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Din causa sfintei sărbători de mâne, dia- 
rulă nu va apără până Vineri sera.

Autonomia bisericescă.
Brașovu, 13 Octomvre v.

Intre marile cestiuni la ordinea 
cplei ocupă fără îndoielă unu locu 
de frunte și cestiunea autonomiei 
bisericesc! pentru acele confesiuni, 
cari încă nu se bucură de realisarea 
acestui dreptu capitală alu loru, seu, 
cum se mai cpce, nu și-au organi- 
satu pănă acuma autonomia recu
noscută prin lege.

Una din aceste confesiuni este 
confesiunea umtă română din Tran
silvania și Ungaria, a căreia auto
nomia. pănă acuma a remasu nere
gulată, în ciuda tuturoru dorințeloru, 
reclamăriloru și postulateloru făcute 
în sinddele bisericesc! și afară din 
sinâde din partea clerului și. popo
rului credincioșii, dela 1848 încdce.

S’a tjisu și s’a accentuată din 
partea hierarchiei române unite, că 
dorințele și postulatele clerului și ale 
poporului relative la autonomia bi
sericescă au dată de piedec! și greu
tăți mari la guvernulă ungurescă, 
cu t6te că dreptulă de autonomiă 
ală bisericei române unite a fostă 
recunoscută și confirmată de Curia 
romană. S’au făcută representațiun! 
și s’au trimesă memoiande la locu
rile competente, t6te înse au remasă 
fără de resultată.

Nu scimă pănă în cjiua de as- 
tăcjî care au fostă căușele și moti
vele adevărate ale respingerei cere- 
riloră clerului și poporului bisericei 
române unite de Alba-Iulia. Despre 
tbte aceste s’a observată mare tă
cere. Vecjurămă numai cu îngrijire 
cum în timpulă din urmă însăși că
petenia bisericăscă a Româniloru 
uniți înfățișa situațiunea așa, că pu
nea în legătură regularea autono
miei bisericei române unite cu vii- 

tbrea regulare a autononrei bisericei 
romano-catolice și ne spunea: când 
se va regula autonomia catoliciloră 
în Ungaria va urma negreșită și or- 
ganisarea autonomiei bisericei ro
mâne unite.

Noi nu înțelegeamă și nu în- 
țelegemă nici ac|î cum se p6te face 
dependentă autonomia Metropoliei 
române unite de Alba-Iulia de re
gularea prealabilă a autonomiei ca- 
toliciloru ungur!, când amintita bi
serică are drepturile ei de sine stă- 
tătbre ab antiquo și n’are nici ună 
amestecă cu biserica catolică și când 
organisarea autonomiei ei este ună 
interesă de vieță pentru ea și ere- 
dincioșii ei, avendu caracterulă es- 
presă de biserică română națională. 
Scopurile și tendințele dușmănose 
ale acelora, cari voiescă se lege cu 
or! ce preță causa Româniloru uniți 
de causa catoliciloră unguri, le cu- 
noscemă înse în de ajunsă și nu 
mai este lipsă se le resuscitămă 
aici.

Nici nu voimă se întrămă acjl 
în discusiunea cestiunei autonomiei, 
ci voimă se constatămă numai, că 
după tbte semnele este fbrte aprbpe 
momentulă, în care se va procede 
la regularea și organisarea așa nu
mitei „autonomii a catoliciloră44 din 
Ungaria, pe când în sînulă bisericei 
române unite, cu totă „manifestulu44 
sinodului electorală dela 16 Apr. a. c. 
domnesce în privința autonomiei otă- 
cere mormentală, care p6te fi în
trecută încă numai prin tăcerea, ce 
se păstreză asupra intențiunei și a 
hotărîrei guvernului ungurescă în 
afacerea ocupării scaunului Metro
politană din Blașiu.

Interesantă este espunerea ±6iei 
clericale catolice „Magyar Allam44 
asupra nouei fase, în care a intrată 
cestiunea „autonomiei catoliciloră44 
în urma programului bisericescă-po- 
litică ală guvernului.

Numita făiă d*ce, că după pre
sentarea proiectului de lege privi- 
toră la libertatea religionară situa
țiunea s’a schimbată. Cu statulă, 
care stă pe basa acesta, catolicii tre- 
bue se vorbescă altfelă decâtă au tre
buită se vorbescă cu statulă care în 
multe privințe respecta încă posi- 
țiunea de dreptă publică a catolicis
mului. Decă statulă, care stă pe 
basa libertății religionare, recunosce 
și susține autonomia protestanțiloră, 
atunci fiă-care confesiune pote pretinde 
o autonomiă cu o sferă de dreptu ‘totu 
așa de largă. Acum voră căde deră 
tbte acele dificultăți, car! au împie
decată pănă acuma realisarea auto
nomiei catolice. Influința guvernu
lui va înceta și tbte acele drepturi, 
ce le cuprinde în sine autonomia 
protestanțiloră, voră deveni fără 
discusiune proprietate a autono
miei catoliciloră; numai dogmele, 
organisația, disciplina bisericei ca
tolice și patronatulă regescă le 
potă mărgini, nu înse guvernulă, 
care va fi unu factoră de totă indi
ferentă față cu (autonomia catolici
loră, pentru-că acesta p6te se-și sta- 
bilâscă legile sale interne și organi- 
sațiunea sa cu totulă independentă 
de guvernă.

De aci conchide „Magyar Allam “, 
că acum nu mai e nici o piedecă 
pentru episcopatulă catolică de a 
începe acțiunea organisării prin con- 
chiămarea congresului catoliciloră, 
eventuală prin pregătirea lui de că- 
tră o comisiune.

Eată der, că clerulă catolică 
ungurescă ia deja posițiune hotă- 
rîtă în cestiunea autonomiei.

Nu credă bre căpeteniile bise
ricei române unite, că a sosită mo- 
mentulă supremă, ca și Românii 
uniți se se ocupe seriosă de resol- 
varea marei și ardentei cestiuni a 
autonomiei bisericei loră ?

CRONICA POLITICA*«; V 11 . •J.ty < I .1.
— (18) 26 Octomvre

Din iuoideotulă nasoerei noului prință 
Carolti, organulă bulgara semio-ficiosă „Swo- 

sorie una artioulă, în oare numesoe 
aoestti evenimentă o sfirbătore a națiu- 
nei române, pe oare o salută și poporulă 
bulgara dela Dunăre ou oea mai mare bu- 
ouriă. Artioululă sfîrșesoe ast-felă : In nu
mele opiniunei publioe a Bulgariei ne ală- 
turămtt la buouria adânoă simțită de popo
rule română, căruia îi trimitemă urările 
nostre oele mai sinoere, dânda espresiă a- 
dânoitei ndstre convingeri, că acesta eve- 
nimenta însdmnă ivirea unei noue epooe în 
desvoltarea și consolidarea regatului ro
mână. Evenimentulă acesta va da Români
ei nouă putere, întru câtă poporulă și di
nastia ei sântă inseparabile, așa oă în viitori 
voră fi ună sufletă și o inimă pentru salu- 
tea patriei.

*
Din Viena se telegrafieză cu data de 

23 Ootomvre, că guvernulă serbescă, ce- 
dândă dorinteloră Austro-Ungariei, a tri
misă o oomisiă în afacerea regularii ces
tiunei teritoriale Drina. De ună ană de 
cjile, guvernulă serbescă n’a datu nici ună 
răspunsă reolamațiiloră, așa că guvernulă 
bosniacă a amenințată ou represalii. Aus
tro Ungaria, d’06 numita telegramă, are 
încă și altă oausă de a ridioa plângeri oon- 
tra atitudinei guvernului radicală serbescă 
față ou monarchia. In deoursulă anului, în 
Bosnia făoea stricăciuni o bandă serbăsoă, 
care nu se pdte oalifioa de bandă de tâl
hari, fiind-că nu jăfuia, niol nu ucidea, ci 
cjicea, oă ea este numai avantgarda unei 
oștiri de 10 000 soldați, cari se apropie 
pentru a libera Bosnia. Este oonstatata, 
oă acea bandă venia din Serbia, unde se și 
retrăgea din oândă în oândă. Bey Ljubovidl 
aduna tdte mijldcele pentru echiparea ban
dei, âr organulă guvernamentala „Odjek44 
spriginia ooleotele. In timpulă ultimei oă- 
lătorii a regelui Alexandra s’au întâmplată 
ast-felă de lucruri, — oontinuă aoeeașl te
legramă, — oare presentau în oolorl carac
teristice lealitatea și sentimentele de amiui-

FOILETONULCr „GAZ. TRAN8.“

Duelu.
După Chavette.

Domnulă dinteiu provocă pe chelneră:
— Chelneră, ună beefsteak!
Ală doilea domuă:
— Și mie ună beefsteak!
— Ală meu ou salată!
— Ală meu fără salată!
— Fripta de jumătate!
— Fripta de totă!
DomnulO, oare comandă beefsteak ulă 

friptă de jumătate, se întorse cătră dom
nulă cu „friptă de totă“ și îlă agrăi 
furiosă:

— Domnulă meu, vrei să-ți bațljocă 
de mine ?

— Cum de-țl presupui acâsta ?
— Fiind-oă eu oomandă beefsteak-ulă 

ou salată, er d-ta fără salată ; eu fripta de 
jumătate, d-ta fripta de tota. Se vede, că 
vrâi s’o ai de furoă cu mine.

— Iertare, ddr....
— Ori doră ții la obiceiulă, de-a nu 

face mmică oa ceilalți omeni? D-ta ești 
omă originală !

„Friptă de totă44 credea, oă vecinulă 

său e chirohilitO și se făoea, oă n’aude ni 
mioă, când de-odată îlă făcură atentă în 
modă brusoă, că se mai află cineva acolo. 
Se întorse și reounosou pe inspeoto- 
rulă supremă, oare prânejia. la masa 
vecină.

Cunosce oetitorulă pe inspeotorulă su
premă? E ună domnă grasă, ouriosă și 
limbută, care mereu s’amestecă în trebile 
altora și în orele libere se îndeletnioesce 
ou soirioirl. Hă desprețuesoă, der îlă sa
lută. Toți oaută să-i câștige plăcerea. E 
tocmai așa de încăpățînată, oa și de hă
băucă, der pe lângă aoestea mai e și plină 
de pretenții și neîndurătorO. Mulțl omeni 
curagioșl și plini de merite au suferită nau
fragiu pe cariera lui, fiind-oă nu voiau să 
i-se căoiulesoă.

Tocmai când oelă ou „jumătate friptă “ 
dise vecinului: „d-ta ești omă originală!44 
inspeotorulă supremă se întorse și uitân- 
du-se ou ochi mari înaintea lui, fiise :

— Hm, hm !
De sigură, n’avea niol o oausă de 

mâniă. Der nenorooitulă „friptă de totă“, 
oare puțină mai înainte era așa de paclnioă, 
îșl cjicea șie șl:

— Nu potă repăși, fiind-oă inspecto- 
rulă supremă, care a aucjită totu, va fleoări 
lumei scena.

De aceea se reîntorse oătră „jumătate 
friptă44 și 4lse:

— Mă rogă biletulă; aid e ală meu!
Sehimbula de bilete de visită s’a fă

cută și adversarii oetiră numele. Erau ru
denii, cari după o depărtare de 20 ani, în 
care timpă schimbară scrisorile oele mai 
simpatioe, îșl dădură rendes-vous în acestă 
otelă, unde ajunseră unulă lângă altuia 
fără a se cundsoe. In amândoi era înoli- 
narea, de-a oăde unulă în grumaejii celui- 
lalta, der era de față primejdiosulă inspeo- 
toră suprema, care murmura mereu.

Amândoi adversarii esclamară cu tonă 
superba:

— Așad-âră pe mâne, domnule!
Dinaintea otelului, „friptă de totă44 

se opri și-și di se:
— Vărulă meu m’a numită omă ou

riosă, în acesta nu e niol o vătămare. Nu 
e supărată pe mine și niol eu nu aflu oausă, 
de a-lă urî. înaintea inspectorului supremă 
însă a trebuită să ne arătămă viteji. Voiu 
întreba pe amioulă meu Tripot, care este 
așa de sensibilă în afaoerl de ondre ; elă a 
avută deja 20 de duele și pricepe mai bine 
oa toți, oum se potă aplana astfelă de lu- 
orurl pe cale paclnioă.

Și lucru naibii! Tripot, care era așa 

de sorupulosă față cu ondrea altora, nu 
s’a duelată nicl-odală și nici oă arăta în- 
olinirl spre așa-ceva. A fostă norooosă, ca 
să figureze oa martoră la 20 de duele. cari 
devenită cunosoute prin tjiare» și rolulă pa
sivă, oe îlă avea ia astfelă de ooasii, 
luâ în închipuirea dmeniloră oaraoteră 
teroristioă. țiioeau despre elă: Pe Tripot? 
Aștâptă numai. Acesta a avută duele ou 
grămada. I-am cetită numele de oelă pu
țină 50 de ori. E combatantă esoelentă.

Nu se întâmpla duelă, oa adversarii 
să nu șl dioă :

— Tripot se prioepe în astfelă de afa
oerl și va fi bine, deoă-lă voiu câștiga de 
martoră.

Astfelă se lăți faima înfricoșată a lui 
Tripot, și elă se simția forte bine.

** *
— Când te-a numită omă originală, 

oe felă de atitudine a luată ? _  întreba
Tripot.

— Ședea.
— Semnă rău! Voia să manifesteze 

dispreță ! Ondrea e atăoată! In ce tonă 
ți-a grăită?

— Cu gura plină.
— Ești sigură de acesta ?
— L’am vădută, când îșl îndopa 

gura.


