi- 
□are. Publicări mai dose după 

tarifă și învoială.
Reclame pe pagina a HI-a o 

Benă 10 or. v. a. aâu 30 bani.
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„Gazeta1* es» In fiă-carecji 
Aboasment» jentrn Austro-Dngaria. 
Pe un anâ 12 fi., pe ș6se luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumineoft 2 fi. pe anâ. 

Pentru România șl străinătate: 
Pe unâ anâ 40 franol, pe șAse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-ril de Dumineoâ 8 franol.

Se prenumârâ la t6te oficielo 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. colectori.

Abaiamaiitiili jentr» Brason 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirgulâ Inului Nr. 80 etaglulâ 
I.: pe unâ anâ 10 fi., pe șAbo 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. SO or. 
Cu dusulâ in oasă: Pe unâ anâ 
12 11., po 6 luni 6 11., pe trei luni 
3 11. Unâ esemplarâ S er. t. a. 
sân 16 bani. At&tâ abonamen
tele oătâ și inserțiunile suntâ 

a se plăti înainte.

Nr. 225.—Anulti LVI. Brașovt, Duminecă, 10 (22) Ootomvre 1893.
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Cil 1 Octomvre AS93 st. v. 
s’a deschisu nou
la care învitămu pe toți amicii 
sprijinitorii foiei nostre.
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Abonarea se pote face 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".
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Frământări în monarchic.
Brașovă, 8 Ootomvre v.

Inăuntrulu ruonarchiei ndstre 
se petrecu evenimente forte în
semnate.

In Ungaria și Transilvania scimâ 
cum mergu lucrurile și amO vScJutu 
cum le privesce și le judecă dieta 
ungurescă. Deocamdată domnesce 
liniște, pentru că dieta șî-a amânată 
ședințele pănă în Noemvre. Acum 
(fiarele maghiare rumegă vorbele di- 
ferițiloru „patrioțP rostite în „repre- 
sentanța ferii “ și-și bătu capulb asu
pra întrebării: care este mai mare 
Maghiaru și urmăresce o politică 
mai bună țață cu curtea și cu na-

ționalitățile, Wekerle cu Ludovicii 
Tisza, ori Apponyi cu Helfy și 
Ugron ?

„Să i-a-i pe unul ii și se dai în 
celălaltu“ c|ice Românulu.

Intr’aceea se ridică o furtună 
în Austria, care îi împle de îngrijire 
pe Unguri și pe Nemți.

ScimQ, că nenaulțămirea pop6- 
reloru în partea de dincolo a mo- 
narchiei este aprdpe tota așa de mare 
ca și în statulă ungarii. Ministruld 
Taaffe a făcutu multe încercări de 
a le împăca, der n’a reușită. Când 
una, când alta se împotrivea pro
gramului lui. Când credea că a îm
păcată pe Poloni, se ridicau Ger
manii, eră când părea, că i-a îm- 
blâncp.tă pe aceștia, începeau a pro
testa Cehii și așa mai departe. Se 
pregătise unu pactă între Cehii și 
Germanii Boemiei, der a căcjută în 
baltă. In urmă mișcarea Cehiloră în 
contra guvernului și a planuriloru 
lui de împăcare devenise atâtă de 
puternică, încâtă contele Taaffe 
crec|u, că nu o va pute domoli de- 
câtu numai întrebuințândă forța și 
astfelă introduse starea escepțională 
în Praga și jură.

Contele Taaffe înse bine sciindă, 
că cu măsuri despotice nu va pute 
ajunge nicl-odată la scopă, s’a gân
dită la altă mijlocă de a îndrepta 
lucrurile și a propusă camerei, nu 
ca ministrulu Hieronymi ca se s’a- 
runce celoră nemulțumiți câte ună 
oscioru de roșă, ci ca se li-se dea 
drepturi mai largi electorale, se pdtă 
vota la alegeri fîe-care cetățână care 
scie scrie și ceti și a servită în ar
mată, pentru ca în acestă chipă cei 
aleși se se pdtă numi „aleșii popo- 
rului“, cu mai mare dreptă ca pănă 
acuma.

Acesta este așa cțisa reformă 
electorală, ce voiesce se-o introducă 
în Austria guvernulă Taaffe și cu 
ajutorulă căreia elu crede, că vii- 
tdrea cameră se va alcătui astfelă,

ca se-i fiă mai ușoră a stăpâni și ași 
rbalisa programulă.

Lărgirea dreptului de alegere 
î&se nu place acelora, cari au in
teresă de a domni peste alte popore, 
cum suntu Germanii, cari tindă 
să fiă numai ei tari și mări în Aus
tria, ca Ungurii la noi, și cum suntu 
Polonii, cari asuprescă pe Ruteni în 
Galiția. Ei se temă, că Taaffe cu 
proiectulă lui tocmai aceea a voită, 
ca să le mai taiă puțină din crestă, 
să p6tă răsufla mai liberă celelalte 
popăre.

Destulă, că în Austria e mare 
fierberea, căci toți vădă, că guver- 
nulu urmăresce o țintă și nu scie 
nimeni pănă unde vrea să mergă. 
Germanii se temă, că prin reforma 
electorală voră pierde multă din in- 
fluința loră, eră Slavii voră deveni 
mai tari; Ungurii erășl se temă, că 
prin Întărirea partideloră naționale 
slave în camera austriacă, se va 
mâna apa numai pe m6ra federalis
mului și dualismulă va fi primej
duită.

Luptele de față din Austria ne 
intereseză prin urmare și pe noi în 
mare măsură, căci după cum măr- 
turisescă contrarii noștri, ele potă 
avă o influință însemnată și asupra 
Ungariei.

E lucru învederată, că într’o 
împerățiă cu atâtea popdre deose
bite, cum este împărăția năstră, nu 
se păte ajunge la o guvernare dreptă 
și mulțumitbre constituțională decâtă 
numai atunci, când voră fi toți în 
măsură egală representațl acolo, 
unde se facă legile și se decide des
pre sortea țării. La așa cevași tre- 
bue că s’a gândită și contele Taaffe.

Der cei ce au interesă să fiă 
numai ei stăpâni, cu eschiderea seu 
scurtarea celorlalți, nu se împacă cu 
idei de aceste seriose de egalitate. 
De aceea vedemă, că Germanii s’au 
înțelesă cu Polonii să se împotri- 
vescă reformei electorale a contelui

Taaffe și vedemă, că și marii pro
prietari, boierii din Boemia etc. suntu 
nemulțumiți cu ea, pentru că, c|ică 
ei, de se va introduce reforma, pri
vilegiile loră electorale nu se voră 
mai pută susține multă timpă. De 
aceea vedemă, că și Ungurii strigă 
în contra reformei electorale din Aus
tria, căci cum vor mai pute ei se ne asu
prescă pe noi Ardelenii cu legi elec
torale escepționale, când în Austria 
va fi sufragiulă universală, adecă 
când acolo toți cetățenii voră ave 
dreptă de alegere ?

Noi trebue se dorimă, ca în 
Austria se învingă principiulu libe
rală ală sufragiului universală, căci 
acesta va da o lovitură grea și 
asupritoriloră noștri, cari monopo- 
liseză dreptulă electorală numai în 
folosulă rassei maghiare.

Noulu ministru de resboiu.
Numirea de curându întâmplată a ge

neralului de oavaleriă de Krieghammer, ca 
ministru de răsboiu comuna ala Austro- 
Ungariei, a fosta primită ou nemulțumire de 
oătrâ Maghiari. Alegerea persânei nu le 
place. Aceia mai alesă dintre ei, cari țin- 
tesoO a introduce dualismulă și în armată, 
oerendă oa partea armate’ din Ungaria să 
fiă maghiarisată, văda în numirea lui Krieg- 
hammer, oa ministru de răsboiu, mai multa 
ună regresa, deoâtă una progresa.

Ună (jurista ungura a interpelata pe 
noulâ ministru de răsboiu, oând încă nu 
era numita definitivă despre diferitele do
rințe maghiare. Krieghammer a ^răspunsă 
însă lorte reservată, cu alte ouvinte din 
vorbele lui n’a putută afla UngurulO, care 
este părerea lui adevărată. Se cjice, că nu
mirea lui este a se mulțumi influinței ar- 
ohiduoelui Albrecht. „TOgliche JRundscJiauu 
4ioe, că d-lă de Krieghammer nu se gân- 
desce a face pe voiă Ungurilură, că nu va 
sprijini nici oererea loră de a reînființa o 
a treia academiă ungurâsoă ou limba ma
ghiară în Ungaria, niol ,alte aspirațiunl ale 
loră naționale. Din contră elă le va arăta
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Jidovii în România
I. Raportulu 

rabinatului comunitățel templului coralii din 
BucurescI cătră ministeruIO culteloru și 

instrucțiune! publice.
Am onâre de a vă răspunde sCla sti

mabila D-v6stră adresă dela 5 Noembrie 
a. o. (seria C., No. 688) prin următârele 
notițe, cerendu-vă tot-odată scuse, că nu 
vă potă răspunde la tote întrebările D-vâs- 
tră din motive, ce îndată le voiu espune.

Comunitățile israelite, ce esistă în di
feritele localități ale țărei, nu sunttt unite 
unele cu altele în nici o privință ; în con- 
secință le lipsesce atâtă representațiunea 
spirituală, oâta și cea administrativă. In 
Francia, de pildă, există consistorulă cen
trala, representândă oonsistoriile locale din 
diferite orașe, în cari se găsesoă comuni
tăți israelite, și marele rabinO, oare e recu
noscuta ca capă ală legei de toți Evreii 
diD Francia. In România nu e rabinu, oare 
are dreptulă de-a eseroita veri ună controla 
într’o comunitate israelită, afară de cea în 

oare funoționeză; mai multa înoă, una și 
aoeeași oomunitate păte să nu aibă ună 
primO-rabin său mare rabină recunoscuta de 
toți Evreii din aceea looalitate. SuntO și co
munități israelite în țâră, oa și în străinătate, 
cari de ani îndelungați suntă lipsiți de ra
bini; lipsă oe se esplioa prin faptulă, oă ra- 
binulă nu se pâte compara cu preotulă creș
tina, fără de care biserioa nu pâte esista, 
pe oând fără rabină pâte funoționa forte 
bine sinagoga, templulă ori oasa de rugă
ciune. Cununiile, oiroumoisiunele, înmor
mântările, servioiulO divină prin sinagogi 
ori temple, pottt urma și în absența unui 
rabină.

Rabinii moderni mai puțină potă fi 
comparați ou preoții ori leviții noștri din 
vechime, ale cărora atribuțiunl și privilegii 
suntă ou desăvârșire abolite, de când cu 
dărîmarea Ierusalimului jertfele au fostă 
desființate, oăol pe când cei din urmă pre
oții și leviții, și-au datorită posiția loră es
cepțională, în mijloculă Israelițiloră, nasoe- 
rei loră, cei dintâiu, rabinii se impunO co- 
munitățiloră prin meritele loră personale, 
prin viâța loră fără prihană, prin capaci
tățile loră obținute prin studii și esperiențe.

Consacrarea rabiniloră urmeză fără ce

remonia tradițională. In timpulă Talmudu
lui nimeni n’a j ut-ută purta titlulă de ra- 
bină fără a fi ordinată, ordinațiă oe se ba- 
tâză pe Pentateuh, unde cetimă (numerile 
27—23) că Moise, «resentâodă poporului is
raelită oa urmașă ala său, pe losua, a pusă 
reânele sale pe acesta, esprimândă, prin 
aoestă simbolă, că a transmisă spiritulă său 
propriu pe viitorulă oonduoătoră ală națiu- 
nei. Din veaoulă XV-lea datâză obiceiulă, 
oă nimeni nu pote funcționa oa rabină, 
oare nu a obținută titlulă de Morenu (doc
tors) dela ună rabină renumită. Introduce
rea acestui obiceiu se atribue lui Rabi Meir 
Halevi din Viena. Actualmente numai acela 
pâte funcționa oa rabină, care posede o di
plomă dela trei rabini în funcțiune, seu dela 
direoțiunea unui seminară teologică.

Comunitățile israelite din Rusia, Po 
lonia, Galiția și în parte și din România 
nu cera rabiniloră decâtă ounosoințe tal
mudice, ce și-le însușescă prin scâlele su 
peridre numite Ieșiboth, dirigiate de rabini 
erudițl, pe când cele din apusulă Europei 
și din Amerioa de Nordă pretindă, că ra
binii loră să fi făcuta, pe lângă studii teo 
logioe, și studii liceale și universitare, studii 

] ce le absolvă parte prin soolele publice, 

parte prin institute teologioe oreate de Evrei.
Asemenea seminare teologioe suntă 

la Parisă, odiniâră la Metz, la Breslau, la 
Berlină, la Budapesta, la Amsterdam, Iu 
Roma, la Ramsgate și în ourândă se va 
înființa o asemenea soolă pentru formarea 
de rabini și la Viena. Iu Francia nimeni 
nu pote funcționa oa rabină, oare n’a ab- 
solvată cursurile seminarului rabinică din 
Parisă.

La noi în țeră o asemenea scolă teo
logică pentru formarea de rabini, din ne
fericire, nu esistă, și tinerii, cari ar dori să 
îmbrățișeze acestă oarieră rabinică, suntă 
siliți a studia în străinătate.

Rare-orI însă se găsesce ună tînără 
evreu din țâră, care să îmbrățișeze acestă 
onrieră, din causă, oă comunitățile nâstre 
nu suntă organisate, nu dispună de veni
turi sigure și nu pota oferi, oa oele din 
străinătate, ună câmpă de activitate liniș
tită și rodnică.

Calificarea oeloră mai mulțl rabini din 
țâră oorăspunde întocmai cu avantagiile oe 
le oferă comunitățile: cea d’ântâiu, ca și 
oele din urmă, euntă mai pe josa de ce
rințele vieței timpului moderna. Crearea 
unui seminară teologica lâ BucurescI, unde


