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*) Aici sub „ Analele “ sale Șincai în
țelege o colecțiune a sa întitulată: „Rerum 
spectantium ad universam Gentem Daco- 
romanam seu Valachicam summaria Col- 
lectio ex diversis authoribus facta a Georgio 
Gabriele Sincay de eadem secundum or- 
dinem cronologicumu. Manuscrisă aflată de 
noi în Biblioteca Episcopiei române din
Orade. 3 Tom. în folio (VedI Analele Aca
demiei române, Seria II. Tom. H. Sect. I 
pag. 207.)

vrtrorl ne francate m« te primat». 
Vcmuscripte hm «« retrimită.

Blwlle ic 'aactaclnrl:
PrațnvD, plata maro, TOrgulJ 

Inului ir. 30.
Iutarate mai primeocd In Vioria 
■t Moșie. Saaeenstein £ VoglcrfOtta 
■data), H, Schalek, Alois Hern del, 3f. 
Mu, A. Oppelik, J. Donsuberg; In 
Budanoata: A. F. Qoldberger, Kck- 
liem Bcmat; In Frankfurt: ff. L. 
Daubc ; tn Hamburp: A. Sinner.

Preț-ulfi maorținniloru: o aeriă 
xarmond pe o eoldnâ ti or. ai 
30 :r. timbru pentru o publi
care. Publioiri mai dose după 

tarifă ți Învoială.
Beolamo pe papina a IlI-a o 

surlă 10 cr. v. a. aău tiObanî.

ILAZT

„ttneeta**  ese tn tîă-oarecli 
Abonamente pentru Anstro-Ungaita. 
Pe an anâ 12 11., pe ș6ae luni 

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

Pentru România si străinătate: f
Pe and ană 40 franol, pe s6a« 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-ril de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la t<5te oficial» 
poștale din Intru și din afară 

fi la*  dd. aolootori.

Ăbonamenitiln țentrn Brasovă 
a administrați un o, piața mare, 
Tfirgulă Inului Nr. 30 etagiulă 
I.: pe und ană 10 fl., pe b6ac 
lunf 5 11», pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusulă In casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei lunf 
3 fl. Ună esemplaru 5 or. v. a. 
sâu 15 bani. Atfttă abonameu*  
tolecAtă și in sorți unii e auntrt 

a se plăti înainte.

Nr. 253. Brașovii, Liml-Marțl, 15 (23) Noemvre 1893.

Situațiunea în Italia.
Brașovti, 15 Noemvre v.

Cercurile politice din Viena 
suntfi fdrte îngrijate din cau9a în- 
curcăturilorfi interiore și a crisei, ce 
a isbucnitii în Italia, imediată după 
visita ce-o făcuse contele Kalnoky 
regelui Umberto la Monza.

In privința acesta se scrie din 
Viena, din isvoru oficiosu: „Roma 
ne face mari griji. Nici în Vaticană, 
nici în Quirinalu nu mergu lucru
rile bine... Crisa ministerială, ce-a 
isbucnitu în acesth momenta în 
Italia, nu este o crisă ordinară de 
guvernamentu ori parlamentară, ce 
s’ar pute delătura printr’o simplă 
schimbare de minister^ seu prin 
alegeri nouă. Cabinetulu Giolitti nu 
pbrtă singură vina pentru scanda- 
lulă banceloră, cari au pricinuită în 
parte mare căderea Ini. Manipula- 
țiunile fraudalose la bancele de note 
nu dateză numai dela ministeriulă, 
ce a demisionată acum, ci ele în
floreau deja sub regimele Rudini și 
Crispi și vina nu cade numai asu
pra miniștriloru. ci a întregului par
lamentă etc“.

Intr’adeveru ceea ce ține aeji în 
iritațiune totă Italia, este o tristă 
afacere de corupțiune, asemenea afa- 
cerei Panama din Francia. Din ra- 
portulu făcută de ancheta parlamen
tară, instituită în afacerea banceloră, 
reiese, că nu numai cabinetulă de 
față, der și foști miniștri și mulțl de
putat! suntu compromiși.

Ceea ce constitue însă punctulă 
de căpeteniă ală îngrijiriloră cercuri- 
loră politice din Viena, suntă urmă
rile nefavorabile, cele p6£e ave crisa 
interioră din Italia asupra posițiunei 
sale în tripla alianță. Eată ce i se 
scrie din Viena în privința acesta 
„Corespondenței de Pesta“:

„E mai multă ca probabilă, că 
Italia nu va pute se iesă din încur
cătură, decâtu urcându de-o parte 
sardnele impositelcră și micșorândă 

de altă parte în modă însemnată 
cheltuelile sale militare, ceea ce va 
reduce în măsură însemnată facul
tatea de acțiune a țăiii. Câtă pen
tru noi, nu ne va rămână altă con
solare, decâtu că forțele militare ita
liano, chiar în starea loră esențială 
redusă, voră fi de ajunsă încă spre 
a da alianței triple ună contingență 
considerabilă peste acela, de care 
dispune Germania și Austro-Unga- 
ria, față cu forțele militare reunite 
ale Rusiei și ale Franciei.“

Ceea ce se petrece der astăcjl 
în Italia va ave o influință mare nu 
numai asupra constelațiunei inte
riore parlamentare a țării, der și asu
pra constelațiunei esteribre. Scenele 
furtunbse, cele-a provocată oposiția 
italiană în ședința camerei dela 24 
1. c. prevestesc^, că în viitoră acâsta 
oposițiă va juca unu rolă multă mai 
mare și amenințătoră pentru inte
resele politicei actuale, ce se razimă 
în tripla alianță.

Precum se prevede, va dura 
multă vreme, pănă se va pute forma 
ună nou cabinetă italiană, pile grele 
au venită erășl asupra regelui Um
berto. Dela energia și înțelepciunea 
lui va atârna multă ca urmările rele 
ale crisei să fiă slăbite și Italia se 
pbtă inaugura ună procesă de rege
nerare și să scape astfelă de ruinulă 
financiară, ce-o amenință.

DIX DIETA UNGURESCA.
In ședința dela 23 Noemv. continuân- 

du-se desbaterile asupra budgetului de cul
te și instrucțiune publică, deputatulă:

Mârlcus Jozsef atinse în scurte cuvinte 
și cestiunea Ardeiului. La cuvântarea lui 
Helfy, care disese, că „se încrede în pu
terea maghiarimei din Ardealău‘ elă răs
punde, că nici celoră din partida lui nu 
le lipsesce o asemenea încredere, însă re- 
sultatele de pănă acum nu suntă favori- 
tore. Interpretarea, că Ardealulă după tre- 
cutulă său istorică se ține de noi, nu o află 
nici corectă, nici oportună ; căci dâcă ra

porturile de limbă ale Ardealului suntă de 
așa, că Românii suntă în prepoderanță și 
că limba maghiară este negligiată, atunci 
chiar și din puntulă de vedere ală princi
piului liberalismului, noi ni-amă pierdută 
dreptulă de-a ținâ Ardealulă pentru noi, 
mai alesă fiind-că nici asupra puterei ar
mate nu putemă dispune după cum o cere 
acâsta spiritulă națională. Raporturile din 
Ardeală în modă hotărîtă s’au înrăutățită. 
Ceea ce se întâmplă în Bihoră, unde unoră 
comune li-se permite să se străforme cu 
totulă și să-și pârdă naționalitatea loră, 
acâsta nu mai e liberalismă națională, ci 
neghiobiă națională. Sipos Orban, inspectoră 
de școle ală comitatului Bihoră, a arătată, 
că guvernulă n’a făcută ceea ce trebuia s£ 
facă și ast-feliu unele teritorii se separâză 
de cătră Maghiari și se prefacă în teritorii 
românesc!. — In locă de universitate, elă 
cere mai întâiu de tote școle poporale un- 
gurescl, în cari instrucțiunea să se dea gra
tuită. Nu primesce bugetulă.

Schwarcz Gyula: In interesulă politi
cei Culturale sprijinesce și elă părerea ce
loră cari cer, ca la sistemulă electorală, în 
loculă censului, să se introducă recerința de- 
a-sci scrie și ceti (Se ’nțelege, că unguresce ! 
— Trad). Primesce bugetulă.

Conte Csalcy Albin, ministru de culte 
și instucțiune publică: După-ce vorbesce 
în cestiunea universitățiloră, promițândă, că 
în scurtă timpă va presenta un proiectă de 
lege, prin care va cere, ca pentru studenții în 
drepturi se se ștergă obligamentulu de-a depune 
doctoratulu, trece la cestiunea congruei. Nu 
este temeinică presupunerea, 41se Csaky, 
că nu s’ar fi făcută nici ună pasă în cestiu
nea congruei. încă antecesorulă său, Tre- 
fort, a alesă io comisiune, care a fostă în
sărcinată a se ocupa seriosă cu regularea 
congruei și a presenta ună proiectă pen
tru definitiva resolvare a acestei cestiunl. 
îndată după luarea portofoliului, Csaky a 
organisată din nou acâstă comisiune, a re- 
întregit’o cu membrii, și a făcută totă po- 
sibilulă, ca acâstă comisiune să lucreze cu 
zelă și să-și termine câtă mai curândă lu
crările sale. Ministrulă a alesă acâstă co
misiune chiar din însărcinarea Maiestății 
Sale.

Definitiva resolvare a cestiunei con
gruei însă stă în legătură cu cestiunea pa- 
trionatului, cu regularea parochiiloră gr. 
cat. etc. Decă împărțirea faptică de ajutâre 
pentru preoții săraci se va face dependentă 
de noi așa, ca să se potă împărți în sub- 
comisiunl resolvarea acestoră cestiunl, a- 
tuncl bieții preoți și protopopi voră trebui 
să aștepte încă forte multă. Din causa a- 
câsta ministrulă s’a alăturată cu bucuriă la 
propunerea actualului primate, ca adecă, — 
lăsându-se comisiunea de mai ’nainte să-și 
continue neconturbată lucrările sale privi- 
tore la resolvarea cestiuniloră principiare,
— să se constitue de altă parte o comisiu
ne ad hoc constătătore din episcopl, care 
să se ocupe cu resolvarea provisoriă fap
tică, adecă care numai decâtă să se îngri- 
jâscă de banii de lipsă pentru a scote pe 
preoți și protopopi din miseria în care se 
află. Făcândă ast-feliu, nici numărulă celă 
mare ală bisericeloră greco-catolice nu îm- 
pedecă afacerea, deorece eu stau pe pun
ctulă de vedere, că pănă se voră regula 
bisericele gr. cat. — ceea ce formâză o 
cestiune forte grea și de mare importanță,
— congrua să se condiționeze de ună anu
mită numără de suflete, așa că, decă la cei 
de ritulă latină se vină la respectivulă nu
mără de suflete, de esemplu ună singură 
preotă, pe cândă la greco-catolicl se vină 
doi: atunci acești doi la olaltă voră căpăta 
numai atâta, câtă va căpăta celă dintâiu 
singură. Adevărată, .că acestă ajutoră ală 
greco-catoliloră va fi mai mică, de cum 
este ală romano-catoliciloră, dâr ministrulă 
sgeră, că tocmai acestă împregiurare îi va 
face pe preoții gr. cat. să stărue pentru 
împuținarea parochieloră și pentru urgi- 
tarea resolvărei cestiunei, ca ast-feliu să 
potă ajunge și ei la congrua întrâgă.

Timpulă când, și modulă cum are să 
se reguleze congrua, nu depinde dela mi
nistru. Cei ce suntă pentru regularea con
gruei, nu voră pretinde dor, ca să se arunce 
asupra statului o nouă sarcină de câteva 
sute de mii fl., după ce biserica, despre ai 
careia servitori e vorba, dispune de venite 
destulă de îmbelșugate. (Aprobări gene
rale). Nici asupra fondului religionară nu 
se pote arunca acâstă povsră. Acestă fondă

FOILETONULU „GAZ. TRANS.u

Documenta a de unire
alii boieriloru și iiobililorfi români (lin Țera 
Făgărașului cu biserica Romei dela a. 1711.

I
Voimă să rectificămă aici încă o erore 

din istoria unirei Româniloră de peste 
CarpațI cu biserica Romei, istoriă plină 
de acte falsificate și de conclusiunl 
greșite.

Anume, e vorba aici despre unirea 
boieriloră și a nobililoră români din țâra 
Făgărașului cu biserica Romei, făcută -la 
a. 1711.

In acâstă privință etă ce scrie Șincai 
la a. 1711 ală Cronicei sale:

„In 20 Iulie din anulă acesta, 1711, 
au întărită și boierii din țâra Oltului uni
rea cu biserica Romei, prin o scrisăre, în 
care mai mulțl s’au iscălită, de câtă și-au 
pusă pecețile, totuși pecețl se află în- 
tr’ensa 411.

„Scrisorea acesta, care trebuia să ră
mână în originală în archivulă vlădicescă 
din BlașI, după rău obiceiulă loră o au 

furată iezuviții, și o au trimesă provincia
lului loră lui Heveneși, carele o au legată 
între scrisorile cele multe, cari totă cu ră
pirea și cu furtișagulă le-au adunată, spre 
mare paguba multora, der mai’ vertosă a 
Ardeleniloră, dela cari donații încă au ră
pită iezuviții, și pe mulțl au stricată cu 
totulă, mai alesă dintre Românii noștri 
cari era mai zăluzi între ceia-l’alți arde
leni. Scrisorea boeriloră din țâra Oltului, 
ce o adusei (adecă amintii), aci în originală 
la Heveneși se află, âră eu o am scrisă la 
anulă acesta în Analii1) miei, și o voiu 
aduce mai pe largă când voiu scrie despre 
familia mea“.

Totă despre acestă documentă ală 
unirei boieriloră și ală nobililoră români 

din țâra Făgărașului cu biserica Romei 
vorbesce și Petru Maioră în istoria sa bi- 
sericâscă, și ne spune următorele:

„...Unii Români nemeși din pămân- 
tulă Făgărașului, dice densulă, acum de 
multă trași de suptă puterea archiereului 
Româniloră... mai de tote dogmele credinței 
calvinescl, ca de cele, ce suntă cu totulă 
străine de cătră credința Răsăritului îngro- 
zindu-se, și ei primiră credința cea catoli- 
câscă, care puțină de cea pănă aci ținută 
a Răsăritului credință să desclinea. Vede-se 
întâmplarea acâsta în manuscriptulă celă 
din 20 Iulie a anului 1711, care se ține 
în Biblioteca Crăescei Universitate dela 
Pesta, unde 315 Boieri și Nemeși români 
din ținutulă Făgărașului să vădă iscăliți 
la unire, între cari în frunte este Andreiu 
Segedi, fiesce-care întărindu-șl iscălitura cu 
pecetea sa. Și așa toți Românii din Ar- 
dâlă se uniră cu biserica Romei în credință, 
âră nu în lege, că legea grecâscă tot-dâuna 
și după făcuta unire o au ținută în- 
trâgău?)

]) Maioră, Istoria Bisericei Români
loră, Buda 1813 pag. 87—88. Despre deo
sebirea ce o face aici Maioră între „cre- 
dință“ și între „lege“ cu altă ocasiune.

Atâta ne spune Șincai și Petru Ma
ioră, despre documentulă de unire ală 
boieriloră din țâra,Făgărașului, documentă 
însă, care pănă astădl a rămasă nepubli
cată, și astfelă cu totulă necunoscută isto- 
riciloră moderni spre a putâ fi aprețiată 
din punctă de vedere critică, indepen
dentă.

In anulă 1878 și 1879, eu petrecendă 
mai multă timpă în archivele și bibliote- 
cele din Buda-Pesta și studiândă acolo co- 
lecțiunea de manuscrise a iesuitului Heve
neși, care se află depusă în biblioteca Uni
versității din Pesta, am dată între hârtiele 
acestea și peste documentulă originală ală 
unirei boieriloră și nobililoră din țâra Fă
gărașului cu biserica Romei, de care facă 
amintire cei doi istoriei mai vechi ai noș
tri, Șincai și Petru Maioră.

Dâr lucru curiosă.
Acestă documentă, cu tote actele re

dactate de iesuițl în cestiunea unirei Ro
mâniloră cu biserica Romei, era făcută cu 
intențiunl reservate.

întreg!) documentulă acesta nu con
ține nici ună textă sâu vre-o espunere 6re- 
care de fapte, nu conține nici o profesiune 


