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Izr^cexosirile 

Mitropolitului i. Vancea făcute în 
doue „concilii* 1, ținute la anii 1872 și 
1882, de a schimba religiunea stră- 
moșescă a poporului românii din Mi

tropolia Albei Iulie.
„Ori care ar fi destinată de spiri- 

tulă sântti a ocupa scaunulîi mitro
poliei Albei luliane, seu vre-unulU din 
scaunele episcopescl greco-catolice.... 
nu va ceda a se mai știrba 
din drepturile bisericeinds- 
t r e nici o iotă, prin nici. : putere seu 
lumdacă seu eclesiastică“.

Condițiunile de alegere votate în 
sinodulă dela 10—11 Aug. 1868.

Starea întru adeveru tristă, în 
care a JăsatO reposatulâ mitro- 
politG Vancea Mitropolia română 
de Alba-Iulia, și cu deosebire în
cercările sale periculbse de a in
troduce în biserica română cre
dința catolică, și întregu sis
temul Ci de guvernare catolică, 
au turburată adencu consciința 
religibsă a poporului românii și 
pacea bisericiloru din acestă Mi- 
tropoliă.

In urma acestorO încercări ne
fericite, poporulb românQ din Mi
tropolia Albei Iulie se află astăcțî 
în pericululă de a fi ruptQ pentru 
totdeuna din sînulu bisericei sale 
naționale românesc!, și ruptă din 
corpulb națiunei române. Românii 
greco-catolicl se află astăcți, — și 
acbsta o spunemu cu adeDcă du
rere sufletescă — pe drumulâ ace- 
loru Români din Ungaria și din 
Transilvania, cari în seculele tre
cute, seduși de propaganda Fran- 
ciscaniloru și a Dominicaniloru, 
trecură la catolicism^, er dela ca- 
tolicismu trecură la calvinismu, și 
astfelu se rup8eră pentru veciniciă 
din corpulQ națiunei române. Po
porule românG din Mitropolia Al
bei Iulie se află astăcji pe drumulu 
Româniloru din Peninsula-balca- 
nică, cari urmându pe discipulii 
lui Cirilu și Metodiu, îșl schim
bară hierarchia română cu hie- 
rarchia slavă, și, piercjendu-șl bi

serica, îșl perdură naționalitatea.
Acesta este astăițl starea cea 

îngrijltbre a bisericei române gre
co-catolice de Alba-Iulia.

Noi suntem 0 astăzi pe deplinu 
convinși, că o mare parte din po
porule nostru încă nu are cunos- 
cință deplină despre situațiunea 
cea grea, în care se află astăcțl 
națiunea română din Transilvania 
în urma nefericiteloru decisiuni 
votate în secretă în conciliele dela 
1872 și 1882. Suntemă deplinu 
convinși, că nici chiar aceia, cari 
au date mână de ajutoră mitro
politului Vancea la acesta operă 
destructivă a bisericei nbstre na
ționale, nu și-au dată pănă astăzi 
bine sema de cele ce au făcută 
denșii, că nici astăfll nu suntă 
deșteptați din confusiunea, în care 
i-a aruncată de-o parte fanatis- 
mulă catolică, er de altă parte 
guvernarea absolutistica a mitro
politului Vancea.

Rugată de mai mulțî bărbați 
distinși greco-catolicl, bărbați bine 
meritați, cari în totă vieța loră 
au obosită pentru progresulă bi
sericei și alu națiunei române, iau 
astăcjl de nou sarcina asupra mea, 
de a înfățișa, în coldnele acestui 
multă prețuită 4iar® națională,; 
prăpastia cea mare, în care este 
aruncată biserica română din mi
tropolia Albei Iulie și întregă na
țiunea română din Transilvania și 
Ungaria prin decisiuni!e concilielor 
dela 1872 și 1882, decisiuni, cari 
conțină atâtă veoină distrugetoră 
pentru națiunea română din Tran
silvania.

I.
Sinodulă de alegere din a. 1868.
In 26 Aug. 1867 repausâ în 

Domnulu marele Română, mitro- 
politulu Alexandru Sterca Șuluță, 
er în anulă următoră 1868 se în
truni la Blașiu sinodulă bisericescă 
pentru alegerea unui nou mitro- 
polită ală Albei-Iulie.

Acestă sinodă de alegere, în
dată la începutulă ședințeloră sale, 
constată într’ună modă solemnă 
pericululu celă mare, în care se 
află Biserica română de Alba-Iu
lia, din causă, după cum ne spună 
Părinții acestui sinodă, că „ten
dințe absolutistice necontenită 
s’au încordată de a ne altera dis
ciplina, și în faptă au și alterat’o 
întroducându instituțiuni cu 
totulu străine prin bărbați cres
cuți în institute iesuitice". Ast- 
feliu acestă sinodă, ca se pună o 
barieră eternă la introducerea dog- 
meloră și instituțiuniloră străine 
în biserica română de Alba-Iulia, 
mai înainte de a păși la actulă 
alegerei, revdcă de nou Biserica 
română la vechia sa autonomia 
constituțională și sinodală.

Anume în memorabila sa șe
dință dela 11 Augustă 1868, si
nodulă acesta de alegere stabili, 
cu putere obligătbre pentru toți 
seculii, următoriulă canonă fun
damentală ală bisericei nâstre:

„Sinodulă............întrunită astăfil
„în numele Tatălui, și ală Fiului și ală 
„Spiritului sântă, mai înainte de a păși 
„la alegerea archiereului și mitropoli
tului său, aș6da ȘÎ decreteză cu putere 
„obligătâriă pentru sine și pentru totă 
„olerulă representată în aoestă sinodă și 
„pentru toți urmașii săi ... . urmă- 
„torele:

„Autonomia constituțională și si- 
„nodală a bisericei greco-catolice româ- 
„nesol este și rămâne restaurată pentru 
„toți seculii, etc.

„Stirbarea mai departe a libertății 
„și drepturiloru bisericei nostre nu o 
„voinu suferi sub nici ună felă de îm
prejurare.

„Ori oare membru ală bisericei n6s- 
„tre greco-catolice, fiă . . . . chiar er- 
„chiereu .... ar mai cuteza a lua re- 
„cursfl său apelațiune la vre-uuulă 
„din archierei seu consistârele romano- 
„catolice în ori-ce causă biseri- 
„oiaoă, acela ca călcătoriu de car dna 
„. ... 86 fiă trasă la judecata sinodală;

„oă orl-oare va fi destinată............
„a ocupa scaunulă mitropoliei Albei Iu- 
„liane, seu vre-unulă din scaunele epis- 
„copescl greco-catolioe.... nu vn ceda 
„a se mai știrba din drepturile biseri- 
„cei nostre nici o iotă prin niol o pu- 
„tere seu lumescă său eolesia8tică“.

Aceste surită memorabilele de
cisiuni ale sinodului de alegere 
din anulă 1868.

Și care era acum originea și 
necesitatea atâtă de imperiosă a 
acestoră candne, purcese după 
cum vedemă din ună sentimentu 
resolută, înaltă și sfântă pentru 
apărarea esistenții și intereseloră 
bisericei române de Alba-Iulia?

Eată ce ne spune în acesta 
privință distinsulă profesoru, is
torică și astăzi vicariulu metro
politană I. M. Moldovană:

„Una frioă generală. — 4i°e dânsulă— 
domnesce aoum de mai multă inimile 
unițiloră, că la firulă vieței bise- 
rioei acesteia rodă vernil ucigă
tori. Acestă frioă orescu din 4*  in 4*  
se mări din ană în ană, așa câtă sino
dulu dela 1868 s’a cugetată datoră a 
lua inesurl de urgență spre salvarea bi
sericei . . . Ațecjămiutele bisericei
nostre se alteraseră prin dispuneri 
și ordinațiunl antioanonioe, 
afară de aceea absolutismuiă se 
lăția într’ânsa din ce în ce mai multă. 
Sinodulă voia s6 pună o stavilă aoes- 
tora. De aceea revocă biserica la statulu 
ei de mai înainte“ .... Sinodulă 
avu în vedere salvarea bisericei. Elfi a 
călcată strînsă pe oărările umblate de 
părinții săi.*)

Astfelă pe basa acestoră con- 
dițiunl, cari fură acceptate și pro
clamate în unanimitate, sinodulă 
dela 1868 alese de mitropolită pe 
episcopulă Ioană Vancea dela 
Gherla, cu o maioritate relativă 
de 59 voturi din 215 voturi es- 
primate, er pe basa acestei ale
geri episcopulă Ioană Vancea fu

FOILETONUL^ „GAZ TRANS. “

In gura chițîloru.
Novelă de A. Oscar Klaussmann.

(8) (Urmare.)

O răcdre plăcută la capă îlă rea
duse în simțire. Elă simția, că zace pe 
ună stratfi m61e și că îi pună compresse 
calde la oapă. Elă se încerca a se ridica 
der o mână puternică îlă ținu neclintită 
pe pată.

„Nu te mișca, odihnesce-te. Vei ave 
lipsă de putere.“ Era aceeași voce, oare 
făcu înfricoșata împărtășire, că elă e 
ună asasină.

Unfi gemetă greu eși din peptulă 
lu Carol Angermann. „Unde sunt?u în
treba elă în sfîrșită, „ce s’a întâmplată 
cu mine?“

„Linistesoe-te“, 4>se străinulă „esol 
între amici, cârcă a te întrăma. In nop- 
tea acâsta îți voră da ooasiunea pentru 
a fugi. Trebue s6 fugi înlăuntrulă țârii; 
oăol aici te voră spânzura. Cadavrulă 
de aici va fi delăturată încă în nâptea 
acesta și deoă vreună detectivă nu va 

sci nimică despre asasinată, rtuncl poți 
fugi. Ruda d tale, Mr. Lang, s’a între- 
pusă pentru d-ta, pe lângă ospătară. Os- 
pătarulă a voită, atunci când ai stră
punsă pe matrosă, s6 te dea imediată 
pe mâna poliției, dâr Lang îi dovedi, 
că e în interesulă său propriu s6 tragă 
ună vălă peste acâstă afacere, peDtru ca 
poliția se nu i închidă localală. Elă i a 
dată și bani birtașului, precum și mij 
16ce. oa s6 ți-se înlesnescă fuga. Firesce, 
că trebue să-ți BchimbI numele și nici
odată s6 nu ți trecă prin gândă de a 
mai veni la Boston. Dâr nu trebue să 
mergi nici în patria d-tale, căol acolo 
esol căutată de oficerii d-tale.“

„Ce 4i este aat&4l?u întreba Anger
mann.

„Joiu răspunse strâinulă. „Ai zăcută 
fără cunoscință mai multă de trei 4’1®- 
Noi oredeamă, că esol mortă. Matrosii 
englesl, ou care te-ai incăerată, te-au 
bătută cum se cade. Cuțitulă ce l’ai 
scosă din mâna unuia dintre ei, a fostă 
peirea d-tale, căol l’ai înfiptă în peptulă 
Englesului de afară. — Der cercă s6 
adormi. Dâcă voiesol sâ mănânci seu b6 

beai ceva, spune-ml, trebue sâ-țl câș
tigă putere pentru fuga din nâptea a- 
cesta, căci dâcă nu, îu optă dile vei fi 
spân4urată. Acesta e sigură.®

Carol Angermann închise ochii și 
se încerca a adurmi, der gândurile îlu 
preooupau. Așadâră era uDă asasină. In 
beția înfricoșată lucrase oa ună nebunfi, 
ucise pe aprbpele s6u. Pe consciința sa 
zăcea celă mai greu pâcată, pâoatulă de 
sânge, și nu numai s’a nenorocită pe 
sine însuși, oi și pe mama sa, pe săr
mana sa mamă, pe verișdra sa Lizzia, 
oare sta singură în lume și pe Lang, 
cari toți îlă iubeau atâtă de tare. Ce 
voră 4ice ei când voră afla, oă elă e 
ună asasină? I-șI perduse patria, nu
mele, ondrea, nu i-a mai rămasă nimiofi 
decâtă miserabila de vieță, înoăroată cu 
ună grdznicfi păoată. Ore viâța acâsta 
mai era vrednică să o suporte? N’ar fi 
fostă mai bine să se dea prinsă în ma
nile autoritățiloră ? Der rușinea, rușinea 
față de oamarad4ii săi, de mama sa, de 
Lizzia, de toți cari îlă iubeau! — —

Locotenentul^ Winter, oând eși pentru

ultima dată în haine civile, oa să caute 
pe Carol AngermanD, luase cu sine și 
pe căpitanulă de paohebotfi Schneider. 
Acestă vechiu ofioeră, care servea în 
marină deja de 15 ani de 4’le> er& o 
figură puternică de marinară cu o barbă 
lungă și negră ca oărbunele. Chiar și în 
haine civile, ținuta și mersulfi său tră
dau pe marinară și locotenentul fi 
Winter trebui să rîdă, oând vă4u pe 
Schneider, care mergea alăturea cu dâD- 
sulă, oă voesoe să imiteze în mersă pe 
ună bulevardistâ din Boston.

Winter se hotărîse, oa să mai cer
ceteze încă odată în casa lui Behrendt. 
Matrosii, cari împreună ou Angermann 
merseseră la uscată, susțineau unanimă, 
oă unfi neounosoută l’a așteptată pe 
cheulă portului și că s’a dusă apoi 
ou elă.

Winter se anunța la Lizzia și o află 
pe sărmana fată fdrte desperată.

„Căpitanulă nostru orede, oă An
germann ar fi deșertată; eu nu credfi 
acesta; presupună, oă e reținută ou pu
terea. Lucrurile stau rău. In ndptea 
acâsta eBpiră terminulă, pănă la care 


