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£ Horn, Hatmensttin & Vogkr (Oito 
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')nKss, A. Oppslik, J. Donncberg; In 
3uduposte: A. V. Goldbtrger, Rck- 
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nGazet©u oae în ftil-can.<|i
Abonainenie pemiu Ausiro-Ungana. 
P© un ani 12 fl., pe ș^ae luul 

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

Pentru România șl străinătais: 
Pe nni ană 40 franol, pe sine 
luni 20 fr., pe trei luni 10 tr. 
N-rii de Duminecă 8 franol.

Se prenumără la tâte ofioielo 
poștale din Intru și din afară 

și la dd. ooleotori.

Abonamentulu neutru Brasorti 
a udminietrațiuno, piața mare, 
Tărgulă Inului Nr. 30 etaglulâ 
I.: pe unu ană 10 fl., pe ș6so 
luni 5 fl., pe troi luni 2 fl, 50 or 
Cu dnsulu tn casă: Pe uăiu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplară B or. v. a. 
său 15 bani. At&tu abonamon 
tele cătă și inserțiunile sânte 

a se plăti înainte.

Ana rchîs tii.■

BrașOVU, 18 Noemvre v.
De unu timpă încâce „âmenii 

faptei11, cum se numescă anarchiștii, 
lățesă spaimă și groză în Europa 
apusanâ prin desele loră atentate, 
unulu mai infernală decâtă altulă. 
Teatrulă fapteloru loră a fostă cu 
deosebire Parisulu, Marsilia, Barce
lona și Madridulu.

Nu trece săptămână, ca să 
aucjimă , că <----
bombă, dincolo o 
în altă i

nu
ocă colo a esplodată

> petardă și ârășl 
J.LA C4.A t CA parte s’a săvârșită ună aten
tată cu dinamită. Uneori cei ce s’au 
întâmplată a fi în apropierea esplo- 
siuniloru au scăpată numai cu spaima, 
der mai adeseori '
chiste au causată 
cum a fostă și în 
celona, unde le-au 
dmeni nevinovați.

Suntă numai 
de când s’a ținută în Elveția ună 
congresă anarchistică și în care s’a 
vorbită multă de puterea anarchiș- 
tiloră, ce v£ ave să se sâmță în 
Europa. Se vede, că anarchiștii au 
plănuită de p’atunl o acțiune mare, 
prin care să-și manifeste acestă fa
tală putere.

Ei s’au ilustrată într’adeveră în 
modulă celă mai tristă prin atenta
tele loră din urmă și s’au arătată { 
vreduicl de devisa loră „nici Dum- 
necjeu, nici stăpână !“

Lumea se întrebă în fața ispră- 
viloră nenorocite anarchiste, ce voru 
acești dmenl, ce scopu urmărescă ei?

Programulu anarchiștiloru este 
de a nimici oii-ce autoritate creată 
de omeni, ei voră să distrugă și 
stată și guvernă, și religiune și bi
serică, lege se nu mai esiste nici capi
tală și proprietate privată. Numai 
„legea nature?1 se fiă în vigdre, nu
mai după ea se se dirigeze tdte.

Acestă programă ală distrugerii 
statului este diametrală opusă pro
gramului socialistă, care nu tinde

atentatele anar- 
marl nenorociri, 
teatrulu din Bar- 
căcjutu jertfă ațâți

câte-va săptămâni,

Caprivi de siguru, că însă-și Ger-
■ —0 .

De siguru că < 
t6te guvernele voru fi gata de > 
a lua măsurile cele mai severe 
spre a pune capetu isprăviloră anar- 
chiste. Mai greu va fi. însă de a afla 
mijlăeele, cari Bă și ducă la scopu, 
după ce este sciutu, că anarchiștii 
lucră pe ascunsă și că, în stadiulu 
înaintată în care se află ac|I sciințele 
chemice, ei îșl prepară totă în as
cunsă materiile esplosibile. Der, ori 
câtu de greu ar fi, siguranța socie
tății pretinde ca se fiă aflate acele 
mijlâce.

Solidaritatea natiunilorâV . 
nemaghiare.

Pănă acuma — precum amâ amintită 
în articolulă nostru de erl — dintre foile 
serbescl numai ^Zastava? a pledată de cu- 
rendă cu căldură pentru solidaritatea cu 
Românii și cu Slovacii. Acum vine și or- 
ganulfi partidei liberale serbescl. „Brunik*, 
și în numărulu său dela 25 Noemvre a. c 
apeleză la Șerbi, ca să uite desbinările loră 
și în cestiunea cea mare de esistență să 
întindă mâna celor-lalte națiuni nema
ghiare pentru o comună procedere și con
lucrare.

Foia sârbăscă (fice, că idea solidari
tății naționali tățiloră nu e nouă, că ea s’a 
ivită încă înainte de 1848, când deputății 
croațl și unii Slovaci se opuseră hotărîrei 
dietei de-a introduce limba maghiară în 
locuiți limbei latine. Mai multă s’a pronun
țată ea în anii 1868/9, când deputății na
ționaliști din dietă au presentată acesteia 
ună contra-proiectă la proiectulă legii de 
naționalitate. Amintesce de „clubulă națio- 
nalitățilorău, ce esista p’atuncl în dietă și 
arată, că de vre-o 4ece anî naționalitățile 
nu mai au nici ună deputată. Cei câțl-va 
deputațl guvernamentali români, slovaci și 
șerbi suntă siliți să facă politică șovinistă 
maghiară și nu se ridică nici-o dată în apă
rarea națiunei loră. Astădi națiunile nema
ghiare suntă considerate, ca străine în pa
tria loră, și stăpânirea nu lasă să între nici 
măcară ună deputată naționalistă în dietă.

deeâtu la străformarea statului de < 
acjl militard îutr’unu „statu econo- : 
micuu, în care tdtă producțiunea și ; 
consumațiunea să fiă regulată din 
partea statului, cu alte cuvinte sta- 
tulu se-țl plătescă munca, eld se te 
crescă și să te susțină.

Der ar fi zadarnică de a mai 
perde timpulu cu urmărirea scopu- 
riloiu finale ale anarchismului. Ceea 
ce vedemu acjî este, că acești „dmenî 
fără de căpeteniă" cum se mai nu- 
mescfi, suntă organisați în ascunsă 
și firele conjurațiunei loră se estindă 
în tote colțurile Europei.

Nespusă iritațiune a produsă și 
cea mai nouă încercare de atentată 
anarehistă asupra vieții cancelarului 
germană Caprivi și precum se con
stată acum chiar și asupra vieței 
împăratului Germaniei.

Numai printr’o norocită întâm
plare 8’au putută delătura aceste aten
tate puse la cale cu multă rafine- 
mentă. S’au trimesă adecă prin 
postă la adresa cancelarului, și cum 
se anunță acuma și la adresa împă
ratului, nisce cutiuțe, cari după de
clarare aveau se conțină sămânță de 
ridichi, der în realitate conțineau 
mașini infernale seu de esplosiune. 
Cea mai mică încercare de-a des 
face aceste cutii putea să producă 
o grăsnică esplosiune și mdrtea per- 
sdneloru ce s’ar fi aflată în acelă 
momentă în odaiă.

Mașinele de esplosiune s’au es- 
pedatu din Francia, dela Orleans; 
acesta împregiurare va produce și 
mai mare amărăciune în Germania, 
cu tăte că e mai multă ca siguru, 
că aici nu pâte fi vorba, decâtă de 
ună atentată ală anarchismului in
ternațională și că n’au putută fi în 
jocu tendențe politice.

Se vorbea, că cabinetele 
pene în urma deseloru atentate anar
histe se gândescu la o acțiune, spre 
a lua măsuri comune în contra anar 
chismului. Acum după atentatulă 

i asupra împăratului germană și a lui

mania va lua inițiativa pentru 
asemenea acțiune.

euro-

Românii, Slovacii, Serbii, Germani 
suntă adl avisațl la propriele loră forțe — 
continuă „Braniku — și ’șl dau semă de 
sortea, ce li-se pregătesce. Amintesce adresa 
Clușieniloră cu propunerile lui Bartha Mi
klos și conchide, că în fața nisuințeloră și 
uneltiriloră dușmane trebuia să se deștepte 
cerința unei comune procederl în lupta de 
apărare a esistenței naționale. Românii 
mergă în frunte, 6r după ei vină Slovacii. 
Rolulă celă mai tristă în mișcarea națio
nală l’au avută pănă acuma Serbii. Ei, cari 
odinioră se aflau în fruntea luptătoriloră 
naționali, aijl nu mai dau aprbpe nici ună 
semnă de vieță. In locă de a lupta cu to
ții pentru marea causă națională, ei suntă 
desbinațl în partide și acestă desbinare îi 
demoraliseză. Der suntă semne, că desbi
nările se voră potoli. Serbii au lipsă de 
concordiă, ca să-și potă apăra, în unire cu 
Românii și cu Slovacii, esistența națională. 
Apărarea acăsta nu este întru nimică în
dreptată în contra statului, ținta ei este 
numai de a se afla ună terenă de lucrare 
comună pentru națiunile nemaghiare, pentru 
redobândirea drepturiloră loră.

„Braniku, dice mai departe, că suntă 
șanse de a se realisa idea solidarității și 
de-a se întruni ună congresă compusă din 
delegații Româniloră, Slovaciloră și ai Ser- 
biloră, cari să stabilescă programulă co
mună, și încheiă așa: „Bărbații de stată ma
ghiari, decă voiescă să respecteze dreptulă 
de liberă întrunire, n’ară trebui să se o- 
pună amintitului congresă ală naționalită- 
țiloră, și acăsta tocmai în propriulă interesă 
ală Ungariei. Cestiunea naționalitățiloră n’a 
ajunsă încă la acelă punctă, ca să nu potă 

, fi resolvată între marginele constituției și 
, ale unității statului; ea n’are încă caracte- 
• rulă unei cestiunl de dreptă publică, seu 
l internaționale, ci se mărginesce la cestiu- 
> nea administrațiunei de stată, în care e 

cuprinsă și arondarea comitateloră. Băr
bații de stată ai Ungariei ar trebui să aibă 
atâta obiectivitate, de a lua în considerare 
postulatele și dorințele de feliulă acesta. 
Rassa maghiară stă înaintea unui memento. 
Serbarea mileniului Ungariei s’ar pută face 
cu demnitate numai atunci, când națiu
nile nemaghiare ară fi mulțumite în' înțe-

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS?

Documentul de unire 
aln boierilorfl și nobililoră români din Ț6ra 
Făgărașului cu biserica Romei dela a. 1711.

II
(F i n e.j

Acum ne va întreba cine-va, pentru- 
ce agenții și misionarii cei abili ai catoli
cismului cutrierau pe la anulă 1711 țera 
Făgărașului, ca să unescă pe boierii și pe 
nobilii români de acolo cu biserica Romei, 
după ce în sinodulă, celă mare, de unire, 
care se ținuse la 1698 a fostă representată 
și țera Făgărașului, er manifestulă de unire 
dată din partea sinodului acestuia a fostă 
subsemnată și de doi protopopi din țâra 
Făgărașului, de protopopule Radu și de 
protopopule Stănilă07)

Etă acum, care era causa unirei a 
doua a țârei Făgărașului.

Unirea cu biserica Romei, care se f&-

G7) Vedl broșura mea: Independența 
bisericescă a Mitropoliei române de Alba- 
lulia. Brașove 1893 pag. 21. 

cuse la a. 1698, după cum se vede în mode 
destule de clare din manifestulă acestui 
sinodă08)—nu primise de loce cele 4 puncte 
dogmatice, puncte, cari în sine conține ger- 
minele catolisării perfecte. Prin unirea dela 
1698 Românii din Transilvania nu se lăpă- 
dase de legea lore strămoșescă, și nici nu 
primise vre-une puncte ore-care, fiă acela 
câte de neînsemnate, din dogmele de cre
dință ale catolicilore. Românii făcuse o» 
unire cu totule nedogmatică, de interese 
politice.

In anule 1701 însă, mitropolitulă Ata- 
nasie fu chemate la Viena, și aici, sub di
ferite presiuni și miserii, ce ’i se făceau din 
partea iesuițiloră și a archiepiscopului Co- 
lonits — în câte era aprope să-și pier4ă 
scaunule vlădiciei — densulă fu silite să 
scrie și să subscrie cu mâna sa propriă și 
să depună jurămentulă, că îndată, ce se va 
întorce la reședința sa episcopală din Alba- 
Iulia, va sili pe fiă-care, și pe toți preoții 
și protopopii supuși densului, să facă măr
turisirea publică a credinței după formula

cs) Vedl manifestule în broșura citată 
mai susă.

stabilită de conciliule Tridentină“B9) seu cu 
alte cuvinte, să accepteze credința catolică 
și în specialii cele 4 puncte dogmatice, cari 
pănă aci încă nu se acceptase.

In contra acestei uniri înșelătore și 
apostatice, în contra celorfi 4 punnte dog
matice, cari mai curendfi sbu mai târ4iu 
aveau s6 ducă pe Români la catolisare com
pletă, începură acum a se ridica ne- 
mulțămiri și proteste din diferite părți ale 
Transilvaniei.

Anume în 7 Iunie 1701 se înfățișară 
înaintea lui Ionfi Sârosi, a protonotariului 
guvernului din Transilvania, protopopule 
Stanu dela Făgărașfi, de asemenea repre- 
sentanții Româniloru dela Brașovfi și din 
țera Bârsei, și cerură sS li-se iee în 
scrisfi, în formă oficială, următorulfi pro- 
testfi:

„Că denșii nici într’unfimodfi nupotu

G9) Acestfi. actfi originală în limba ro
mână, aflată de noi în anulă 1879, se află 
copiată în colecțiunea nostră din Biblio
teca Academiei române. Nr. 372 vol. XII. 
— In limba latină la Nilles, Symbolae I 
281-286.

să primescă punctele propuse de Atanasie, 
episcopulă loră actuală; că denșii nu se 
voră mărturisi nicl-odată a fi uniți cu ca
tolicii din Transilvania, după cum s’a unită 
episcopulă loră; că protesteză în contra 
aceloră puncte, în contra tendințeloră ace- 
loră puncte, și protestbză în contra unirei 
bisericiloră românescl de legea grecâscă cu 
catolicii; că denșii nu numai că voescă să 
rămână neclintiți în legea loră veche stră
moșescă, pe care o țină bisericile orientale, 
der voră persevera cu statorniciă și în vii- 
toră în legea acesta, urmândă în acestă 
privință esemplulă strămoșiloră și predece- 
soriloră săi.70)

70) Per formam solennis protestationis 
nobis significarunt eo modo: Qualiter.... 
punctis ab episcopo eorundem modemo, 
Athanasio nuncupato, oblatis, adhaerere 
nullo modo possent: neque cum catholicis 
Transilvanicis ad exemplum eiusdem epis- 
copi unitos nunquam profitori; sed iisdem 
punctis eorundemque clausulis ac walachi- 
carum graecanicae professionis ecclesiarum 
cum catholicis unioni contradicentes; anti
que professioni graecanicae ab ecclesiis 
orientalibus observări solitae non tantum 
firmiter adhaerebunt sed in eadem constan
tei’ majores ipsorum et praedecessores, ini-


