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Birourile do annncluri:
Brațovu, plata mare, Tflrgulu 

Inului Nr. 30.
înnorate mai primesofi In Vlena 
R. Mosse, Haasenstein & Vogler (Otio 
Haas), H. Schalek, Alois fferndel, AI. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg; in 
Budapesta: A. 7. Soldberger, Eek- 
itein Bernai : tn Frankfurt : <?. L. 
Daubs ; In Hamburg: A. Steiner.

Prețuld insorțimiiloră: o seria 
garmond pe o colină 6 cr. și 
30 or. timbra pentru o publi- 
oare. Publicări mai dese dapii 

tarifă și învoială.
Beolame pe pagina a IH-a o 

senă 10 cr. v. a. său 30 bani.
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nGazotaM eae în fi&-oarec}i 
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fi., pe șăse luni 

6 fl., pe trei luni 3 11.
N-rii de Dumineoă 2 11. pe ană. 

Pentru România și străinătate: 
Pe ună anu 40 franci, pe șăse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii do Dumineoă 8 franol. 

9e prenumără la tdte oficiale 
poștale din întru și din afară 

„ și la dd. ooleotori.

Abonamenînlu pentru Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgnlii Inului Nr. 30 etaglulfi 
I.: pe unii ană 10 fi., pe a^se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulă în casa: Pe unu ano 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., po trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
s6u 1B bani. Atâtu abonamen
tele oâtu ți inaerțiunile sun tu 

a ae plăti înainte.

Nr. 72. Erajovii, Sâmbătă, 3 (15) Aprilie 1393.

Nou abonamente
la

Cu fl Aprilie AS93 st. v.
H’a deschișii nou abonanientu, 
la care invităsnii pe toți amicii și 
sprijinitorii foiei nostre.

Prețulâ abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:
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Pentru România și străinătate:
xlxx-vl axx-5........................... 40 fxaxxci
șese lvLXii.......................... 20 „
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Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:
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ușorii

Pentru Austro - Ungaria:
unu anu............................................
sese luni ......... j

Pentru România și străinătate:
unu anu...................................... 8 franci
sese luni..................................4I
Abonarea se pote face mai

prin mandate poștale.
Administrațiunea

„Gazetei Transilvaniei"

In ajunulU alegerei de Metropolis.
Brașovu, 2 Aprilie v.

Deștăptă-te,.... o iubită. nemulă 
meu și ai minte!

Șincai, Cronica.

Pilele aceste voru fi de mare 
însemnătate pentru istoria nâstră 
bisericescă.

In Biașiu, unde de mai bine 
de unii seculu s’au concentrată în 
anumite epoce tâte nisuintele de 
emancipare ale nației românescl 
din Dacia superiâră, se va severși 
Duminecă așa c|isa „alegere11 a 
viitorului Archiepiscopu și Metro- 
politu alu provinciei române unite.

Triste și durerâse suntu eon- 
dițiunile, în cari acfi, aprâpe două 
sute de ani dela încheierea Unirei 
cu biserica Romei, se va procede 

la „alegerea14 aceluia, care va fi 
chiămatQ a cârmui Metropolia Ro- 
mâniloru uniți.

Din libertatea, ce-o avea po- 
porulu română de a-șl alege pe 
Archiepiscopulu seu de Alba-Iulia, 
libertate, ce i-a fostu serbătoresce 
recunoscută în actulă fundamen
tală alu Unirei, în care se elice 
clară și limpede: „sesteein voia so
borului pe cine ar alege se fiă Vlă
dică11, — ce s’a alesu? O adevă
rată farsă electorală.

Este chiămatu clerulQ archi- 
diecesei cu nisce fracțiuni din 
clerul u celorlalte diecese să alegă 
trei candidați, din cari apoi își 
va alege la propunerea guvernu
lui Majestatea Sa pe unulă cu 
consimțămentulu Papei delaRoma.

Nu este în asemeni condițiuni 
aprâpe ilusoriă libertatea de ale
gere? Se pâte bre crede, că pe 
lângă asemeni restricțiuni, când 
numai o parte din cleru participă 
la alegerea candidațiloru și când 
mirenii suntâ cu totulQ eschișî 
dela alegere, s’ar pute validita 
întrînsa dorințele Româniloru uniți 
liberu și neîmpiedecatti ? Se păte 
admite așa ceva tocmai în împre
jurările actuale, când dușmanii 
din întru și din afară ai indepen
denței Metropoliei de Alba-Iulia 
își dau mâna ca să împiedece li
bera manifestare a voinței popo
rului română unitu ?

Tocmai acuma amă terminată 
ciclulu de articull despre indepen
dența bisericescă a Metropoliei 
române de Alba-Iulia, în cari dis- 
tinsulu nostru istorică Nicolae 
Densușianu, desfășură cu argu
mente nerăsturnabile, basate pe 
adevărulu istorică, situațiunea a- 
cestei Metropolii și periculele, ce 
amenință acți pe Românii uniți și 
cari nu scimu în ce chipă vomă 
pute mai bine să le ținemu peptă 
și să le delăturămu.

Arătatu-s’au în amintiții arti
cull, cu cea mai mare claritate, 
cum în cei 20 de ani din urmă 
s’au schimbată prin cele două 

sinâde seu „concilii11 provinciale 
dela 1872 și 1882, în modu clan
destină, cu totulu legea Români
loru uniți.

Trebue să facemu bine deose
bire între ritu, seu forma es- 
ternă a cultului, și între lege și 
credință.

Legea Româniloră uniți după 
sinâdele din 1872 și 1882 nu mai 
este cea răsăritenă, ci este papis- 
tășescă și ca o consecuență firescă 
va urma ca mâne poimâne să fiă 
și ritulu papistășescă.

Der pericululu celă mare ce 
se ridică asupră-ne este contopirea 
bisericei unite catolice cu biserica ca
tolică ungurescă, pentru a căreia 
realisare lucră din răsputeri con
trarii națiunei nâstre.

Putemu 4ice cu dreptu cu
vântă, că nicl-odată, de când sun- 
temu în Dacia, biserica nâstră na
țională n’a fostă în periculă mai 
mare, de cum se află astăzi.

Sinodulu întrunită acum la 
Biașiu trebue să ia de urgență 
înainte de t6te decisiunile de lipsă 
pentru salvarea situațiunei bise
ricei.

Se nasce acum întrebarea, decă 
sinodulu, care se va întruni pen
tru alegerea unui nou mitropolitu, 
pâte să se ocupe cu acestă ces- 
tiune ardentă a bisericei?

La acesta întrebare, din punc- 
tulu de vedere alu principiiloru 
de dreptu și din punctulu de ve
dere ală procedenteloru răspun
dem u că da.

Când basele fundamentale ale 
credinței, când independența ca
nonică, mai multă, când esistența 
bisericei chiar suntu puse în pe- 
riculă, fîăcare sinodu este în dreptu 
și chiar datoră să ia tâte mesu- 
surile de precauțiune pentru sal
varea bisericei.

Așa s’a întâmplată și cu sino
dulu electorală dela 1868, cu tâte 
că atunci Metropolia de Alba-Iu- 
lia încă nu primise nici o dogmă 
nouă catolică, nu alterase basele 
credinței prin primirea de sinode 

nouă, er independența Metropoliei 
nu era sacrificată.

Cu atâtă mai multă este în 
dreptu sinodulu viitoră, în situa
țiunea de astăc|l atâta de escep- 
ționala și când biserica română 
unită a pășită pe căile hetero- 
doxiei și s’a apropiată de abisulu 
înmormântării neatârnării sale, ba e 
datoria sfântă chiar a sinodului 
de a face acesta, ca nu cumva 
prin tăcerea și nelucrarea lui si
tuațiunea bisericei să fiă și mai 
rău primejduită și dușmanii bi
sericei nostre naționale să. folo- 
sescă acestă tăcere ca armă în 
contra ei.

Va trebui ca sinodulu de ale
gere din Biașiu să ia posițiă ho- 
tărîtă în acestă privință, fiind-că 
se scie, că congregațiunea de pro
paganda fide din Roma nu va re
comanda Pontificelui romană spre 
întărire pe noulu Metropolită, pănă 
când dânsulu nu va da reversale, 
că va apăra tâte drepturile și tâte 
legăturile (legale ori ilegale) ale 
bisericei greco-catolice cu biserica 
Romei; așa că după alegere pu
țină speranță avemu, că noulu 
Metropolită va lua o atitudine re- 
solută față cu Roma, spre a rea
duce biserica la vechia credință 
și autocefaliă.

Sinodulu ce se va întruni acuma 
în Biașiu. înainte de a păși la ac- 
tulu alegere! este der datoră a lua 
și de astă-dată tâte decisiunile ab
solută necesare pentru salvarea 
bisericei române unite.

Numai așa avândă busola, prin 
stabilirea principiiloră de vieță 
ale bisericei unite răsăritene, pă
rinții Sinodului voru pute păși cu 
consciința liniștită la actulă ale- 
gerei celoru trei candidați; numai 
pe calea acesta voră pute afla 
acele persâne, cari să fiă în stare 
a representa cu tâtă tăria și dem
nitatea principiile mari, dela 
cari atârnă totă viitorulă biseri
cei, atârnă în mare parte chiar 
viitorulă nostru națională.

Veni-voră și acuma, ca și la

FOILETONULU „G-AZ. TRANS.“

Nu e femeescu.
Ore oe este uefemeesoă în femelă, 

și oe ară fi în stare și pe-o femeia fru- 
m6să, oa o să o f0O& respingă-
tdre? — Aoestei întrebări e ușoră de 
răspunsă.

De oâte-orl se aude, de es., în so
cietate cjicendu-se, deipre una seu altă 
damă, că e așa de frumosă și de încân- 
tătore, încâtă s’ar pute amoresa oineva 
în ea câtă ai bate în pălml?

De multe ori însă nu numai oeea 
ce vorbesoe o femeiă pote răci, der chiar 
și vocea, seu predarea celoră vorbite. 
Omenii esperțl au 4’s’° de multe ori, că 
pe omulă cultă îlă poți cunosoe chiar 
și după organă. Vorbirea este o calitate 
oe prin eseroițiu, atențiune și blândețe 
se pote oiopli și nobilita; de aceea pe 
ună omă, ce-șl aruncă vorbele în modă 
nechibzuită, îndată ’lă poți cundsce, oă 
e neoultă. Și casulă acesta se întemplă 

mai alesă la femei, fiindă-că crescerea 
loră numai și numai acolo țintesce, ca 
să șl nobiliteze simțu'.ă, să fiă plăcute și 
atrăgătore.

In fine nu trebue să aibă cineva 
ună obiceiu forte urîtă, cum este înju- 
ratulă, ca să fiă respingătoră ; e destulă, 
oa să nu fiă ceva d'8^ 'a loculă său. 
Insă acestea să nu servescă de imputare. 
Cultivarea omului este basată pe aoeea, 
ca totă ce este ordinară și dejositoră în 
natura omenescă, să se respingă, și prin 
însușiri înalte și nobile să se înlocuescă. 
Aceia, căroră le succede ca să se în
vingă și să se ridice peste luorurl sim
ple, să-și stăpânescă pasiunea—oe ddrme 
în sufletulă fiă-cărui omă — suntă oei 
mai aleși dintre 6menl și îi numimă 
simpatici și drăgălași, fiind-oă astfelă de 
fiiDțe au mai multă farmeoă deoâtă ar 
fi în stare să ne dea frumseța, averea, 
seu rangulă. Acesta valoreză atâtă la 
bărbată, câtă și la femeiă, se înțelege, 
oă la cea din urmă in măsură mai 
mare.

In sensulă acesta nu pâte fi la sexulă 
gingașă defeotă mai mare, deoâtă o pur 
tare nepotrivită, fiind că dela o ființă 
favorită de natură se pretinde, oa totă 
să respingă, oe este în stare să împrăsoie 
și turbure lumina — seu aceea ce nu
mimă idealioă, der în sine privimă de 
cea mai frumosă realitate.

După oum am amintită, nu trebue 
să fiă ceva absolută urîtă, său dejosi
toră, ca să aibă o influență respingătdre 
la femeiă, ci este destulă, ea să nu fiă 
ceva la loculă său. Și oasulă acesta se 
derivă mai ou semă din rea pasiune, seu 
oa să-șl atragă privirile asupră-șl, însu- 
șindu-șl maniere bărbătesci, ori chiar vo- 
indă în unele privințe a parada și a se 
făli ou ele. Nu-i vorbă, totdeuna s’au a- 
flată unele femei, cari favorisau pasiu
nile bărbătesci, femei oarl fumau și beau; 
însă obiceiurile acestea le eseroitau re
trase în oămăruța loră, pe oând multe 
dintr’însele a<jl voiesoă să paradeze cu 
astfelă de obioeiurl, ca ou o calitate 
șie-șl proprie, voesoă în fine, să esceleze.

Că în ce măsură strioă acesta nimbului 
femeesoă, ni au dovedit’o chiar femei re
numite, cari voiau să dea așa cjicendă 
pe „bărbatulă femeiă", er prin acesta în 
looă să secere aplausele așteptate și să-șl 
mărescă renumele, ele au arunoată nu
mai umbră asupra loră. Așa a pățit’o d. 
e. o scrii t6re francesă, oare în privința 
acăsta, e unică în felulă său, și se pdte 
numi în purtarea ei, că este „bărbată 
femeiă" esemplară. Ei ’i plăcea să se 
îmbrace în vesminte bărbătesci, să-șl pe- 
trăoă in societăți vesele de bărbați, să 
oerceteze localități publice, la petreceri, 
b8 chiar și la baluri a fuma, ou ună ou- 
ventă a trece tote marginale bunei cu
viințe.

Se păte, ca unele dintre aoestea să 
fiă cam esagerate. Der totuși buna cu
viință, mai alesă la o femeiă. este o armă 
de apărare a instiotului de moralitate a 
8ooietății; ea servesoe nu uumai oa armă a 
seosului gingașă, ci chiar ca ună mij- 
lucă de susținere a nimbului femeii, fi
indcă numei acestă nimbă pote să-i dea


