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ANULU XLVII.

Duminecă 30 Decemvre

Nou abonament u
Ia

„Gazeta Transilvaniei"
Cu I lanuariu st. v. 1885 se începe nnft nou 

abonumentâ, la care învitămu pe onorați! amici și 
sprijinitori ai fbiei nostre.

Prețulfi abonamentului: 
Pentru Austro-Ungaria: 

pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se ,, 6 ,,
„ unu anu 12 „

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 9 franoi în aurit 

„ șâse „ 18 „ „
„ unu anu 36 „ „

gjgg- Vin causa însemnatei scăderi a cursului bi- 
leteloră de bancă române, suntemă constrinșl a conditionâ 
plata abonamenteloru în aură, siu în hărtiă cu adausulît 
agiului.

Rugămft pe d-nii abonați, ca s6 bnievoiescă a-șl reînoi de 
eu vreme abonamentultt, pentru ca să nu se întrerupă espedițiunea 
diarului.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.1*

Cestiunea universității române.
IV.
Brașovii, 29 Decernvre.

Este dificilă problema, de care voimîi să 
vorbimîî în acestu articulii, tocmai așa de dificilă 
pe câtă este de greu sji de stâncosă drumulu 
spre libertatea deplină a poporului română din 
acesta stată.

Ne vomă încercă însă a-o desfășură și dbcă 
junimea, nbstră a moșteniți voința tare și neîn
frântă dela glorioșii străbuni, atunci de bună 
sămă deslegarea ei va urmă nu peste multă timpu 
îu realitate, spre fericirea ubmului nostru și a 
patriei și spre lauda întregei omeniri.

Amii 418d junimea nbstră, pentru-eă, dbcă 
este verba de dorințele și aspirațiunile legitime 
ale națiunei române din Transilvania și Unga
ria, atunci junimea română, sub care înțelegemii 
întrăga nbstră generațiune jună, este chiămată 
a-le duce în împlinire.

Dare-ar bunulii Dumnezeu, ca bătrânii po
porului nostru să trăibscă să vb(j.ă cu ochii ro- 
duld ostenelelorH lord îndelungate, fructulă celă 
scumpii ală muncei, ală sudbrei și ală lacrime- 
loriî lord de suferință!

Dbr ori cum le-o fi partea dela Dumne<|eulu 
popbreloră, juna generațiune este și rămâne chiă- 
mată a merge înainte în luptă și a-o decide.

O! de ar fi pătrunsă fie-care din șirurile 
acestei tinere pleiade de sânțenia misiunei sale 
în aceste timpuri de nouă și grele cercări!

A ne îndoi în adevăratulu patriotism^, în 
devotamentulă și iubirea junimei române pentru 
națiune nu ne este iertată, pentru că atunci dă- 
rîmată ar fi cetățuia credinței nbstre în viitorulă 
ei și istoria ar vorbi cu dispreță de slăbiciunea 
si micinimia nbstră.

Ceea ce însă pbte formă cu dreptă cuvântă 
obiectulă îngrijirei nbstre este grava cestiune tac
tică și strategică a cunbscerei și a folosirei mij- 
lbceloră celoră mai corespuntjAtbre pentru ajun
gerea sublimului scopă, cătră care cu toții țin- 
timă și năsuimă.

Aici ne aducemu aminte de frumosulă versă 
ală străbunului Horațiu, unde acesta ne vorbesce 
de omulă făr’ de pricepere, care s’a oprită la 
țărmulă rîului și-a așteptată pănă se va scurge 
tbtă apa lui, negândindu-se la vf’ună mijlocă 
spre a’lă pută trece. Omulă lui Horațiu nu nu

mai că a fostă nesciutoră, ci i-a lipsită și vo
ința și resoluțiunea tare, ia lipsită curagiulă și 
energia de a-șl ajută.

Este învederată că juna nbstră generațiă nu 
va pută nicl-odată trece Rubicondă, dăcă pri
virea ei nu va fi ațîntită neîntreruptă di și năpte 
la țărmulă, spre care a pornită și dăcă nu va 
fi purtată în urmărirea marelui ei scopă pe ari
pile curagiului și ale entusiasmului.

Priviți mereu înainte juni români, și iubiți 
— iubiți cu totă foculă inimei văstre și din totă 
sufletulă vostru înainte de tbte limba dulce ro- 
mânăscă, căci acăstă sfânta ambre vă va da pu
terea și curagiulă, de care aveți atâta lipsă în 
lupta pentru recăștigarea drepturiloră națiunei 
române!

N’avemă decâtă să ne uitămă la adversarii 
noștri politici. Nu vedemă noi cu ce căldură, cuce 
fanatismă își iubescă ei limba și naționalitatea? 
Nu aucjimă noi pe fruntașii loră (jicândă și re- 
pețindă mereu, că limba loră națională le este 
mai scumpă chiar decâtă libertatea?

Dăr n’avemă lipsă a alergă Ia adversari 
spre a câștigă ună esemplu pentru aceea cum 
trebue să-și iubăscă ună poporă limba sa națio
nală. Nu ni-au lăsată bre strămoșii noștri moș
tenire iubirea nesfârșită cu ori ce sacrificii cătră 
limba nbstră românbscă?

Să ne aducemă aminte de ei de luptele loră, 
de suferințele și de dorințele loră. Cu câtă mai 
multă nu suntemă noi datori veacului acestuia 
ală luminei, ca să dovedimă iubire și devota- 
mentă cătră totă ce posedămă mai scumpă pe 
pămăntă ?

Nu p6te fi lege pe lume, care să ne împe- 
dece a ne iubi limba și națiunalitatea mai pre 
susă de tbte. Insă orice ambre pretinde dovedi 
viue și necurmate, ea se manifestă numai prin 
fapte și prin jertfe.

Jertfe! Care poporă pe lume |a jertfită și 
jertfesce mai multă ca poporulă română? Jert- 
fesce bietulă însă mai totă în secă fără a vedb 
rbdele muncei sale.

Nu vedeți că munca săcă l’a slăbită mai de 
totă, nu vedeți că-i stă resuflarea și că o amor- 
țblă cumplită începe a cuprinde membrele lui?

Ce pbte a<jl să mai susțină, ce pbte să mai 
încăltjbscă bsele sărmanului țărână română? Nu 
cumva rachiulă stricată din cărciumele jidovescl ?

Este timpulă ca să-i vină o încuragiare, ună 
ajutoră din vre-o parte, care să-i întărbscă sufle
tulă și speranța într’ună viitoră mai bună și mai 
demnă de omenire. Și acăstă încuragiare, acestă 
ajutoră este chiămată junimea română de a i-lă 
dă. Ea trebne să i-lă dea acum îndată, ime
diată și în modă vădită, br nu pe așteptate „până 
când voră sosi timpuri mai bune“ — când pbte 
sărmanului i-se voră fi sleită tbte puterile de 
viață.

Juna nbstră generațiă trebue se îmbrace 
haina apostolutului națională.

Ea trebue să probeze poporului prin fapte 
reale, că năsuințele ei suntă îndreptate numai 
spre binele și fericirea lui. Trebue să ne inte- 
resămă Ș* nbpte de sortea, poporului, să lu- 
crămă cu tbte mijlbcele paclnice ce ne stau la 
disposițiune pentru luminarea și apărarea lui de 
orice influințe stricăcibse.

Tinerii noștri să nu’șl caute fericirea într’a- 
ceea, de a aspiră să trăibscă pe la orașe ca 
„domni, “ ci mândria loră să fie înainte de tbte, 
ca comunele loră natale să le vbtjă în stare bună 
și înfloritbre, ca pe părinții și frații loră de acasă 
să’i vb^ă bine conduși și povățuiți în tbte. Am
bițiunea loră să fie de a învăța cum să’i pbtă a- 
păra mai bine față cu îmîurințele dușmane și cu 
vexațiunile organeloră publice.

In aceste vremuri grele și amenințătbre să-și 
țină de onbre ori ce june, fie elă absolventă 
de gimnasiu său de facultate, de scblă de me
serii său agronomică, de a fi jude său notară, 
industriașă său bună agricultoră în comuna sa 
natală său în ori ce comună română dela noi.

Pornindă odată pe acăstă cale sănătbsă de 
progresă și de desvoltare sistematică, deschisă ’i 
va fi junimei nbstre isvorulă mijlbceloră, de 
care va avă lipsă pentru ajungerea scopului ei 
nobilă și măreță.

Ea va duce entusiasmulă pentru marea nbs
tră causă națională în șirurile poporului și atunci 
acestă poporă cu nobilă inimă și gata la ori-ce 
sacrificiu va da de bună voiă, ceea ce a trebu
ită să dea sutimi de ani, constrînsă de biciulă 
despoțiloră săi, va da cu bucuriă dijma și qțeciu- 
iala și pentru institutele nbstre de sciințe și arte, 
și pentru înălțarea templului culturei nbstre na- 
țiunale a „Universității române.^

----- o------

ORONIOA POLITICĂ.
•, Conducătorulă partidei june cehice Dr. Eduard 

Gregr a ținută in 8 lanuariu st. n. ună interesantă 
discursă Înaintea alegătoriloră săi din Raudnitz. Elă a 
arătată mai înatâiu că In perioda actuală parlamentară 
de șăse ani Cehii n’au dobândită în privința națională, 
politică și economică nimică de însemnătate afară de 
Universitate-și de nouăle ordine electorale pentru 
camerele de comerciu. In împrejurările defațănu 
s’a putută dobândi mai mult, dăr aceste împrejurări 
trebue să le schimbămă, pentru ca poporulă cehă să-și 
asigure esistența amenințată. Gregr desvoltâ apoi pro
grama generală a tuturoră Cehiloră. Punctulă ântâiu ală 
acestei programe este asigurarea esistenței na
țiunei cehice. Spre scopulă acesta trebue să se dea 
regatului Boemiei o autonomiă mai largă în privința le
gislativă și administrativă. Autonomia trebue să fie ast- 
felfl, ca elementele străine să n’aibă puterea de a vătămâ 
interesele naționale cehice. Scălele poporale și industri
ale precum și t6te afacerile de cultură și economice ale 
țărei se cadă numai în competența dietei boeme. Afară 
de acesta să se realiseze pe deplină egala îndreptățire 
în tăte ramurele vieței publice și să se modifice le
gea electorală pentru Reichsrath și pentru dietă 
pe o basă drăptă. Ună ală doilea punctă ală programei în
tregului poporă cehă este, tjise Gregr, posițiunea dș 
dreptă publică a regatului Boemiei. Prin Intrarea loră 
în Reichsrath Cehii au recunoscută constituția din De
cemvre de facto, niciodată însă de jure și unulă din ar
ticulii cei mai însemnați ai programului națională trebue 
să fie, de a aduce în consonanță constituțiunea cu drep- 
tulă publică și istorică ală Boemiei. Gregr cere înco
ronarea regelui, prin care să se recundscă solemnelă 
unitatea și indivisibilitatea Boemiei și recundscerea ei ca 
individualitate de dreptă publică. In fine cere Gregr in
stituirea unui ministru boemă în consiliulă corânei. 
Acăsta §ice elă, este minimul ă postulateloră cehice.

*
Consilierulă Curții Adolfă Dobrzanski, cunoscut 

din procesulă de înaltă trădare a Ruteniloră și care în 



timpulă de față se află cu domiciliul^ în Viena, a pu
blicată o broșură asupra situațiunii Ruteniloră 
în Austria, în care accentuâză, că în timpulii de față 
nici unii unică factoră în Austria nu se îngrijește de na
ționalitatea rutână și că prin urmare nu e nici o mirare, 
dacă lealulă și supusulă poporă rutină ar fi împinsă 
sistematică într’o direcțiune, care pare că nu se împacă 
cu gândurile imperiului. Prin atentatele neîntrerupte la 
naționalitatea și convingerea religiâsă a Ruteniloră firesce 
că nu s’ar obține altceva, decâtă că poporațiunea rutină 
ar pută trece la schismă, vechea credință a Ruteniloră, 
considerândă acesta ca singurulă mijlocă pentru susține
rea naționalității loră.

*
Scirile cele mai nouă ne comunică, că episcopulă 

Djacovarului Strossmayer se află în conflictă pe față 
cu guvernulă croată și că lucrâză mână în mână cu 
Starcevicianii. Acâstă împrejurare a făcută pe multe di- 
are să crâdă, că călătoria episcopului la Agramă și de- 
monstrațiunile împreunate cu acesta au fostă începutulă 
tractăriloră ca să lucrede cele două partide oposiționale, 
cea Starceviciană și Strossmayerană, împreună în contra 
guvernului croată și a maiorității. Episcopulă Strossmayer 
nu s’a mulțămită însă numai d’a face oposițiune guver
nului croată și organeloră lui, ci provocându-se la con
cordată și vindicâridă hotărîriloră lui putere legală, a 
pusă pe tapetă o cestiune de dreptă publică și a provo
cată directă guvernulă ungurescă. Maioritatea și guver
nulă croată voră avea d’a face d’aci înainte cu o opo
sițiune puternică, și aplicarea măsurii de a se eschide 
deputății .neplăcuți,* din dietă, ar pute produce mari 
turburări.

*
Din Sofia se comunică, că vr’o 2000 de Mace

doneni au făcută la 6 Ianuariu n. o manifestațiune 
înaintea tuturoră agenturiloră diplomatice streine, ce- 
răndă esecutarea articuliloră 23 și 26 din tractatulă dela 
Berlin ca singurulă mijlocă pentru pacificarea Macedo
niei. Articululă 23 din acelă tractată îndatorăză pe 
Părta să introducă regulamente organice, ca celă intro
dusă în Creta la 1868, și în celelalte părți ale Turciei 
europene, pentru care tractatulă din Berlin n’a prevăzută 
o organisațiune deosebită. In comisiunile însărcinate cu 
lucrarea acestoră regulamente elementulă indigenă trebue 
să fie bine representată. înainte de promulgarea proiec- 
teloră de organisațiune, Porta trebue să cără părerea co- 
misiunei europene instituite pentru Rumelia ostică. Arti
cululă 62 din tractatulă de la Berlin garantâză libertatea 
religiunei în imperiulă turcescă. Cestiunea macedonănă, 
precum și cea albanesă, trebue câtă mai curendă resol- 
vată, dacă puterile țină, ca pacea să nu fie turburată 
prin ferberea ce esistă în previnciile turcescl de la 
Balcani.

------ o------

Universitatea română și „Kol. I£6zî6ny.“
Foia guvernamentală «Koloszvâri Kozlony* repro

duce parte verbală, parte în estrasă, cei dintâi doi ar- 
ticuli ai noștri privitori la cestiunea universității române 
și la sfârșită face următârele observări:

> Precum se vede din resumatulă de mai susă, pen
tru >Gazeta Transilvaniei* nu esistă uniunea, nu esistă 
pactulă, constituția este pentru ea numai pe hârtiă și 
Românimea cu speranțele ei escentrice stă pe basa adu
nării revoluționare de pe Câmpulă libertății dela Blașiă. 
«Gazeta* doresce înființarea unei nouă universități pe 
spesele statului d. e. în Năsăudă, cu care corăspun^ătoră 
amă trebui să ridicămă o universitate germană la Me- 
diașă, una serbâscă la Titelă, una rutână Ia Nyitra și 
una jidovăscă la Oradea-mare. Pentru dialectele Nem- 
țiloră din Zips și alte locuri amă trebui să creămă ase
menea câte o universitate, totă astfelă pentru Românimea 
din Bănată, Țâra ungurâscă, din Crișiana și din Mara- 
muresă, una pentru Bosnia, și pentru Croația încă una 
său două. Fiume său Dalmația firesce că nici ele nu 
voră aștepta multă cu pretensiunile loră. Intr’adevără 
omulă este silită de a scrie satiră 1'

«Mărinimia și generositatea (?!)națiunei 
maghiare a făcut-o să abdică de drepturile 
ei feudale, ce le-a esercitată sute de ani, ea a trans
plantată la noi princiipile proclamate în revoluțiunea cea 
mare francesă, dâr în faptă neesecutată, și dacă le amă 
dată degetulă nostru celă mică, acum să ne ia totă 
corpulă.*

,Egalitatea și libertatea este mare, le-amă dată 
tesaurele cele mai scumpe ale vieței, presupuindă cu o 
sântă naivitate, că ne vomă face frați, și âtă acum în 
locă de frați întâlnimă inimici, cari în pressa loră sâmtă 
altfelă și se gândescă altfelă decâtă noi și ne silescă ca 
în locă de a-i tracta cu cestiunea amiciției, să-i trac- 
tămă cu cestiunea dreptului. Pe lupă nu putemă 
să-lă considerămă de mielă.«

Bine, d-loră dela «Kolozsvaryi Kozlony,* dâr atunci 
să nu cereți nici dela noi Românii, ca să legămă frățiă 
cu lupulă îmbrăcată în piele de oie!

Câtă pentru ne mai pomenita «mărinimiă și gene- 
fositate* a națiunei maghiare — vomă reveni

SCIRILE DILEI.
Poliția din Alba Iulia a interzisă tineriloră români 

d’a colindă în sărbătorile Crăciunului. Pentru ce? Pen
tru că după conceptulă ideii de stată maghiară și colin
dele suntă «antipatriotice* și «revoluționarei*

Asta-i libertatea și egalitatea despre care urlă foile 
ungurescl ?

—0—
Camera advocațiloră din Brașovă a numită pe d. 

Iulius Bachmaier curatoră ală cancelariei răposatului ad
vocată Moritz Klockner.

—0—
Reuniunea română de cântări din Oravița va serbă 

Luni în 31 Decemvre 1884 ,Sâra de St. Vasilie» în sala 
Otelului «Corona Ungurâscă,* cu următorea programă:
1. «Două inimi nu’ml dau pace,« cântecă popo
rală, arangiată pentru choră micstă de G. Dima, (nou).
2. >11 ustrațiune română,' de Carolă R. Karrasz, 
produsă pre fortepiano de d-ra Elena Mangiuca. 3. «Co
pila română,* poesie de I. Vulcan, declamată de d-ra 
Maria Mangiuca. 4. Năptea,* chor bărbătescă, musica 
de F. Schubert. (nou). 5. «Fantasii ro m ânescl,' 
de V. J. Hlavac, produse pe fortepiano de d-ra Hermina 
Pap. 6. «Stâua visuriloră mele,* romanță de Ale- 
sandru Glogovenă, cuvinte de C. Petroni, pentru voci de 
soprano esecutată de d-ra Iuliana Drăgoescu. 7. Cop- 
pelia,* baletă de Leo Delibes, produse pe fortepiano de 
d-ra Maria Mangiuca și d. Dominic Klier. 8. «Haida’n 
horă de-a juca,* cântecă poporală arangiată pentru 
cor mixt de G. Dima (nou). După producțiune jocă.

—0—
Ni se scrie din Lugoșă, că esecuțiunile pentru dare 

se continuă cu cea mai mare furiă prin tâte comunele 
dinprejurulă Lugoșului.

—0—
Ministrulă de culte ungurescă a provocntă, prin- 

tr’ună rescriptă, comuna orăsănâscă Debrețină să-șl îm- 
plinâscă datoriile sale de patronată față cu biserica ca
tolică din Debrețină. In contra acestui rescriptă comi- 
siunea municipală, la propunerea magistratului; a hotă- 
rîtă cu 70 contra 58 voturi d’a îmână camerei deputa- 
țiloră rescriptulă ca gravamenă, de ârece orașului De
brețină nu’i încuibă dreptulă de patronată asupra bise
ricii catolice.

—0—
Tragerea la sorți a lotăriei «Reuniunei femeiloră 

române din Sibiiu se va face Ia 31 Decemvre 1884, ârele 
9 a. m. în localulă societății 'române de lectură, strada 
Gisnădia Nr. 7.

—0—
Reuniunea română de cântări și musica din Caran- 

sebeșăjarangâză Luni în 31 Decemvre 1884 în sala ma
re a Hotelului Lichtneckert cu concursulă d-lui directoră 
de musică Ioană Pospischill și a musicei militare a reg.
loc. Nr. 43 ună concertă cu următorulă programă: 1. 
Rossini. «Quvertura* la Opera W. Teii, Musica militară. 
2. a) PopovicI «M’am plânsă odată' (noua). Corulă 
bărb. b) »Arcașulă';.. (noua) Corulă bărb. 3 
Ionescu. «Suspinulă,* Duett pentru 2 voci (noua) D-sârele, 
Emilio Bordană și Sofia Pavelă. 4. Beethovenă. 
»Adeleide,“ Mus. mii. 5. PopovicI. „Dorulă“ (noua), 
Corulă mestecată. 6. Giroud. „Frățietatea'1 (noua), 
Corul bărb. 7. Wagner. „Finale" din Opera Lohen- 
grin, Mus mii. 8 Dima. „Fântâna cu trei isvâre, Co
rulă mest. — Jocă. începutulă 1/,8 6re sâra.

—0—
Societatea «Concordia' din Blașă va da Marți în 1 

Ianuariu ună bală în Otelulă Națională. începutulă la 
7‘/s dre sâra. — Prețulă intrărei: de persână 70 cr., de 
familiă 1 fl. 50 cr.

—0—
Părintele Iuliu Dană, administratoră protopopescă 

ală Făgărașului, ne trimite o întâmpinare la corespon
dența publicată în Nr. 239 ală diarului nostru, subscrisă 
de «Ună Făgărășană*, în care declară de neadevărate 
cele cuprinse în aceea corespondență. Totodată declară 
din parte-șl încheiată acâstă discuțiune, până când nu- 
mitulă corespondentă va eși la lumină, ca să scie, c|ice 
d-sa, cu cine are de a vorbi.

—0—
In mai multe comune din țâra Bârsei, precum în 

Feldiâra, Preșmeră, Crisbavă, Chîrstiană, Rotbavă și Mă- 
ierușă a isbucnită printre vite băla de unghii și de gură.

—0—
Societatea academică «România-Iună* în ședința 

sa din 2 Ianuariu n. a. c. s’a constituită pentru anulă 
administrativă 1875 în modulă următoră: Președinte 
stud. med. Michailă Vișnevschi; vice-președinte stud, 
juris Ștefană PetrovicI; secretari stud. philos. Petru Spână, 
stud. jur. Ioană Mavrocordată; casară stud. med. Ga- 
briilă Dobrână; controloră stud. med. Iuliusă Grecu ; biblio
tecară stud. med. Aureliu Grigorovicl. In comisia lite
rară s’au alesă următorii: stud. med. Iuliu I. Mera, stud. 
phil. Elie Gherghel, stud. phil. George Coman, stud. techn. 
Aurelă Diacon, stud. med. Alexandru Popă; âr în comi
sia revădătâre următorii: stud. med. Iosifă Purcu stud-
med. Ioană Negrână, stud. med. Chiriacă Pevcharo.

Comisiunea esposițiunii din Peșta a hofărîtă, ca sc6- 
lele comunale de acolo să se închidă la 15 Maiu âr nu 
la sferșitulă lui Iunie. Localele școlare voră servi ca lo
cuințe învățătoriloră, studențiloră și industriașiloră, cari 
voră visita esposițiunea.

—0—
Mercuria trecută, 26 Decemvre, «Reuniunea română 

de cântări* din Lugoșă a dată concertă, care a fostă ur
mată de danță.

—0—
Prințulă Adolf Auersperg, fostă ministru preșe

dinte austriacă și în urmă președinte ală înaltei Curți de 
Compturi, a murită în 5 Ianuariu n., în urma unei pa- 
ralisii de inimă.

—0—
«Românului* i se anunță, că d. I. Mincu, architectă, 

d. D. Mirea, pictoră, și d. N.Georgescu,sculptoră,vorăîn- 
ființâunăatelieră cuscopulădea formă lucrători decoratori. 
Scopul acestei instituții e eminamente națională și cu tolulă 
desinteresată de câștigă, spre marea laudăainițiatoriloră. 
Sperămă, tjice «Românulă', că apelulă făcută de artiști 
noștri va găsi răsunetă printre tineri, cărora li-se des
chide o carieră de muncă, care să-i pună la adăpostă 
de aceea a funcționarismului ce a devenită o adevărată 
rană a societăței nâstre.

------ o------

Interpelațiunea d-lui Mârzescn iu Senatft. 
(Urmară și fina din Suplimentă).

Urmeză cu citirea mijlocului enciclicei Primatului: 
«Mai este ună păcată mare, păcată imitată în străinătate 
de tineretulă nostru, acela de a vedea în biserică o pu
tere străină de interesele națiunei, contrară libertățiloră 
statului, și care n’ar avea nimica comună cu naționali
tățile. Suntă înșelați tinerii noștri, acei cari credă așa în 
acâstă privință. Căci biserica ortodoxă în genere este 
așa de strânsă legată de diferitele naționalități care îi 
aparțină, că s’ar părea că este mai cu totulă confun
dată în ele, așa noi autjimă în fie-care minută vorbin- 
du-se de biserica grâcă, de biserica rusă, de biserica ro
mână, de cea bulgară, de cea sârbă, ca de nisce bise
rici separate între ele, acâstă separare de formă este a- 
nume în interesulă fie-căreia din aceste naționalități este 
o separare și nici cum desbinare, căci o unitate dogma
tică le lâgă pe tâte în ună totă indisolubilă lăsându-le 
în același timpă deplină libertate în cea ce privesce ex- 
teriorulă și caracterulă națională. 0 asemenea consti- 
tuțiune a bisericei ortodoxe este conformă principiului 
consacrată chiar prin dogma trinității: Unire fără 
confundare sâu amestecare și împărțire fără 
despărțire sâu desbinare........ »

.Unire fără confundare, sâu amestecare și împăr
țire fără despărțire sâu desbinare! * SdravenI creerl trebue 
sâ presupună ministrului de culte, consiliului de miniștri ’ 
și D-vâstră, D-loră senatori, pentru ca să puteți înțelege 
urzitura acâsta de fraze, care nu cjice absolută nimica 
nici sufletului, nici minței omenesel. Urzirea acâsta de 
fraze este o imitațiă din spaniolulă «Donozo diCortâs,» 
care în scrierea sa «încercare asupra catolicismului» vo- 
esce să vorbâscă în favârea monarchiei papale. «Unire 
fără amestecare, împărțire fără desbinare... unitate năs
cândă pluralitate, și pluralitatea devenindă unitate. Iată 
o teologiă înaltă, neînțelâsă de mintea omenâscă, și la 
care n’amă ce alta să răspundă de câtă că, precum ună 
profesoră engleză asupra maximei filosofului Locke că: 
«scopulă statului este fericirea indivit^iloră, < așa și noi 
Românii ar trebui să tragemă din formula lui Locke 
consecința, că Statuii are dreptulă a se ingera chiar în 
religiune când consecințele practice ce amă putea trage 
din acea religiune potă fi dovedite ca prejudiciabile soci
etății. D-loră, .ca creștină, ca fiiu ală bisericei ortodoxe 
de răsărită, îmi trebue pânea sufletescă, și când văd că 
ese o enciclică din Palatulă mitropolitană ală Primatu- 
lui din BucurescI, înțelegeți prea bine, că eu trebuia să 
o citescă. Ei bine, n’am Ințelesă nimiefi, și rogă pe te- 
ologulă-ministru ală culteloră să’ml dea deslușiri relative 
la acâstă frasă din enciclica Mitropolitului. Ați aurită 
vocea spirituală a Mitropolitului Primată, ați aurită cu-, 
vintele dumnetjeescl ale înaltului Prelată de Roman, i-ațl 
văzută cum să plângă amândoi asupra vâcului acestuia 
de materiă și corțipțiune. Să vedenjă acum și pe Papa 
de Roma ce face? Smeritulă Episcopă ală Argeșului 
îosifă, în precuvântarea cărții întitulată: «Adunarea pe 
scurtă a Dumne4eesciloră dogme' ne (Jice : «să ne fe- 
rimă de cărțile cele cu scorniri streine de înțelegerile 
sfințiloră părinți stricate și cu necurății apusenescl afu
mate, ca de nisce perijătâre și de sufletă vătămătăre.» 
Ce omagiu și ce respectă pentru Biserica apusană din 
partea Episcopului de Argeșă!.... Dâr cu totă sfatulă ce 
ni’lă dă răposatulă Prelată, spre a ne feri de necurăți- 
ele apusenescl, suntă totuși Papi celebri și de pe acâstă 
tribună voiu estrage numai ceea ce este necesară, spre 
convingerea D-v6stră (citesce enciclica Papei Grigore 
ală XVI). Vedeți D-loră, că nu este decâtă diferința de cu
vinte, dâr totă acea plângere totă acea idee.

Deosabirea între teoria papală și enciclica sinodală 
din 1883 consistă numai în acâsta: enciclica prelațiloră 
români definesce scurtă și cuprin^ătoră libertatea de cu
getare .dispreță al tuturor legiloră divine și umane.* Tradiți- 
unea salvatorului, a apostoliloră și a sfințiloră părinți: 
iată fortărâța în care se închide ca într’o scoică Papa 
dela Roma, și totă tradițiunea întemeetorului creștinătă
ții, a apostoliloră și a sfințiloră părinți le invâcă Prima- 
tulă. lnalții noștri prelațl, fie in corpore, fie în modă 
isolată. Identitatea perfectă între Vaticanulă Tiberiană și 
Vaticanulă Dâmbovițană!....

D-loră, vă mai facă atențl asupra unui punctă din 
enciclica Primatului nostru, »că țâra întrâgă de faptă 
trebue să primâscă cu bucuriă dotațiunea.*

Primatulă, ce e dreptă din Tronulă său mitropoli- 



tanti, și cu ajutorulă Duhului celui Sântă, ne afirmă 
nouă oi cuvântăttire, dăr din fericire neînțelegăt6re, că 
numai prin Înființarea Domenului Cortinei moșiele Statu
lui nu se înstrăinâză, ci rămână ale țărei și ale națiunei. 
Față cu ună argumentă atâtă de strivitoră, înțelegă 
pentru ce Sinodulă definesce libera cugetare «dispreță 
ală tuturoră legiloră divine !și umane...... (D. Mârzescu 
mai citeză câteva enciclice papale).

D-loră senatori, înceteză aci studiulă comparativă 
făcută între enciclicile prelațiloră noștri și enciclica din lu
mea catolică....

M6 întorcă acum cu fața spre banca ministerială, 
căci îmi este târnă să nu’ml cjică d. ministru ală culte- 
loră: ce’ml vii cu Pidalionulă? nu’ți cunoscă Pidalionulă ! 
Eu îi voiu răspunde: trebue să’lă cunosc!, și dâcă nu’lă 
cunoscl rău faci!. .

D. ministru culteloră: L’am cunoscută îna
inte de a’lă cuntisce d-ta.

D. G. Mârzescu: Nu vă contesteză acăstă cunos- 
cință, este o formă oratorică, o formă ipotetică pe care 
am întrebuințal’o, și sunt forte fericită și ftirte onorată 
că am în fața mea ună atletă în cantinele bisericescl. 
(Ilaritate) Legea constitutivă a sf. Sinodă publicată în 
1872, lege votată de representațiunea națională, de su
veranitatea poporului, iată ce ne 4*ce:

P. S. S. Mitropolitulă Moldovei: Citiți ca
ninele.

D. G. Mârzescu: Vă voiu arăta ce însemnăză cu
vintele: J«ln basa cantineloră.» Elă legea sinodală din 
1872, ce ne 4ice art- 20: »Fie-care Mitropolită seu 
Episcopă ptite publica scrisori pastorale, său enciclice în 
eparhia sa privittire însă numai la religiune și bunele 
moravuri fără ca să se atingă nici decum de legile civile 
și politice.»

Gum a cutezată Mitropolitulă Primată să publice o 
enciclică, care se referă la o lege eminamente politică, 
cum este dotațiunea Cortinei? Cum? D-le ministru de 
culte, d-ta care escl stejară în Sinodă a face să predom- 
nâscă legile Statului asupra cantineloră îi deschizi colti- 
nele * Monitorului oficială?» înțelegeți, domni senatori, că 
dăcă a<jl Mitropolitului Primată i-a plăcută să facă o en 
ciclică, i-a plăcută dotațiunea Cortinei, mâne nu are să’i 
placă o altă lege și are să ne facă o enciclică prin care 
să combată acea lege. întrebă: unde ajungemă cu acest 
sistem?.... Vedeți ce eră nefastă a inaugurată acăstă en
ciclică. Mai multă decâtă atâtă. întrebă: cine repre- 
sintă în Statulă română biserica română? Mitropolitulă 
Primată ? Nu. ' Sfântulă Sinodă! Unde este votulă Sino
dului? Să’ml arătațl votulă Sinodului prin care Mitropo
litulă Primată au fostă autorisată să slobtidă o asemenea 
enciclică în țâră. (Aplause). Votulă Sinodului nu există.

Sinodulă nu ptite lucra decâtă în virtutea legei din 
1872. Ministru1 de culte este sentinela Statului, elă re- 
presintă drepturile societăței în Sinodă. întrebă și ceră: 
dați’ml votulă Sinodului prin care Mitropolitulă Primată 
a fostă autorisată pentru ca să facă enciclica.... Pentru 
Dumnezeul. Unde ajungemă cu asemenea sistemă? Pun 
întrebarea și mă adreseză d-lui ministru de culte, între
gului consiliu de miniștri, cum înțelege și care este cre
dința sa în privința secularisărei ? Dâcă Sinodulă nos
tru,. față cu Constituțiunea, față cu legea sinodală, a pu
tută • să dea, — și aci mă voiu servi de o espresiune 
care a întrebuințat’o Episcopulă de Romană — să slo
btidă în țâră ună asemenea balaurii cum este enciclica...

I. P. S. S. Mitropolită ală Moldovei: A 
domniei tale este espresiunea.

D. G. Mârzescu: Espresiunea acâsta este luată 
din cărțile bisericescl pe cari mi-Ie recomandați să le ci- 
tescă și vă voiu arăta îndată ce pâne sufletăscă scii să 
dai mie și copiiloră mei! Credeți d-^tistră, d-nl senatori, 
că enciclica domenială este o greșelă. trecăttire?.... Nu! 
căci este ună sistemă întregă și constantă în Sinodă!.... 
Am în Sinodă s’au surpată principiele funda
mentale, pe cari s’a clădită Statulă română; voițl o do
vadă? Iată-o 1 (D. Mârzescu întrerupe discursulă său spre 
a căuta o lege). Nu găsescă acuma textulă, dar dâcă 
mi’l va contesta banca prelațiloră, atunci îlă voiu căuta. 
După acest textă archiereii eparhioțl au dreptulă să pună 
pe clerici »la făcută mătănii în biserici și prin casele 
loră archieri cescl.» Noi am desființată pedepsele 
corporale și prin regulamentulă Sinodului, care s’a supus 
sancțiunei regescl, ună Episcopă are dreptă să’ml ia ună 
omă din cleră, să’lă aducă nu numai în Biserică, dar 
chiar acasă la dănsulă și să’i Qică.: ,fă’ml o sută, două 
trei său cinci sute de mătănii.» (Ilaritate). A! în ca
ntinele bisericescl în Pidalion, da! acâsta este o pedâpsă 
prevăzută; dar cum împăcațl acăstă pedăpsă cu legile 
ntistre politice? Căci în legea sinodală dela 1872 serice 
că cantinele trebuesce să se conforme legiloră, ăr nu că 
legile ntistre de Stată trebuescă a se conformă cu canti
nele. Mai voițl și alte doveQI? Trecă la enciclica Mi
tropolitului Moldovei și Sucevei. Să ve dau ună esem- 
plu, numai ca se vă dovedescă sistemulă, căci cum am 
declarată cu ocasiunea răspunsului la discursulă Tronu
lui, în acăstă gravă cestiune nu este vorba de maiori- 
tate și de minoritate, ci de toți cetățenii, căci cu toții 
suntemă geloși pentru apărarea principiiloră din pactulă 
nostru fundamentală. (Aplause în tribune). Am disă că 
principiulă de suveranitate națională este surpată în Si
nodă și o repetă. Ia uitați-vă la ce ne spune I. P. S. 
S. Mitropolită ală Moldovei în enciclica sa publicată în 
1882, pagina II:

»... Este cunoscută de totă lumea cultă, că în bise
rica creștină ortodoxă drepturile fie-cărora din cler după 
ierarhia bisericăscă sunt regulate prin sântele cantine ale 
sintideloră ecumenice, cari nu se potă modifica nici 
odată în biserica universală ortodoiă decâtă numai 
ărășl prin conc ur sulă, în țeleger ea și adunarea 
într’ună Sinodă ecumenică a tuturoiii naționalitățiloră 
creștine ortodoxe cu clerulă bisericilor^, loră: afară de 
acăstă cale nu este decâtă schismă său ere
zie!!!» Cum! în societatea modernă să am eu nevoe 
pentru ca să modifică, — nu este vorba de dogme, să 
nu mi se cjică că atacă religiunea și dogmele ei, — ună 
canonă ecumenică să adună ttită creștinătatea lumei!.... 

și acea creștinătate să’ml voteze modificarea acelui ca
nonă!.... Iată teoria Mitropolitului Moldovei:

P. S. S. Mitropolitulă Moldovei: Pentru 
dogme!

D. G. Mârzescu: Dar, pentru Dumnezeul Sfinte 
Părinte, cantinele ecumenice nu se ocupă numai de 
dogme. Vă dațl și susțineți nisce drepturi, cari sunt in
compatibile cu suveranitatea națională.

P. S. S. Episcopulă de Romană: Altă ces
tiune.

D. G. Mârzescu: Ttite sunt »alte cestiunî» când 
sunteți strânși de aprtipe cu ușa! (Rîsete). Eu se vă ci- 
tescă acum ună canonă din Sinodulă ecumenică, unde 
sub nici ună cuvântă nu este permisă de a se secularisa 
averile monăstirescî. Mai multă decâtă atâtă, nu este 
permisă a se luâ administrațiunea din mânile clerului 
sub pedepsă de afurisenie. Toți cetățenii români suntă 
afurisiți după canonulă acesta, căci mai multă seu mai 
puțină cu toții am participată, fie ca legislatori, fie ca 
alegători, fie ca putere esecutivă la secularisarea averi- 
loră mănăstirescl.

In enciclica Mitropolitului se vorbesce, cum dică, 
de mănăstiri, Nu voiescă să facă teorie asupra vieței 
monahale, ferit’a Dumnedeu! nu voiescă astăzi să com
bată instituțiunea acăsta, dar etă ce voiu numai să dică: 
pe cine să credă când mă găsescă în fața a două enci
clice, una emanată dela Mitropolitulă Moldovei și alta de 
la Episcopulă de Roman, care nu se lovescă în idei, căci 
Mitropolitulă Moldovei dace că eu, Stată, nu potă modi
fica ună canonă ecumenică; pe când părintele Episcopă 
de Roman este mai liberală, însă liberală ftirte timidă, 
căci ceea ce (jice la o pagină, vine ca să contrazică la 
cealaltă pagină ?! Invățatulă Prelată dela Roman recu- 
ntisce prin memoriulă său «Papismulă/ că mănăstirile 
nu mai potă fi acele ce au fostă în origina loră.... și 
merge pănă a face din ele stabilimente de industrie na
țională. (Aplause). Aplaudeză dimpreună cu d-vtistră 
acestă limbagiu; dar acestă limbagiu este contra canti
neloră sinodale pe care Mitropolitulă Moldovei se declară 
incompetinte de a le modifica sub pedăpsă de a pica în 
erezie. Căruia din acești doi păstori sufletescl se cade 
să urmeză?.... Și aci este casulă se vă întrebă: (adre- 
sându-se la banca prelațiloră) care vă este legea și în ce 
vă stă proorocia?

P S. S. Mitropolitulă Moldovei: Să ne 
spui D-ta

D. G. Mârzescu: Fiți pe pace! Eu vă voiu spune, 
și am să facă și o moțiune!.... Trecă acum la o altă 
abatere a înalțiloră noștri prelațl de la cantine și legi. 
Sosescă la condemnatulă dar nejudecatulă archiereu Calis- 
trată Orlânu. D-loră senatori, am sosită la osânda theo- 
feliei sale archiereului Calistrată Bârlădânu fără ca elă 
să fie judecată de St. Sinodă. Mai multă decâtă atâtă; 
se refusă chiar St. Sinodă de a’lă judeca. Care este 
culpa, care este crima cea mare ce a comisă acestă păs- 
toră sufletescă? Cu ședințele St. Sinodă, cu «Monitoru 
oficială» în mână, am să dovedescă acestui onor, și 
matură Cârpă, abusulă, excesulă de putere comisă de 
St. Sinodă în privința acestui prelată, cu violarea canti
neloră sânțiloră apostoli și a cantineloră 4, 14 și 15 din 
Sinodulă de Antiochia, a canonului ală Vl-lea din ală 
II-lea Sinodă ecumenică, a canonului 12 din sinodulă de 
Cartagena precum și cu violarea art. 9, 12 și 16 din 
legea constitutivă a St. Sinodă din 1872. Sinodulă gă- 
sesce cu cale să facă, o enciclică pe care să o adreseze 
în ttită țâra; archiereulă Calistrată Orlânu refusă 
ca să subscrie acea enciclică. Și iată ce pretinde 
Mitropolitulă Primată: »Ceră ca P S. S archiereulă Ca
listrată Orlânu să spună în St. Sinodă motivulă pe care 
se basăză Prea Sânția Sa de nu voesce să subscrie acăstă 
carte pastorală.... * Archiereulă Calistrată Orlânu răs
punde : »Nu este nevoe ca să facă cunoscută St. Sinodă 
motivulă pe care m’amă basată de a mă abține de la 
votă și de a nu subscrie cartea pastorală, de 6re-ce acesta 
este ună dreptă ală fie-cărui membru ală S-tului Sinodă.» 
Iată causa, iată enorma crimă pentru care Eminenția Sa 
Mitropolitulă Primată a cerută cu violență ca theofilia Sa 
Arhiereulă Calistrată să fie eliminată din St. Sinodă, iar 
Episcopulă de Romană a cerută să fie suspendată din 
serviciulă archieriei pănă la sesiunea de ttimnă, când 
atunci — adaoge înaltulă prelată de Romană —• se va 
da în jedecata S-tului Sinodă.... Analisată de aprtipe 
acăstă propunere a prelatului teologă de la Roman, pe 
limba ntistră celoră înstrăinați de biserică, este ca și cum 
am 4>c6 unui omă: »Deschideți ochii că tu unulă ești, 
iar noi suntemă mai mulțl.... Din două una, ori iscă- 
lesce ori de nu, află că te oprimă să’ți exercitezl drep
tulă și profesiunea ta de archiereu.» Limbagiulă acesta 
să nu fie tire a violenta în modă Inchizitorială consciința 
unui omă? Și când Archiereulă Calistrată răspunde: ,nu 
potă iscăli, căci nu’mi este permisă mie, Archiereu, să 
facă ună actă contrară cugetului meu,' ce credeți că 
face înaltulă prelată ală Ungro-Vlachiei?... Mitropolitulă 
Primată, președintele Sinodului, esclamă cjicândă: să dămă 
afară dintre noi pe acestă membru turburătoră! Iar Epis
copulă de Romană, iute la cuventă și promptă în concep- 
țiunl canonice se sctilă și (Jice: să nu facemă așa iubiți 
frați întru Cristrosă, căci nu este după cantine și după 
lege, ci să ’lă suspendâmă acumă de o cam dată din 
serviciulă de arehierie, și dacă pănă la ttimnă nu se va 
pocăi și nu va veni alăturarea cu noi ca să ne câră er- 
tare și să ne făgăduâscă că va iscăli pe viitoră alăturea 
și împreună cu noi totă ce vom face, chiar și când cu- 
getulă său l’ară opri.... atuncea, la ttimnă, ’lă vomă da 
și în judecată/ Iată ună omă oprită de la exercițiulă 
profesiunei sale sacre de archiereu lovită în dreptulă său 
individuală fără ca celă puțină să știe anume faptele ce 
i se impută și când acestă omă cere și cjice: Care este 
vina mea? Mitropolitulă Primată răspunde că are nu 
numai verbale dar și oficiale înformațiunl că acestă omă 
face mai multe neorânduell prin biserici.... Și când 
omulă acesta cere a i se spune în ce constau acele neo
rânduell, prelatulă de la Roman sare cu cuvântulă și ’I 
(jice: Taci nu mai vorbi, la ttimnă vei sci, căci acuma 
suntemă grăbiți a ne duce unii pe la eparhii, alții pe la

mătaniile ntistre. — Nu ne mai găsimă în față cu o Adu
nare de păstori sufleteșcl, ci de timem porniți de mânie. 
Casulă de suspendarea din serviciu a unui Archiereu 
este prea gravă, pentru ca o discuțiune de asemenea 
natură să ptită a se uita, ori câtă de slabă nemorie ar 
avea cineva. Și vai! senatori creștini cari mă ascultați, 
aceea ce constitue călcarea cea mai monstrutisă a celoră 
mai elementare noțiuni de justiție, care trebue să vă în
fioreze că s’a petrecută într’o adunare de Sfinți Părinți 
conducători sufleteloră omenești, este că o asemenea 
propunere a fostă votată de cătră tocmai vediții dușmani 
ai Archiereului Calistrată: Mitropolitulă Primată și Pre
latulă de Roman!.... (Aci d. Mârzescu istorisesce cum 
s’a petrecută faptulă în Sinodă.) Frumosă, canonică, 
elegantă chiar se mai tratâză înalții noștrii prelațl din 
Sf. Sinodă! D-tjeule înalte! dar cum n’are să scadă sim- 
țământulă religiosă din popor, când noi oi cuvântăttire vedem 
pe păstorii noștri sufleteșcl că se tratâză în publică de minci
noși. Puntulă principală, crima acea grozavă este refusulă de 
a iscăli enciclica!.... Și cum? a fi de altă opiniune de
eâiă ceilalți membrii din Sinodă, este tire a comite o 
crimă?.... Dar să deschidemă acum și cantinele, spre a
vedea ce forme prescriu ele când este a se da în jude
cată ună Archiereu? (Citesce canonulă 28 și 4.) Vă 
declară pe ontire, onor. D-nl senatori, că aceste două ju
decăți mai cu covârșire: »Judecata marelui Atanasie și 
aceea a sântului Ionă-Gură-de-Aură« suntă acele celebre 
judecăți, cari ’ml au deschisă ochii și ml-au arătată dru- 
mulă ce amă de urmată spre a apără nu numai nevi
novăția, dar și-a înfiera nelegiuita prigonire a Archiereului 
Calistrată. Mă voiu abținea de a vă povesti pe largă 
dela acăstă tribună imorala împărechiare a lui Teofilă 
patriarchulă Alexandriei cu Acachie episcopulă Verrei, 
cu Severiană ală Gavalului și cu Anliochă ală Ptole- 
maidei, mână în mână cu trei vestite și detestabile vă
duve, Marta, Castrița și Evgrafia. (Citesce cantinele 14 
și 15.)

După cantinele acestea iarăși se cere »unanimitatea< 
voturiloră episcopiloră cari judecă pe ună archiereu. 
De nu este »unanimitate,» archiereulă judecată este în 
dreptă a’șl ridica judecata sa Ia altă judecătoria mai 
mare de Episcopl. Nu mai citescă canonulă 6 din ală 
II-lea Sinodă ecumenică, căci târnă îmi e să nu vă prea 
obosescă. Acestă canonă stabilesce regula ca nici toți 
prihănitorii episcopiloră să se primâscă, nici ărășl toți 
să nu se primâscă. CCitesce canonulă 12.) Admiră în
țelepciunea acestui canonă carele reclamă, ca Episcopulă 
să nu se afle sub prihană și fiindă nedesvinovățită, să 
se defaime de poporulă său. Ce au devenită ttite aceste 
cantine față cu archiereulă Calistrată ? Litere chinezescl 
pentru sfinții prelațl din sf. Sinodă 1.... Și fiind-că din
întâmplare s’a găsită ună archiereu, care prin cunoștin
țele și ideile sale ară fi putută, într’ună momentă dată, 
să descopere Ia lume și la lumina stirelui cele ce se ur- 
zescă în sînulă Sinodului, a sărită Sinodulă asupra aces
tui omă, întocmai ca și Sinodulă lui Evsevie asupra sân
tului Atanasie, întocmai ca și sinodulă lui Teofilă asupra 
lui Itină-Gură-de-Aură ca să-lă desconsidere în fața țărei 
și a dreptă credincioșiloră, să-lă descrie prin actulă de 
acusare ca pe ună Erostrată, ca pe ună Anti-Christă, 
să-lă ucicjă moralicesce într’ună cuvântă!... Oprită din 
serviciulă de arehierie contra cantineloră, alungată din 
Sinodă contra legei Statului și a cantineloră, trăgănată 
dintr’o sesiune sinodală la alta fără să fiă judecată....
stă ca ună Paria în mijloculă societății.... pentru ce? 
Pentru că a refusată de a iscăli enciclica. Sufere ttite 
mizeriile, ttite umiliațiunile, chinuită de emoțiunl morale, 
și când se întrâbă: de unde îmi vine mie acestă amară 
pahară? Elă vai! trebue cu suspine să răspundă: Dela 
frații mei întru Christosă!.... La cine să alerge?... La 
acei din peptulă cărora după cum esclama sfântulă 
marele Atanasie s’a stinsă dreptatea?... Său la Episcopii din 
învecinatele țări? Și cum ună cetățenă română ar putea 
elă apela la simțămintele de justiție ale judecătoriloră, 
fie dânșii chiar Archierei, din alte țări, din alte nâmurl, 
de alte limbi și seminții?... N’ar fi fostă criminală, n’ar 
fi fostă chiar nebună când i-ar fi fostă trecută prin 
gândă numai nisce asemenea idei?... Canânele mi-o per
mită, o sciu, dar aceste cantine trebuescă a fi puse în 
armoniă cu principiile Stateloră moderne, cu drepturile 
naturale ale omului I Ce devină eu Archiereu în posi- 
țiunea creată mie de cătră Sinod? Sum mai rău și mai 
desprețuită decâtă ucigașulă! Și pe care canonă, pe care 
textă de lege se basăză Sinodulă spre a mă da și a mă 
țină afară din Sinodă câtă timpă va plana pe capulă 
meu neîntemeiata acusare a Mitropolitului Primată? 
Cum! De suspendarea din serviciulă archeriei este alipită 
ca o consecință nefuncționarea mea ca membru în sfân
tulă Sinodă, după cum pedâpsa muncei sâlnice atrage 
după sine degradațiunea civică ?.... De unde savantulă
prelată dela Romană setite »acelă dela sine se înțelege 
că dacă nu potă liturghisi nu potă nici să iau parte la 
lucrările Sântului Sinodă pănă ce nu se va hotărî jude
cata?....«■ De unde? Din cantine? Așă dori să mi se 
arate canonulă!.. Din legea constitutivă a Sinodului, din 
1872?.... Sosescă la a treia călcare de lege, la alegerea 
așa numitei „comisiunl speciale,» seu mai dreptă vor- 
bindă In instituirea unui «vicleană soborașă« ca să mă 
servescă cu expresiunea din viața Sântului și marelui 
Atanasie. pică «vicleană soborașă» și manțină expre
siunea, căci cu «Monitorulă oficială* în mână, în
trebă : Cine a luată parte la alegerea acestei co- 
misiunl? «Monitorulă oficială» este ftirte laconică în 
acăstă privință... Fost-au 12 archierei de față în si
nodă când s’a alesă acăstă comisiune prin votă secretă? 
Și dacă a fostă de față numerulă necesară spre a se 
putea țină o ședință Sinodală, întrebă: Putut-a luâ parte 
la votulă acestă secretă Mitropolitulă Primată, dușmanulă 
archireului Calistrată?.. Putut-a luâ parte la votulă co- 
misiunei Archireulă Inocenlie Ploeșteanulă, redactorulă și 
subscriitorulă actului de acusare?... In fine putut-a luâ 
parte la votă prelatulă dela Romană, altă dușmană de
clarată ală archireului Calistrată?... Și apoi, ca o ul
timă întrebare de domeniulă moralei creștine celei ade
vărate bine înțelesă, întrebă: Putut-a să fie alesă și să



figureze într’o asemenea comisiune de cercetarea cașului 
Archireului Galistratâ, tocmai prelatulă dela Romanii, 
acela, care cu consciința așa de împăcată, s’a grăbită de 
a propune «suspendarea sa din serviciulă Archieriei?» 
Dar pentru Dumnedău! In ce țâră creștină ne găsimii ? 
Cu toții ar trebui să ne întrebămă, ăr nu Metropolitulă 
Moldovei când mă aude pe mine vorbindă..... Cum?
Morala creștină a comandată o ast felii de abusivă pro
cedare?... Cum? Ună Mitropolită și ună Episcopă nu 
suntă și ei 6menl. ca toți ămenii pentru ca să-mi pună 
pază gurei și să nu-mi permită de a face nisce atari în
trebări?... Abia se alege acăstă ilegală comisiune și 
Episcopulă de Romană îndată își ia cuventulă spre a 
stabili procedura cum să se urmeze cu acăstă comisiune, 
cine să o preșadă, unde să funcționeze.... Pentru D-jeu, 
mă mai înțrebă: în ce țără ne găsiină?... Cum? Nu 
suntă legi în acăstă țără emanate dela suveranitatea na
țională, care să prevadă chiar casulă judecăței unui ar- 
chiereu?... Ba da! există. Avemă chiar legea sinodală 
din 1872, care prevede expresă ipotesa acesta în ală 
doilea aliniată ală art. 16 consacrândă până și modulă 
de citațiune ale archireihră dați în judecată. Și dar 
mi-așă permite de a întrebă: Care este canonulă din 
care mi-a scosă Sinodulă comisiunea acăsta specială cu 
misiune de a cercetă acusațiunile aduse archereului Ca
listrată? Dreptate a avută archiereulă Calistrată de a 
nu se înfățișă înaintea unei asemenea ante-canonice și 
ante-legale comisiunî!... Dreptafe a avută de a protestă 
instituirea unui asemenea mică soborașă, în care figu- 
răză, pe lângă cei tăcuți, și dușmanulă său celă mai de
clarată!... Cu consciința împăcată, Sântulă Sinodă vo- 
tăză următărea propunere eșită din canonica cugetare a 
Episcopului de Romană, după mine ante-canonică și ile
gală: «Fiindcă P. S. Calistrată s’a opnsă disposițiuniloră 
Sântului Sinodă pentru judecata sa.... să fie menținută 
archereulă Calistrată în starea actuală de dispensiune de 
la funcțiunile archierescl și de calitatea de membru ală 
Sântului Sinodă/ Este votată cu 11 membri. Episco
pulă de Argeșă, fidelă sistemului său de abstențiune, po- 
sițiune comodă care-lă scutesce de a fi mai târjiu învi
novățită de istorie că a fostă în partea taberei Prima
tului său în aceea a archereului Calistrată, se abține din 
nou dela votă. (Ilaritate). P6te ați dori să scițl ce fă
cea ministrulă culteloră pe când se petreceau acestea în 
Sinodă? Nu vă potă spune. Și de aceea, ca să aflu și 
6u acăsta dinpreună cu D-vostră toți, i-am adresată 
acăstă îoterpelare.... A! Cestiunea nu e terminată, on. 
d-nl senatori, căci ună nou motivă de prigonire se în- 
vocă în contra archiereului Calistrată: »te-ai dusă și ai 
făcută apelă la judecata lumăscă, prin urmare singură 
te-ai exclusă din cleră!.....

In acestă nou capă de acusare, Inalții PrelațI în 
vasta loră sciință canonică vină de-ini cităză de-odată 
arlicoll din Pidaliouă, că archireulă când se duce la ju
decata lumăscă se exlude din cleră, dar se ferescă de 
a-mi cită în același timpă și canănele ecumenice și apos
tolice unde se jice cum se judecă ună archiereu, care 
este dată în judecată, se ferescă de a-ml cită canănele 
care mă îndrituescă de a alergă chiar la judecata lu
măscă, în casulă când în locă de judecători, întălnescă 
numai prigonitori!.... Vine archiereulă Calistrată și cj*ce 
respectuosă biuroului: Judecați-mă vă rogă, nu potă să 
stau în suspensiune. «Nu te judecămă, vino și-ți cere 
ertare.« Vine sesiunea din anulă acesta; s’a deschisă 
Sf. Sinodă, archiereulă Calistrată se duce și jice: bine
voiți să mă judecați. Se încheiă ună procesă verbală 
prin care Sf. Sinodă constată, că archireulă Calistrată a 
venită cu suplica la Sinodă în cea după urmă ji a șe- 
dințeloră sinodale și că n’a putută să se ocupe de ca
sulă său. Așa dar, credă că v’amă convinsă că archie
reulă Calistrată rămâne nejudecată. întrebă: ce devină 
canănele bisericescl după care ună archiereu cu prompti
tudine trebue să fie judecată? Vi le-amă citată, nu in
sistă. Unde vă este unanimitatea voturiloră archiereiloră 
din Sinodă? A! d-loră senatori, t6te aceste canăne suntă 
călcate în piciăre față cu archiereulă Calistrată Orleanu 
Bârlădeanulă. Pentru ce? Pentru că a refusată să is- 

călâscă. Dar <5re n’am avută dreptulă să fiu de o altă 
opiniune decâtă Prea Sfințiile Văstre? Și dacă am avută 
acestă dreptă pentru ce acăstă urgisire în contra mea?

I. P. S. S. Mitropolitulă Primată: A ocă
rită pe episcopl 1

D. ti. Mârzescu: Eu primescă întrerup^iunea I. 
P. S. S. Mitropolitului Ungro-Valachiei, pentru ce? Pen
tru că am avută rara ondre ca fiu sufletescă de a-i luâ 
apărarea chiar înaltă Prea Sfinției Sale pe când se găsea 
Mitropolită ală Moldovei, totă față cu acestă Sinodă. Și 
vă aduceți aminte cu câtă energiă v’am luată apărarea, 
și cu ce grațiositățl canonice tratam pe Sinodă, și pe 
atunci nu eram legistă înstrăinată de biserică, și astădl 
când totă cu aceea energiă iau apărarea urgisitului ar
hiereu Calistrată, (Aplause) astăjl suntă »legistă în
străinată de biserică< după cum mi-se dice prin chiar 
actulă de acusare dresată contra arhiereului Calistrată.

P. S. S. Episcopulă de Romană: Nici atunci 
n’ațl avută dreptate precum n’avețl nici astăjl!

D. ti. Mârzescu: Precum atunci n’am avută 
dreptate, nu am nici acum, dice P. S. S. Episcopulă de 
Romană.... Dar nu vedeți că vă osîndițl pe președintele 
Sinodului ? (Rîsete, Aplause).

întrebă prin urmare după acestă amvonă Consti
tuțională pe d. ministru ală culteloră: pentru ce a lăsată 
ca ună arhiereu, care are dreptulă să stea în Sinodă în 
virtutea legei din 72, pentru ce a lăsată să fie depăr
tată în contra acestei legî, căci în acăstă lege nu se jice 
că ună arhiereu care este suspendată din serviciulă ar- 
hieriei, este eliminată din sf. Sinodă. Mai multă decâtă 
atâtă: cum a lăsată d-sa, sentinela tuturoră drepturiloră 
societăței în sf. Sinodă, cum a lăsată să se calce cană
nele bisericei în privința arhiereului Calistrată? căci elă 
a fostă suspendată din serviciulă archieriei fără să fie ju
decată, și canănele spună anume că ună arhiereu nu 
păte fi suspendată său lipsită de patrahirulă lui, fără să 
fie mai ânteiu judecată?

Credă D-loră senatori, că nu am atinsă nici o dogmă 
fundamentală a religiunei părințiloră noștri. Am luată 
faptele numai, care în consciința mea le-am crezută în 
afară de legi și de canănele consacrate prin legi. Le-am 
luată, le-am disvoltată, le-am demonstrată, căci n’am 
crezută și nu crejă că pe frontispiciulă acestui Sinodă 
păte stâ scrisă: mărte pentru toți aceia cari nu suntă 
cu dănsulă !.... (Aplause).

TELEGRAMA PART. A „GAZ. TRANS.“ 
Dicso-St.-Martin, 10 Ianuariu n.

Eri s’a săvârșită însemnatulă actă de alege
re de protopopii gr. or. ală Târnavei inferiăre 
în Cetatea de Baltă. Zelosulă parochă ală Cer- 
gliidului-mare, Nicolau Todorană, unu tânără 
de mare speranță, a întrunită maioritatea votu
riloră de 36 dintre 46 votanți. Gratulămii acelui 
tractă și poporului entusiasmată din Cetatea de 
Baltă pentru alegerea nimerită. Felicitări comi
sarului consistorială Zacharia Boiu pentru înțe- 
lâpta’i conducere a alegerei.

DIVERSE.
Demonstraținue în teatru contra Iui Bismarck. — 

Se scrie din Hamburg cu data de 27 Decernvre: «In te- 
atrulă nostru Thalia s’a făcută eri o demonstrațiune po
litică. In comedia tder Walzerkonig* dată pentru prima 
ără, a doua di de Grăciună, comicii favoriți dela scena 
teatrului Thalia, Max și Formes, aveau să cânte ună 
couplet, cu refrenulă: «la Africa, la Camerun, la Angra 
— Pequenal< După ce, între aplausele sgomotăse ale 
publicului numerosă au dorită comicii ca ună șiră întregă 
de obiecte neplăcute să dispară la Africa, la Camerun 

etc., cântară ună versă da capo, în care doriau, ca pe 
urîcioșii contrari ai cancelarului, cari jiceau totdăuna 
«Nu« și cari nu voiau să-i concedă ună ală doilea di- 
rectoră în ministerulă de esterne, să-i vedă duși și pe ei 
în Africa. Atunci deodată publiculă spectatoră, mai cu 
sămă celă din rangulă ală doilea, din parterre și de pe 
galeriă începu să șuere și să fluere grozavă, și aceste 
fluerăturl aflară răsunetă în rangulă I. Sgomotulă asur- 
ditoră dură mai multe minute neîntreruptă și. numai 
atunci se potoli, când păși pe scenă o actriță favorită, 
care după retragerea comiciloră privia la publică aș- 
teptândă să se liniștăscă. Publiculă, ce ocupa locurile 
mai eftine ale teatrului Thalia, face parte dintre credin
cioșii aderenți ai partideloră, cari au denegată cancela
rului cele 20.000 de mărci.

Mersulil și ținuta. Intre moștenirea cunoscutului 
scriitoră francesă Honoră de Balzac s’a găsită și «Teo
ria mersului și ținutei,* din care scdtemă următdrele: 
«Mișcarea încetă este, în esență, maiestetică, ea carac- 
terisăză pe omulă, care are timpă, n’are ocupațtune, e 
bogată său distinsă. Celă ce merge iute ’șl trădâză de 
jumătate secretulă său: are grabă. Ori ce mișcare vio
lentă, darea din mâni și din piciore trădăză ună vițiu 
său creșcere rea, lipsă de cultură și de umblare în so
cietate. Femeile, care au mișcări strâmbe, colțurăse, 
unghiulare sunt fărte adeseori virtuăse, dăr tăte femeile, 
care au păcătuită, se distingă prin o încântătdre rotun
jire, mlădiere a mișcăriloră loră; fără rotunjire nici o 
grațiă. Acăsta însă se esplică totă așa de puțină ca și 
simpatia. Femeile, în mersă, trebue să arăte totulă, dar să 
nu lase nimică să se vajă, «pentru acăsta suntă vestmintele< 
a jisă o spirituală damă, «și în îmbrăcăminte se cu
prinde tdtă societatea năstră.* Să i se ia femeei îm
brăcămintea și cochetăria dispare, cu ea dispare pasiu
nea, iubirea. Popărele care părtă numai șurță nu cu- 
noscă iubirea. Și trebue o damă să’șl ridice haina când 
umblă? O damă cu gustă nu ese de regulă niciodată 
pe timpă ploiosă său pe noroiu, In totă casulă sub nici 
o condiținne nu trebue să’șl ridice haina. împărătesei 
Maria Teresia i-a fostă presentate odată trei princese, 
istorisesce ună vechiu diplomată, ca să alăgă pe una din 
ele de soțiă pentru Fără să fi vorbită ună cuvântă 
cu ele se hotărî pentru a doua. «Le-amă văjută scobo- 
răndu-se din trăsură,, declară ea mai târjiu diplomatu
lui; «cea mai mare făcu ună pasă greșită, cea de-a 
doua se scoborî în modă naturală și nesilită; a treia a 
sărită chiară. Cea mai mare prin urmare trebue că e 
stângace și nedibace și cea mai tenără sburdalnică, sglo- 
biă și ușoră de minte.. Și așa a și fostă. Cei mai 
mulțl bărbați distinși purtau capulă plecată puțină spre 
stânga, ca Friderică celă Mare, Newton, Voltaire, Cha- 
teaubriand, Byron etc., numai Napoleon îlă ținea fdrte 
dreptă și așa privea în inima omului și peste câmpurile de 
bătaiă. Chiar și la femei frumăse și grațiăse se găsesce 
ușăra aplecare a capului spre partea stîngă, căci grația se 
opune liniei drepte.

f Necrologă. — Iacobă Moga, proprietară în 
Frata, a răposată NercurI în 7 Ianuarie n. jiua nascerei 
sale, în etate de 80 de ani. Răposatulă a fostă ună 
mare sprijinitoră ală scopuriloră naționale și ală sărăci- 
mei. Averea a testat’o nepătei sale Ludovica Iuliană, 
fica preotutui română din Frata, pe care în lipsă de copii 
o adoptase.

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșianu
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de încălțăminte
ală lui

loanu Săbădeanu
Fabricată propriu și străină, solidă și modernă. Recomandă
on. publică cu prețuri scădute tdte felurile de încălțăminte 
fine și ordinare, pentru bărbați, dame și copii, gata 
său după măsure fabricate.după măsure fabricate.

Ghete de bărbați dela v. a. fi. 3.60 cr. în susă.
Ghete de dame „ „
Pantofi și ghete de copii dela
Pantofi de casă de piele, pîslă său stofă brodate 

flori pentru bărbați și dame dela v. a. fl. 1.30 cr. în susă.
Specialitate.

Cisme de copii în creță de Karlsbad dela v. a.fl. 3.50 cr. în susă 
» » fetițe și băieți » « » , » » 4.b0 , » »

Șoșoni de postavă de pîslă și cu Gumă englesescl. — Șoșoni cu 
talpe de pîslă lungi și scurți pentru voiagiori. = GalocI de gumă 
englesă. — Sandale de gnmă și

. copii cu prețuri eftine.
Cisme de copii ordinare

>
»

3-- „
60 „

de pîslă pentru dame, bărbați și

» bărbați
» femei

Comandele din afară se efectueză după mesurile trimise promptă și celo nepo-

o

ConcursU.

P
entru ocuparea postului de Contabilă cu 2 6re ficse pe (Ji, la Bise
rica română ort. res. dela St. Nicolae de aci, se escrie Concursă 
cu termină până la ultima Februariu 1885 st, v.

Despre sistemulă și modalitatea după care este a se purta Conta
bilitatea, cu care este împreunată unu salariu de 360 fl. v. a. pe ană, 
se p6te lua informațiune detaiată dela Epitropia ndstră parochială.

Brașovă 16 Decemvre 1884 st. v.
COMITETUIAfr PABOCHIAEtl

a Iii Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae

Bole secrete
le vindecă pe basa celei mai nouă constatări ale sciinței, chiar și cașu
rile cele mai desperate fără ca cineva să fie împiedecată dela lucrulă său. 
Asemenea vindecă urmările rele ale p6catelorti tinereței (onania), slă
biciune de nervi.și impotența. Mare discrețiune. Ne rugămă pentru 
descrierea completă a bălei.

br. Bella,
membru ală mai multoră societăți sciențifice etc.

6. Place de la Natioii, 6. — PARIS.

Tipografia ALEXI, Brașovă.


