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Consecințele lectures streine.
(a) Pe când pressa românescă 

de dincoce de Carpați face sforță
rile cele mai mari și mai gre
le luptând cu multă abnegațiune 
pentru a răspândi gândirea națională, 
principiile sănetose și gustul de ce
tit în popor, în unele părți ale Un
gariei, cu deosebire prin Sătmariu și 
Maramureș ni-se presentă un tablou 
din cele mai întristătore.

Pe la periferiile românismului, 
iubirea limbei strămoșesc! se sbate 
ca flacăra unei luminări în stingere, 
poporul prin contactul cjilnic cu cei 
de alte neamuri, în multe comune 
șl-a uitat idiomul national, lectură 
românescă. nu are, pote nici nu o 
doresce, er luminătorii lui firesc!, 
clerul și dăscălimea, se adapă în 
mare parte cu lectură străină.

Nu e mirare deci, că de câte 
ori se vorbesce despre tendințele ini
tiate cu scop de a isbândi Introdu
cerea liturghiei maghiare, protago
niștii acelei mișcări conteză ca la 
un element docil și primitor de o 
asemenea reformă, și la poporul nos
tru din acele părți.

De ce se se împotrivâscă acest 
popor la reformarea liturghiei, când 
el numai cu greu învață tatăl nostru 
și credeul în limba românescă, 6r 
predica peste tot nu o mai înțelege 
dăcă nu i-se spune pe limba ma
ghiară? îșl flic acei „reformatori11.

Nu departe de aceste periferii 
se începe teritoiul locuit de un alt 
popor de ritul oriental, Rutenii, a 
căror cler șl-a părăsit deja portul 
oriental, își rade barba și mustețele, 
ca și latinii, er in mișcarea pentru 
abandonarea limbei liturghice paleo- 
slave se dau în vent cu episcop! 
cu tot.

Etă un „esemplu deimitat“ pen
tru clerul român din acele părți, 
care din fii în di slăbesce în adesiunea

sa fată cu limba și literatura româ
nescă.

Ar fi interesantă de tot o sta
tistică exactă asupra organelor de 
publicitate, cari au spriginitorl printre 
membrii clerului român din acele 
părți.

De deci> de ani s’a inaugurat de 
cătră clerul latin o geșeftărie ne
demnă cu liturghiile, gheșeftărie con
damnată și riguros interzisă de cătră 
Archiereii lor, fără se se fi putut 
stîrpi pănă în momentul de față, 
piare cotidiene, reviste săptămânale 
și mensuale, foi umoristice chiar, și 
călindare se trimit necontenit preo
ților români, fără să li-se căra abo
nament seu plată, ci numai o ade
verință, prin care se obligă a să
vârși un număr ore-care de liturghii. 
O fdie cotidiană politică maghiară 
din Budapesta se trimite pe câte 60 
da liturghii pe an. De multe ori 
nici nu li-se reclamă adeverința, ci 
se lasă absolvarea liturghiilor con- 
sciinței respectivului preot. Un abus 
ne mai pomenit se face pe tema li
turghiilor în mijlocul clerului român.

Der este o chestie de consciență 
acesta, și noi nu ne amestecăm, pe 
cât timp autoritățile legale biseri
cesc! ochi au și trebue să vegheze, 
ca să se pună odată zăgaz acestor 
manipulațiuni.

Pentru noi chestiunea presintă 
o primejdie națională, care desăvîr- 
șesce înstrăinarea clerului, începută 
în șcdla primară și continuată în 
școla secundară și la facultate, unde 
clerul, vecinie în atmosferă străină, 
se atrofieză încetul cu încetul față cu 
tot ce e românesc.

Un esemplu de cinism fără pă- 
reche ne ofere în privința acesta un 
răspuns publicat în „Poșta Redacției11 
a fiiarului „Unirea11 din Blașiă.

Răspunsul este adresat „oficiu
lui parochial* din Apșa-de-sus (Ma
ramureș), care a înapoiat esempla-

rele trimise ale acestui (har scriind 
pe bandă cuvintele: „Retour, nem 
tudunk olâhul“...

Scieam. că fruntașii inteligenței 
române din Maramureș în cea mai 
mare parte sunt străini de ceea ce 
se scrie în limba românescă, scieam 
că limba de conversație în cele mai 
multe familii românescl nu este cea 
românescă, scieam, că copii crescuți 
cu prescură românâscă, îșl fac un 
titlu de fală din ignorarea limbei 
lor,—der n’am fi crecjut, ca prostitua
rea sentimentului național să fi ajuns 
la un așa grad, în cât un paroch 
român să aibă tristul curagiu, de a 
înapoia o fbie biStericescă cu obser
vația insolentă de mai sus.

Am publicat mai deunăfll după 
un fliar maghiar o statistică a ma
rilor proprietăți din acel comitat. 
Cu adencă consternare a putut vedâ 
ori cine, procentul enorm al proprie
tăților trecute în mânile Evreilor. 
Numărul acestei rase este așa de 
mare în acel comitat, în cât în câte 
o singură comună sunt mai mulțl, 
de cât în comitatul Brașovului și a 
Sibiiului la olaltăi Situația economică 
este în mânile lor. Ultimele scirl ne 
ne vestesc emigrări în America. In
teligența este desnaționalisată, clerul 
într’un indiferentism1 revoltător...

Și se mai ejjee, că asta a fost 
odată patria lui Dragoș!...

Alianța ruso-frâncesă. Diarul ru-5
sesc „Novoie Vremjau scrie următdrele : 
Un mare număr de t^iare, mai cu semă 
în Germania, au considerat oa un semn 
de gravă neînțelegere între Rusia și Franța 
vorbind chiar de o atingere adusă dublei 
alianțe, și afirmând chiar că acestă alianță 
este pe cale de a se disolva. Nici impul- 
siunile unor dmenî politici din Franța, 
nici influența trecătdre a unui partid ex
tremist nu pot să sgudue temeliile dublei 
alianțe. Soliditatea și sinceritatea alianței 
nu pot fi puse în cestiune. Tocmai acestă

convingere din partea ndstră, despre soli
ditatea alianței, ne-a permis să vorbim în 
chip așa de deschis despre rolul jucat de 
Franța în cestiunea macedonănă: prin 
„Franța" înțelegem nu națiunea aliată și 
amicabilă, oi un număr ore-care de droeni 
politici, cari au jucat un rol în cestiunea 
macedonănă, rol ce nu corăspunde nici 
intereselor Europei în general, nici inte
reselor particulare ale Rusiei.

Chestiuni agrare.
(Urmarea a 5-a.)

Au în România nu au produs ace
leași cause, aceleași efecte? Deși pentru 
împroprietărirea țăranului român, fost io- 
bagiu din Transilvania, Ungaria și Buco
vina, preparase bine calea guvernul abso
lutist nemțesc și esperiențele de 15 ani 
(1848—1864) deduse pretutindeni bune 
resultate, și bărbații de stat ai principa
telor Unite nu aveau de cât să le aplice 
și pună în esecutare pe cele din Transil
vania în România și pe cele din Bucovina, 
fostă parte integrantă a Moldovei, în 
Moldova pentru desrobirea și întărirea 
țăranului de acolo, —totuși ei s’au ferit ca 
de foc de ele. Der au găsit esemple mai 
apropiate și mai demne de urmat în pro
vinciile germane de nord, foste odinicîră 
slave, și la Ruși, pe motiv că influința in- 
stituțiunilor slave au fost tot-dăuna mare 
și covîrșitore în principate și în usurile 
Românilor! Sic!!

Intr’o recentă conferență ținută la 
Ateneul din Bucuresci, d-1 A. Xenopol 
profesor de istorie națională de la Uni
versitatea din Iași și Academician, dise 
că ruina materială a țăranului din Româ
nia s’a pus înainte de unirea Principatelor 
de-odată cu introducerea regulamentului 
organic (1832,) când pentru prima dată i-s’a 
delimitat și redus din câtimea de pământ 
necesar hranei sale, căci pănă la Regula
ment țăranul fruntaș din Moldova avea 
8 fălci = 24 pogone pentru ținerea a 16 
vite, mijlocașul 6 fălci pășune pentru 12

FOILETONUL „GAZ. TRANS".
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'Unificarea calendarelor. — PublicațiunI românescl.

— Misiunea neisbutită a barnabitului Tondini 
din Bologna. — M’au amețit epactele 

și pftscăliile.)
Slptâmâna patimilor 1903.

Era pe la 1899. Peste un an se va 
începe un nou secol, care se va inaugura 
cu un an secular bissextil în calendarul 
julian, și comun în cel gregorian, cum a 
fost și 18U0 și 1700. Din acestă divergență 
între cele două călindare se va mai adaoga 
o di diferență, pe lângă cele 12 câte erau 
pănă acuma.

Era lucru firesc așa-der, ca lumea 
scientifică se se emoționeze în țările or
todoxe și începuseră a se ține conferențe 
publice și a se scote publicațiunî, în cari 
se discutau modalitățile întroducerei ca
lendarului gregorian.

Chestiunea unificării celor două ca
lendare a preocupat de altminteri lumea 
scientifică și mai ’nainte. Așa congresul 
internațional statistic, ținut la 1862 în 
Berlin, a votat o resoluțiune, care a fost

transmisă guvernului rusesc prin președin- 
teie societății geografice imperiale rusesc!, 
senatorul Semenoff, și care avea urmă
torul text:

„Congresul internațional de statistică:
„Având în vedere, că scopul prin

cipal al instituțiunei sale consistă în per
fecționarea publicațiunilor statistice intre- 
prinse prin diversele state și unificarea 
acelora, spre a le pute compara resultatele ;

„Avend în vedere, că mai multe 
puncte importante ale sciinței, ca de esem
plu, pentru studiul repartițiunei nascerilor 
și deceselor pelunile anului, pentru obser- 
vațiunile meteorologice, pentru dilele apa- 
rițiunei epidemiilor și constatarea duratei 
lor; pentru o mulțime de observațiuni 
medicale etc. conformitatea și identitatea 
generală a măsurei timpului este de cea 
mai mare importanță;

Având în vedere, că acestă impor
tanță este evidentă pentru fie-care specie 
da relațiune internațională, pentru co- 
merciu, pentru comptabilitatea venitelor 
furnisate de cătră diversele ramuri ale 
industriei, pentru căile ferate și pentru 
simplificarea a o mulțime de calcule;

IșT exprimă forte respectuos dorința, 
ca M. Sa împăratul Rusiei și în general 
toți creștinii aparținători ritului grec să 
adopteze pentru măsurarea timpului ca- |

lendarul, care se întrebuințeză peste tot 
în Europa." ’)

Geea-ce producea atâtea inconveniente 
la 1862, divergența între cele două ca
lendare, nu era de cât natural, ca mă- 
rindu-se divergența încă cu o di, incon
venientele să devină și mai mari.

Etă de ce încă de pe la 1898 înce
pură să apară în limba română publica
tion!, ca: 1) „Îndreptarea calendarului din 
punct de vedere economic" de St. C. He- 
piles, membru în comitetul internațional 
de măsuri și greutăți. Bucuresci 1898. 2) 
„Analisa critică a calendarelor julian și 
gregorian și propuneri de reforme" de D. 
Mirescu, prof, la liceul Lazar. Bucuresci 
1898. 3) „Cronologie, calendare și reforma 
calendarului11 de I. L. Szavlovski, inginer 
Bucuresci 1898. 4) „Cestiunea calenda
rului" de N. Coculescu, profesor la univer
sitate, Bucuresci 1898. 5) „Calendarul Bi- 
sericei de Răsărit în stil vechili și stil 
nou“ de P. Donici, inginer, fost ministru 
al Lucrărilor publice (198 pagini). Craiova 
1898.

*) Ces. Tondini. „La question du Calendrier 
â la fin du XIX siăcle" Bucuresci Socecii 1898 
pag. 2.

Toți pledeză pentru introducerea 
calendarului gregorian în Țeră, seu mai 
bine pentru extensiunea lui în tdte 
ramurile vieții publice, căci la bancă, cre
dit, căile ferate, postă și telegraf este deja 
introdus.

Fostul ministru P. Donici însă, care 
de-almintrelea nu este ostil calendarului 
gregorian, susține, că în ce privesce de
terminarea datei Pascilor, care ca sărbă
torea, serbătorilor, comandă întregul ser
viciu de peste an, prescripțiunile bisericei 
apusene sunt greșite și că întroducendu-se 
calendarul gregorian și în biserica răsă- 
ritănă, „acăsta ar fi silită a abandona tdte 
reglementele sale de serviciu bisericesc, 
tdte metodele practice, tdte păscăliile și 
întocmirile sale, cari sunt rodul zelului și 
stăruințelor de vecur! ale sfinților pă
rinți, cu un cuvânt a dărîma ea însăși în- 
trăga ei organisare și a se anihila cu totul."

D. Donici (fice, că a nu recundsce 
necesitatea corectării calendarului julian, 
ar fi a da dovadă de un sentiment de cre
dință deșartă, care ne împiedecă de a 
vede lumina adevărului, însă adoptarea 
acestui călindar să se facă nu numai „cu 
respectarea sfintelor tradițiuni evanghelice
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vite mari, și codașul 3 fălci pentru ține
rea a 6 capete de vite, și din suma de 
40,000 capete de vite ce se esportau din 
țâră, majoritatea țăranii le cresceau.

Să ne ierte ilustrul membru al Aca
demiei române și istoriograf, decă nu îm
părtășim întru tăte vederile d-sale. Starea 
lucrurilor și evoluțiunea în starea sătâ- 
nului din România a fost cu totul alta. 
Pe când în Transilvania, Ungaria și Bu
covina de la revoluțiunea lui Horia(1780) 
înainte, sub influența biruitdre a puterei 
monarchice, numărul prestațiunilor și dile- 
lor de clacă și ponturile țăranului român 
iobag se reduc și se fixâză la un număr 
bine hotărît, abusurile se desființeză și 
interdic, din contră împilările și angara
lele țăranului clăcaș din Moldova și Mun
tenia se înmulțesc și se îngreuneză din ce 
în ce mai mult la fie-care schimbare de 
domn și sistemă nouă de guvernament.

Intâiu la 1805 i-se delimităză anumită 
suprafață de păment pentru hrana lui și 
ținerea vitelor sale, când păn’ aci pămân
tul trebuincios hranei sale, cu familia și 
vitele ce poseda, era nelimitat și îl schimba 
pe fie care an, er daturile erau forte pu
ține — când iobagii ardeleni făceau la 
domni 3—4 dile pe săptămână; apoi i-se 
reduce din suprafața pământului de hrană 
și se sporesce numărul dilelor de clacă 
legală la 12; apoi consecutiv se caută a 
se stabili mărimea dilei de muncă, cea 
lăsată de Dumnedeu, ori alta, de vară, 
au de tdmnă, seu de iernă; apoi ca să 
iasă din impas și încurcătură, prefacerea 
dilelor de muncă în o anumită cătime de 
muncă, care din 12 (jile ajunge la 72—100 
<jile pe an, și țăranul încă tot nu o sfîr- 
șesce. De altă parte progresiv i-se reduce 
din suprafața de pământ dat lui propriu 
pentru hrană, pănă sub prințul Barbu 
Știrbei i-se dă provisoriu loc de casă în 
sat și 8 — 12 pogone loc de cultură în 
câmp, — pe care M. Cogălniceanu ’i im- 
proprietăresce definitiv la 1864. Sortea 
și înzestrarea însurățeilor se elimineză și 
se sccite cu totul din us pe moșiile particu
lare, mai târdiu și pe cele ale statului, și 
se desființeză prin abus un vechiiî us și 
aședăment al poporului român.

Nu se pote nega, că ruina țăranului, 
din România, pentru multă vreme, decă 
nu pentru tot-deuna a fost pusă prin im- 
propietărirea de la 1864 în condițiunile 
în care s’a făcut, când sătenilor li-s’a dat 
pășunea din vatra satului unde pasc oră- 
teniile și purceii, drept loc de pășune pen
tru vite, și prea puțin păment de hrană 
pentru ei, 12 pog. la fruntașul cu 4 boi și 
o vacă, 10 pog. la mijlocașul cu 2 boi și 
o vacă, și codașului și toporașului 8 po- 
gdne De unde sub Aleea Moruz la 1805 
fruntașului (țăranul ghiabur) i-se dase pă
șune de 24 pog. pentru ținerea a 16 vite 
mari, mijlocașului 18 pog. pentru 12 vite, 
și codașului pentru 6 vite, la anul 1864 

este redus la ținerea unei singure văcuțe 
de prăsilă, și fotă pășunea comună de 
păn’ aci rămâne în folosința și stăpânirea 

1 boierului. Și apoi este mirare bre, decă 
astădi după 40 ani se găsesc sate mari 
cu 300 familii și cu — cinci vaci de lapte 
în ele, și la 420 familii 2 vad fătătore (în 
satul întreg), cașuri cunoscute și d-lui A. 
Xenopol?! Apoi din vastele păduri secu
lare, ce pe atunci acoperiau o mare parte 
din suprafața țărei, la 4 milione de clă- 
cași nu li-s’a dat nici un palmac de pă
dure, ori vre-un singur copac, afară pote 
de pădurea, care pe alocurea li-s’a dat să
tenilor ca loc de hrană și pe care sătenii 
aveau se o curețe cu brațele și pe spe
sele lor de mărăcineturi și ciote, căci ce 
era deja curățită, rămase pe sema boie
rului. Etă unica și singura sorginte a 
răului.

Un alt cas și mai instructiv, din Bu
covina. Pe la an. 1855—8 li-s’a dat ță: 
rănilor șvabi competința de pășune și pă
dure pe mâna și în stăpânirea fie-căruia. 
Fiind mai culți, decât „proștii de Va
lahi11, îndată ce s’au vedut puși în posesiu
nea lor, ei au vândut la jidani mai întâiu 
lemnele de brad și fag din picidre, apoi au 
vândut în curând și tufele din lăstarii eșiți 
și în urmă au vîndut și ciotele, ca să le 
scotă si cu pământ cu tot, și adi șvabii 
cei civilisați nu au nici pământ, nici pă
dure, der au țăranii români cei inculți, că
rora guvernul nemțesc de atuncia nu a 
găsit de cuviință să le dea pe mână 
și pădurea comunală, der le-a reservat pe 
ambele pe sema comunei, sub controlul 
statului și al guvernului,—și bine a făcut!

De altă parte vedem dilnic cum în 
Transilvania, chiar în satele mari săsesc!, 
și româneștii bogate, majoritatea locui
torilor comunei razimă mai mult în folo
sința pământurilor comunale, decât în pă
mânturile lor proprii. D. e. în frumosul 
târg Codlea, dintre Sași abia sunt vr’o 20 
familii ghiabure, cari să nu fie datdre, și 
trăiesc după capitalul depus pe la bănci 
și după moșiile lor, âr ceilalți toți Sași și 
Români deopotrivă, razimă mai mult în 
pământurile comunale. Să li se interdică 
pe 3—4 ani de dile ținerea vitelor la pă
șunea comunei, ei ar fi ruinați cu totul.

La comunele foste urbariale, unde 
s’a săvârșit deja comasarea, jumătate din 
locuitori au fost ruinați și au trebuit să 
ia lumea în cap, nu din causa comasărei 
pământurilor de cultură și a fenațelor, cari 
au dat bune resultate și au sporit produc- 
țiunea pământului și posibilitatea de a-1 
cultiva sistematic, cu reducerea a o mul
țime de spese și perderi de timp, de cli- 
nuri, rîpe, băltdce, sfori înguste etc. des- 
fundându-le cu totul și pentru totdeuna,— 
der a fost funestă, desastruosă chiar pen
tru popor segragarea cu împărțirea și spar
gerea pășunei și pădurei comunale, din 
care în definitiv nici marii proprietari nu 

au tras mare folos. Poporul a perdut prin 
ele imensul avantagiu de a țină vitele 
vara fără taxe la pășune și usufructul la 
lemnul de foc și construcție, la jir și 
ghindă, cu care-șî îngrășa porcii săi pe un 
preț derisoriu, der a<JT el ne mai putând 
ținea vite în număr suficient, nu mai pote 
produce nici gunoiii, și pământul serăcesce, 
populațiunea scade și stânginesce.

(Va urina.)Recursul de nulitate
în procesul „Cărții de aur" vol. I.

Procesul intentat d-lui T. V. Păcă
țianu pentru volumul prim al „Cărții de 
aur", încă nu e finalisat. Actele se află la 
Curie (curtea de cassație), care încă 
n’a ajuns să-și spună ultimul cuvânt. Se 
va pronunța în curând — după cum sun
tem informați — și sperăm, că se va pro
nunța amăsurat dreptului și dreptății. La 
tot cașul, Curia reg. nu va pute trece 
prea ușor peste recursul de nulitate, îna
intat din partea domnului Păcățianu în 
contra sentinței de condamnare adusă din 
partea judecătoriei din Clușiu, care sen
tință, în motivarea ei, nu e altceva, decât 
un act de desvinovățire pentru acusat.

In sentința sa, tribunalul regesc din 
Clușiu dice anume, că a trebuit să mesore 
o pedepsă ușoră acusatului, din motivul, 
că nu i-a putut fi răsturnată scusa cu care 
s’a apărat, că: „atunci când a publicat 
proclamația și vorbirea lui Bărnuțiu — 
scrisă și rostită înainte de a fi sancționată 
legea despre uniune — și le-a comentat 
pe amândouă, a fost de acea credință gre
șită, că acestea se refer la legi încă neîn- 
trate în vigore*', și din motivul, că „con
form apărării nerăsturnate, preste tot da
tele cuprinse în pasagele încriminate au 
fost publicate mai nainte, în asemenea tex- 
tuare, în alte opuri istorice, nepedepsite*.

Ei bine, o astfel de motivare nu e 
alta, decât constatarea din partea judecă
toriei, că autorul „Cărții de aur" nu a 
avut intențiunea să agiteze, a lucrat în 
bună credință, n’a putut prin urmare să 
comită faptă punibilă, fiind-că conform 
§-lui 75 din codul penal ungar, punibilă e 
numai fapta, care intenționat se face.

Pe împrejurarea acesta și pe faptul, 
că s’au comis esențiale greșeli de formă, 
e clădit întregul recurs de nulitate al d-lui 
Păcățianu, asupra căruia se va pronunța 
în curînd Curia din Budapesta și care 
a eșit din condeiul distinsului advocat 
din Lugoșiu, Coriolan lirediceanu, apărăto
rul d-lui Păcățianu.

Din recursul de nulitate, despre care 
e vorba, și care constă din cinci părți, re
producem aici verbal partea a patra, cea 
mai importantă :

....IV. Trebue anulată sentința în te
meiul alineei a) din punct 1 al §-lui 385 
al procedurei penale, pentru-că conform 

stării faptice, st.atorite și redate în moti
vele sentinței, fapta mea nu statueză nici 
delictul provocării directe la nesupunere 
față cu legile, cualificat în alinea 1 a §-lui 
172 din codul penal, și nici delictul agi
tării contra naționalității, cuprins în alinea 
a doua a §-lui 172 din codul penai, și nici 
delictul atacării puterei obligătore a legi
lor, cuprins în § 173 al codului penal, în
tru cât .conform stării faptice acceptată 
ca adeverată, intenția, care conform §-lui 
75 din codul penal este inomis necesară 
la comiterea jre-cărui delict, — din fapta 
mea este eschisă.

Anume, conform motivelor sentinței 
judecătoriei de jurați, on. judecătorie a 
acceptat ca adever, va să dică, a consi
derat ca stare faptică dovedită :

a) că datele cuprinse în cartea mea, 
înainte de mine au mai fost publicate și 
în alte opuri istorice, în asemenea textu- 
are, fără a fi fost pedepsită publicarea, 
de-drece „acesta e scusa necombătută a 
acusatului*, deci faptul acesta e admis ca 
fapt adevărat;

b) că atunci, când am publicat și 
comentat proclamația și discursul lui Băr
nuțiu, emise înainte de sancționarea legii 
„uniunei*, eram în greșita părere, că ace
lea se refer la legi ce nu sunt în vigeire; 
acesta încă „e o scuză necombătută a 
acusatului", deci faptul acesta a fost ac
ceptat ca adevărat.

Faptul adevărat, cuprins sub a} sta- 
toresce privitor la tote trei delictele de 
cari sunt declarat vinovat, că textul de 
sub punctele 1 —16 e numai reproducere, 
că adecă tot acelea date și tot sub vigiî- 
rea codului penal de acum au fost deja 
publicate de alți autori, opurile acestora 
au fost presentate procuraturei regesc!, 
conform obligământului, au trecut prin 
revisie, și procuratura regescă, amăsurat 
datorinței, nu a împedecat respândirea și 
punerea lor învendare, Je-a dat curs liber, 
fiind-că nu a aflat că s’ar cuprinde în ele 
delictele circumscrise în pct. 1 și 2 din 
§ 172 și în § 173 ai codului penal. Astfel 
în circulația publică am aflat și eu datele 
reproduse în opul meu întitulat „Cartea 
de aur", din grația procuraturei, libere și 
admise, și astfel prin reproducerea lor 
n’am comis altceva, de cât un lucru, care 
deja ex offo era liber, admis acceptat; 
și astfel consc'iința mea era îndreptată în
tru săvîrșirea unui fapt neescepționabil, 
aprobat de autoritățile competente, și ast
fel fiind condusă consciința mea, nici n’a 
putut întră în convingerea mea și nici nu 
s’a putut trezi în hotărîrea voinței mele 
intenția de a comite delicte, fapte oprite 
prin codul penal.

Motivul acesta eschide cu privire la 
tdte trei delictele constatarea criteriului 
de delict; der’ afară de acesta, împreju
rarea cuprinsă în punctul h) de asemenea 
eschide criterul delictului provocării di
recte la nesupunerea legilor (1 ex 1848 și 
43 ex 1868) și al delictului atacării pu
terii obligătore a legilor (1 ex 1848 și 43 
ex 1868), circumscris în § 173 al codului 
penal, pentru-că Bărnuțiu șl-a publicat 
proclamația în 25 Martie 1848, și pentru 
că Bărnuțiu și-a rostit discursul în 15 
Maiu 1848, deci reproducerea și publica
rea acelora nu se pote referi la art. de 
lege 1 din 1848 de la Clușiu, pentru-că și 
acest din urmă a fost sancționat jn 10

și a anticelor prescripțiuni ale bisericei 
nostre, în privirea datei Pascilor, dâr și cu 
păstrarea neatinsă a tuturor reglementelor, 
păscăhilor și metodelor usitate în acestă 
biserică, pentru stil vechili."2)

2) Donici o. o. pg. 7.

învățatul autor propunea, ca introdu
cerea calendarului gregorian să se facă 
în 1899 și să se alegă pentru acesta epoca 
anului în care nu se găsesc nici posturi, 
nici serbători însemnate, cari s’ar pute 
suprima prin reducerea estraordinară a 
celor 12 dile. — In acest scop, epoca cea 
mai potrivită ar fi — dice Donici — cele 
dintâitî dile ale lunei Iulie. In urma aces
tora, ar fi bine a se hotărî pentru schim
barea calendarului diua de 4 Iulie 1899, 
care în acel an era Duminecă.—Atunci nu
mai data acelei dile din 4 se va schimba 
în 16, er (jitia săptemânei va rămâne și 
în stil nou tot Duminecă, ^ca în stil vechiu...

O acțiune seriosă pentru unificarea 
măsurei timpului se pornise și din apus, 
anume de la academia, respective univer
sitatea din Bologna.

Acestă universitate șî-a serbat la 
1888 jubileul de 500 ani. Tdtă lumea ci- 

vilisată s’a asociat la serbările date atunci 
în vechiul oraș universitar. In schimb pen
tru atâta onore adusă acestui oraș și Ita
liei, academia din Bologna a hotărît a 
face un serviciu special sciinței și civili- 
sațiunei prin inițiarea unei propagande în 
vederea unificării măsurei timpului. Pă
rintele Cesar Tondini de Quarenghi, re- 
presentantul acestei academii, a întreprins 
un turneu pe la diferitele congrese din 
apus, precum și un turneu de conferențe 
în statele din orient, unde a fost ascultat 
cu multă atențiune. Pentru-România Ton
dini primise încă la 1889 de la Vasile 
Alexandri, atunci representantul Ro
mâniei la Paris, o recomandație. El 
nu a venit însă aici, decât la 1898, 
unde la 8/20 Ianuarie a ținut în aula uni
versității din Iași o conferență publică 
despre reforma calendarului, având în ve
dere menținerea sărbătorilor răsăritene 
așa cum doria și învățatul episcop Mel
chisedec, care încă la 1864, când Cuza- 
Vodă avea de gând să Introducă calen
darul gregorian, îșl ridicase glasul într’o 
scriere întitulată „Biserica orthodoxă și 
calendarul*.

Conferență lui Tondini ținută în 

limba francesă a fost tipărită la 1898 cu 
o dedicație făcută d-lor P. Poni, preș. 
Acad. Rom., Culianu, Rectorul universi
tății din Iași, Al. Xenopol, prof. etc. și tu- 
tuturor membrilor corpului universitar și 
ai societății sciintifico-literare din lași „ca 
dovadă de recunoscință pentru simpatia, 
încuragiarea și spriginul pe care elita in
teligenței din a do.ua capitală a României 
a binevoit a-i da în urmărirea unei țînte 
grele și în așteptarea sigură, că acea in
teligență va coopera la realisarea progre
sului, pe care l’a aplaudat".

Conferență este urmată de anexele: 
1) Textul și analisa decretului de Nicea 
asupra Pascilor. 2) Proiectele de reformă 
bulgar și sârb. 3) Atitudinea patriarchatu- 
lui din Constantinopol și a Rusiei. 4) Esem- 
plul dat de Japonia. 5) Notiță asupra me
ridianului de Ierusalim, ca meridian inițial 
pentru cronologie. 6) Metodă pentru a 
afla tdte Pascile și tote datele juliene și 
gregoriene. 7) Documente și tablouri 
diverse.

** *
A trecut anul seoular, care ne-a mai 

adaos o di Ia cele 12, am întrat deja de 
trei ani într’un nou secol și din tăte 

I proiectele de reformă nu s’a ales ni
mica.

Eu m’am ales însă cu cartea lui Do
nici, cn cea a lui Coculescu și cu a lui 
Tondini de Quarenghi. In cea dintâiu se 
susține, că apusenii sunt greșiți în calcu
larea datei Pascilor.—Coculescu combate 
părerea acelora, cari susțin, că în urma 
decretului de Nicea, creștinii n’ar fi serbat 
Pascile odată cu jidovii și dice, că de ia 
360 pănă la 500, adecă într’un interval de 
140 ani, au fost 13 coincidențe între Pas
cile creștine și cele judaice.—Tondini ci- 
teză chiar textul decretului de Nicea re
feritor la Pascî, în care nu se cuprinde 
nici o disposiție la coincidență și spune, 
că asemenea coincidențe între Pascile 
apusene și cele evreescl vor mai fi afară 
de anul 1903 și la 1923, 1927, 1954 și 
1981. Din contră însă în secolul XX de 
15 ori Pascile occidentale se vor celebra 
înainte de pascile evreescl, căci după cele 
evreesci nu s’ar pute celebra, decât căl
când regalele de la Nicea. (Jidovii ser- 
beză în aceste 15 cașuri Pascile mai fâr- 
(jiu, fiind-că ei s’au abătut de la regula 
veche, reformându-și calendarul). Regulele 

| ce le stabilesce Tondini conform decretu- 

do.ua
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Iunie 1848. și astfel în 25 Martie 1848 și 
în 15 Martie 1848 nu era încă votat și 
nu fusese sancționat. Față cu legi votate 
mai târcjiu, prin proclamațiunî emise îna
inte de votarea acelora și prin discursuri 
rostite asemenea înainte de votarea ace
lor legi, nu se pdte nici provoca la ne
supunere, nici a le ataca puterea obligă- 
tore, pentru-că în contra lucrurilor neesis- 
tente e curată imposibilitate a comite fapte 
oprite, a greși contra lor.

De câte-ori perdem vre-un băr
bat vrednic din mijlocul nostru, fie 
cât de modestă posiția ce o-a ocu
pat în vieța sa, ne cuprinde mare 
durere, căci puțini, forte puțini la 
numer sunt încă la noi aceia, cari 
se fac. remarcabili, într’un chip său 
altul, prin munca lor cinstită și cre- 
dinciosă la ridicarea clădirei culturei 
nostre naționale. Cu atât mai mult 
ne întristeză vestea despre mortea 
prea grabnică a valorosului, mult 
meritatului , și veteranului profesor 
loan Popea, care adi diminâță a în
cetat din vieță, după-ce timp de 
câte-va septeinâni o suferință de 
stomac l’a fost doborît la pat.

loan Popea a fost bine cunos
cut în cercuri mai largi, ca unul din 
cei mai harnici pedagogi ai noștri, 
care cu cuvântul și cu până, prin 
escelentele sale scrieri didactice, s’a 
distins între mulți alții. Peste trei
zeci de ani a fost un esemplu de 
activitate și de neobosită stăruință 
ca dascăl român. consciențios. De 
doi ani și jumătate s’a retras în pen
siune.

Pe lângă numerosele sale lucrări 
didactice, între cari „Cartea sa de 
cetire" este cea mai cunoscută, ră
posatul a aflat timp a scrie și în 
foile nostre periodice. Când mai îna
inte cu cinci spre-Zece ani am înce
put a scote numerele de Duminecă 
literare ale „Gazetei Transilvaniei", 
Ioan Popea a fost timp mai înde
lungat unul din colaboratorii noștri 
esterni cei mai aprețiațî.

loan Popea s’a născut în 1839 
în Satulungul Săcelelor. A studiat 
la gimnasiu) român inferior și la 
gimnasiul ev. săsesc din Brașov. A 
absolvat teologia în Sibiiu și facul
tatea teologică-filosofică în Lipsea

Adresăm mult întristatei familii 
a vrednicului și de toți stimatului 
profesor decedat sincerele nostre 
cundolențe!

Fie-i memoria în veci neuitată j

lui de Nicea asupra celebrării Pascilor, se 
cuprind în următorele 3 puncte: 1) După 
•ecuinocțiul de primăvară. 2) După luna 
plină, care urmeză ecuinocțiul seu coin
cide cu el (diua de pascha legală a jido
vilor) și 3) Prima Duminecă după acestă 
lună plină.

Acești din urmă sunt în acord în
tre sine, der sunt în contradicție cu Do- 
nici. Oare are dreptate? Eu nu mă simt 
competent a judeca și țin cu pastorul din 
Bucuresci, despre care Donici scrie ur- 
mătorele:

Odinioră, dorind a cunosce cum se stabilesc 
datele Pascilor la apuseni, m’am adresat unui pas
tor de la biserica protestantă din Bucuresci, ru- 
gându-1 se-ml arate cum s’ar stabili Pascile pentru 
anul viitor —Acesta ne vine în toți anii de la Berlin, 
îmi răspunse el fără hesitare.

Căci nu ori cine se preteză ușor la 
pascalii, cicluri solare, epacte, metoda 
manei anului și mai nu sciu cum le 
chiemă.

Colonelul în pensiune N. I. din Bârlad 
a ținut în postul Pascilor din 1899 și el o 
conferență ia Ateneul din acel oraș despre 
reforma calendarului. — Ni-a arătat me- 
oda epaetelor cu o mulțime de cifre pe

SOIRILE DILE1. y
— 1 Aprilie v.

Confiscarea „Călindarului Poporu
lui" din Sibiiu, despre care am scris 
în nr. eri, s’a făcut pe motiv, că în 
partea literară ar conținea agitațiune în 
contra statului. Au fost dificultate de că- 
tră procuratură următorele părți din Că- 
lindar: „Credeul Românului", „Biografia 
lui Avram lancu" și unele părți din „Ră
vașul anului". Pentru „Credeu" și „Răvaș" 
a luat răspunderea autorul, Victor Lazar, 
er biografia lui Iancu e scrisă de un pro
fesor din Iași (România).

Procesul „Cărții de aur“ la Curie. 
După-cum am anunțat, Curia din Buda
pesta a pus termin pentru judecarea re
cursului de nulitate în procesul „Cărții de 
aur" pe <jliua de 30 Aprilie. Atât âcusa- 
tul, d-1 T. V. Păcățianu, cât și apărătorul 
d-1 Cor. Brediceanu, se vor presenta în 
persdnă la pertractarea recursului.

Revolte studențesc! în Rusia. Me
sagerul guvernului rusesc publică rapor
tul asupra ultimelor desordine ale studen
ților. In diua de 10 Martie trecut, un nu
măr de 600 studente de la institutul me
dical pentru femei, au manifestat contra 
proiectului de modificare a ordinei esa- 
menelor. Ca măsură disciplinară, 344 stu
dente au fost eliminate seu depărtate din 
școlă în mod provisoriu. In diua de 18 
Martie trecut, un număr de 500 student! 
au manifestat la universitate în favdrea 
studentelor pedepsite: 53 de studențl au 
fost pedepsiți, aplicânduli-se diferite pe
depse. Restaurantul, ținut de-o societate, 
pentru a veni în ajutorul studentelor, a 
fost închis, fiind un focar de agitațiuni 
studențesc.!.

Mobilisarea trupelor din Vatican. 
In urma evenimentelor din Balcani sosesc 
sciri despre mobilisări de trupe ici colo. 
O mobilisare interesantă este însă aceea, 
care se face acum în Vatican. Se scie, 
că în curând regele Eduard al Angliei și 
împăratul Wilhelm al Germaniei vor sosi 
la Roma. Din incidentul acesta contele 
Camillo Pecci, fratele papei, și care este 
comandant suprem peste trupele Vatica
nului, a dat ordin să se convăce gardiștii 
din reservă. Acești gardiști fac dilnic eser- 
ciții, sub conducerea majorului Barbiellini.

Misionar sfâșiat de tigrii. Din 
orientul îndepărtat vine o veste tristă. 
Călugărul Cosmos Glader, membru al mi- 
siunei hindostane, a că<jut jerfă nobilei 
sale chemări. Vrednicul preot, care din 
1892 a luat asupra sa apostolatul în Bet- 
tiah, în 16 Martie a vrut să trâcă peste 
hiuntele Somesar, o ramificație a Hima- 
layei, ca să ducă hrană călugărului Iere- 
mias Roffeiner, care zăcea bolnav la sta- 

tablă. Eu am făcut despre conferență o 
dare de semă în diarul local, ce-1 redac
tam pe atunci. Colonelul, vădând darea 
de seină, a credut, că și-a găsit în fine 
omul, care să-i fie discipol, căci cu multi 
discutase deja mai ’nainte, clerici și laici, 
și pe nimeni n’a putut câștiga pentru stu
diul epaetelor. De două-ori m’am dus la 
densul, apoi... m’a pierdut. Amețisem de 
atâtea operațiuni și socoteli, der mă ținem 
bine și făceam mutră, ca și cum ași pri
cepe. ... Se înțelege, colonelul nu și-o fi 
putut esplica de ce pretextam mereu in- 
disposiție seu ocupațiuni de altă natură, 
când mă învita la studiul „Pascaliilor".

Acuma pot să o spun:
Am rămas încă de pe timpul, când 

eram gimnasist, cu o aversiune incurabilă 
pentru tot ce aparține domeniului aritme
ticei și a socotelelor.

Sunt vesel, că sciu bine cele pa
tru operațiuni, regula de tri simplă și 
atâta.

La „păscălie" par-că trebue ceva 
mai mult...

Delaletca.

țiunea misionară din Eppen. Drumul ducea 
prin pădure, din care au sărit trei tigrii și 
în sensul strict al cuvântului l’au sfâșiat 
pe nefericitul părinte. Numai un picior și 
spatele i-au fost găsite, cari resturi, în 18 
Martie soții săi le-au îngropat cu o emo- 
ționătore ceremonie religidsă. Cuviosul că
lugăr a fost numai de 41 ani. Studiile 
gimnasiale și le-a terminat în Bozen și în 
1883 a întrat în ordinul Capucinilor și 
pănă la plecarea lui în Indii a păstorit în 
Neran.

Stabilimentul de băi al provinciei 
Stiria, Baia Neuhas lângă Cilii recu
noscută ca x4cratothermă de 37° Celsius, 
și isvor de apă cu conținut de oțel. 397 
metri d’asupra mării. Stația călei ferate 
Cilii, depărtare de Viena și Budapesta 8 
ore, de Agram 4'/2, de Triest 5l/2 ore. 
Băi termale, cură de băut, ' băi electr. 
Hydro și Thermotherapie, massage, gim
nastică svediană, electroteraphie etc. Re- 
sultate: eminente de cură la băle feme
iesc! și de nervi, șoldină, reumatism etc. 
Tdte felurile de amusamente și petreceri 
cu musici, saldne de jocuri, biliard și ce
tire, Lawn-Tennis, Ping, Pong, Popice. 
Restaurante escelente, reuniuni, baluri, 
concerte, vânătore, pescărit, parc minunat. 
Stație de poște și telegraf. Prețuri mo
derate. Director și medic balnear Dr. Ar
thur Hiebaum. Informații și prospecte gra
tis de la direcția de băi. Seson de la 
1 Maih pănă în Oct.ornvrie.

Sciri locale.
Esposiția calfelor și ucenicilor 

din „Gewerbeverein" (Bulev. Rudolf) va 
rămâne deschisă nu numai astădi, cum 
s’a publicat pe afișe, ci la dorința gene
rală și mâne, Mercuri totă diua. Esposiția 
a fost visitată în cele două d; e a Pas
cilor apusene de multă lume. De asemenea 
s’au aflat număroși amatori, cari au cum
părat multe obiecte. Vineri și Sâmbăta 
trecută esposiția a fost visitată de d-1 Al. 
Fiilop prim-corespondentul museului co
mercial ungar, care a venit la esposiție 
din însărcinarea ministrului de comerciu 
și a rămas forte satisfăcut de cele vădute. 
— Din Sibiiu și Mediaș au venit de ase
menea număroși elevi de ai șcdlelor de 
meserii sub conduberea profesorilor Fil- 
tsch și Schuster, precum și măeștri, calfe 
și ucenici din Cohalm și alte localități.

Repausul de Duminecă și farma
ciile nostre. Le este cunoscut cetitorilor 
noștri, că farmaciștii din Brașov (cetate) 
au adresat o petițiune la ministrul de in
terne, sprijinită de representanța comu
nală și de d-1 viceșpan, prin care cer să 
li-se dea concesiunea a ține închise far
maciile lor din Brașov-cetate Dumineca 
și în sărbători de la ora 1 p. m. pănă 
la orele 9 sera, afară de una, care în in
tervalul acesta să rămână deschisă pentru 
trebuințele publicului.

Ministrul de interne, d-1 Szell, a dat 
încuviințarea pentru acesta, sub condițiunile 
următdre:

Trebue se se stabilescă cu o lună 
înainte pănă la 25 a fie-cărei luni, pe 
lângă consimțământul primarului, ordinea 
acelor farmacii, ce vor rămâne deschise 
în după amiaeja Duminecilor și sărbătorilor.

Ordinea stabilită trebue se se pu
blice în .foile locale maghiare, germane și 
române în limba corăspundătore în fiecare 
săptămână, și afară de acâsta trebue să 
fie afișată în fie-care farmacie și pe ușile 
ei de întrare.

In fine este a se face cunoscut pe 
ușa fie-cărei farmacii,, ce va rămâne în
chisă după amiadi de la 1—9 <5re sera în 
Dumineci și sărbători în limba maghiară, 
germană și română, numele, firma și locul 
acelei farmacii, care în acea di va fi des
chisă, după cum îi va veni rândul.

In cas de necesitate, de es. la ivirea de 
epidemii, pdte să fie suspendată acesta 
escepțională încuviințare a repausului de 
Duminecă, prin căpitănatul orașului pe du
rata epidemiei.

Lupta în contra alcoolismului.
In „Alkotmâny" de la 11 Aprilie ce

tim un articol de actualitate contra alcoo
lismului, ce seceră adi atâtea victime 
în tdte țările.

Se pdte, spune autorul, că încassările 
statului vor suferi pe urma imei revisuiri 
a legei cârciumelor, căci numai da
rea de spirt face la an 60 milidne cor. și 

tot atât se încaseză după celelalte beu- 
turi spirtudse. Insă — adaugă numitul d-n 
— politica financiară ar trebui să fie mai 
prevădătdre, ar trebui să fie cu conside
rare la aceea, ce revagii face an de an 
alcoolismul în Ungaria, ar trebui să vadă 
cum pustiesce boia monstruăsă așa nu
mită delirium tremens. Ne-am înspăimânta, 
decă am avă la îndemână o statistică asu
pra împrejurării, câți cetățeni ungari ni- 
micesce anual alcoolismul în privința fi ncă 
și morală?

Ce face însă guvernul și legislativa 
în contra întinderei alcoolismului ? Aprope 
nimic. Ar trebui înainte de tdte, să se îm
puțineze numărul cârciumelor, dreptul de 
cârciumărit să fie condiționat de garanții 
și cârciuinele să fie supuse unui control 
strict din partea autorităților, — er în 
Dumineci și sărbători, cârciuinele se fie 
închise.

In statistica crimelor nu s’a pus nici o 
rubrică pentru a-se arăta câțlomeni sunt achi
tați anual pentru iresponsabilitate, fiind-că 
și-au comis fapta criminală în stare de be
ție, și la câte condamnări s’a luat ca îm
prejurare atenuantă beția dovedită.

Legile nostre contra beției nu sunt 
acomodate spre acest scop. Paragrafii 84 
și 85 din legea penală despre transgre
siuni cuprind ore cari disposițiuni. Der cum ? 
Cel dintâiu pedepsesce pe acela „care 
apare în loc public în stare de beție, ce 
produce scandal"; cel din urmă § pedep
sesce pe cârciumarii, cari dau beutură ome- 
nilor beți, și la cas de recidivă îl lipsesce 
de vândarea mai departe.

Legile acestea însă, nu sunt de loc 
acomodate pentru decrescerea alcoolis
mului, fiind-că măsură pedepse ridicole și 
stabilesce ca criteriu scandalisarea. Dâr 
cine să se scandaliseze, când vede d. e. 
un om beat în târg? Al doilea '§ e dra
conic, și decă s’ar,fi aplicat, adi n’ar mai 
fi în Ungaria nici o cârciumă, tdte ar fi 
închise. Praxa face așa de bine, că nu ia 
în considerare nici unul din acești para
graf!, căci abia cred, că de când esistă 
legea acesta, se va fi închis vr’o cârciumă 
în Ungaria, pe motiv că cârciumarul a 
dat beutură unui om beat.

O lege energică ar face mult în di
recția acesta atunci, când ar dispune, ca 
însăși beția să se pedepsescă sever și 
când disposiția acesta s’ar esecuta de 
fapt. Organele siguranței publice, în deosebi 
gendarmii în provincie, ar trebui să fie 
strict obligați, de a face arătare în fie-care 
cas, âr pedepsirea să se încredințeze ju
decătoriilor și nu autorităților administra
tive. Astfel de pedepse nu se opun liber
tății personale. In ^patria libertății perso
nale și a adevăratului constituționalism, 
în Anglia, esistă legi fdrte severe de na
tura acesta și statul s’a îngrijit de eseeuta- 
rea lor cu rigore.ULTIME SCIRI.

Sofia, 13 Aprilie. Ministrul de 
resboiu și comandantul trupelor de 
granite au plecat în inspecția tru
pelor de-alungul frontierei dinspre 
Turcia. Plecarea acbsta e viu co
mentată. După o versiune, ministrul 
de resboiu vrea se se încredințeze 
de modul cum se supraveghiază miș
carea bandelor. După o alta, e vorba 
de mesuri de mobilisare.

Constantiropol, 13 Aprilie. Capii 
albanesi din Djakovitza au telegra- 
fiat misiunei de conciliațiune trimisă 
de Sultan, ca se se întorcă di n 
drum, amenințându-o cu un masacru.

Domnii abonenți ai fdie 
ndstre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re- 
înoi neamânat ca s6 nu lise în
trerupă regulata espedare a dia- 
rului.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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„SANTENICUM“ 
este un renumit E1 ri X 8 X preparat din ierburi medicale 
din Italia căldurosă. S'a introdus acum și în Germania.

Medicament escelent pentru întărirea stomacului cu 
deosebi:e mijloc preservativ contra suferințelor de st< mac, care 
provin d n digestiune grea Forte folositor la suf< rințe de slă
biciune, anemie, dureri de cap și stomac, indieposițil, lipsă de 
apetit (causat de catar de stomac), constipație, digestiune rea 
și dureri liemoroidale. (766,8—18.;

JJtST Prețul unei sticle 1 cor. SO bani.
De vindare se află la farmacia d-lul FRIEDRICH STENNER, la farmacia „la Leu“, 

în Branov. și la d-l A W LINGNER in Sighișora. 

Representant general: I?rie<li’icll OiBImont^ Budapesta.
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