
Rdiicîtaea, ÂimfiistiaUutia 
și TiMHfla: 

3HAȘ0VU, piața mare, TdrgulQ 
Inului Nr. 30.

SimarT ne francate nu ta primesc*.  
Manuwripie nu ta rairimitU.

Birourile da auuncluri:
Brasovu, piața maro, TfirgulG 

Inului Hr. 30.
Înflorate mai primea cu în Vlena 
R. Mosse, Haasenstein & Vogler (Otto 
Maas), H. Schalek, Alois Hern del, M. 
Dukes, A. Oppelfk, J. Danneberg; în 
Budapesta: A. 7. Goldberger, Eck- 
tinn Bernat: în Frankfurt: G. L.

Daubs ; în Hamburg : A. Sterner. 
Pretulu ine o rț ionii or u : o sorin 
garmond pe o colină 8 or. și 
30 cr. timbra pentru o publi- 
oare. Publicări mai dese după 

tarifă, și învoială.
Beolame pe pagina a IU-a o 

senă 1G cr. v. a. său 30 bau7.

lxt z-^rz.

„Gazeta" ese în fl&-care4i 
Abonamente pentrn Anstro-Ungarla. 
Pe un anu 12 fi., pe șise luni 

6 11., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Duminecă 2 fl. pe and.

Pentru România și străinătate: 
Pe und ană 40 franoT,pe șâae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 tranol. 

Se prenumără la tâte oficiale 
poștale din întru și din afară 

. și la dd. ooleotori.

Atjonamentulu jentrn Brasovu: 
a administrațiuno, piața mare, 
Târgulil Inului Nr. 80 etaglulă 
I.: pe unii anii 10 fl., pe șăse 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusuld în casă: Pe unii anii 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unii esemplarii 5 cr. v. a. 
său 15 bani. Ațâță abonamen
tele câtă și inserțiunile nuntă 

a se plăti înainte.

Nr. 74. Brașovi, Luni-Marți, 6 (ÎS) Aprilie 1893.

Nou abonamente
la,

Cu fl Aprilie st. v.
n’a descliisu non ub on nmentu, 
Ia care învităotiii pe toți amicii șl 
sprijinitorii foi ei ndstre.

Pretulu abonamentului)
Pentru Austro-Ungaria:

Pentru România și străinătate:

pe ura/va. an-fi..................................12 fl.
pe șese l-nană. ................................. 6 fL
pe trei Ixlxiă ................................. G£L.

pe “ULXIAX SlIX-CL . - .

pe sese lvtzii . . .• - - 20 „
pe trei 1-c.rxi . . . - - io

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă:

Pentru Austro-Ungaria:
pe unu anu................................................ 2 fl.
pe șese luni............................................1 fl.

Pentru România și străinătate:
pe unu anu.................................. 8 franci
pe șese luni..................................4 ,,

Abonarea se pote face mai ușorii
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei”.

Alegerea de IVIetropolitui.
Brașovu, 5 Aprilie v.

Scriemu rândurile de fată sub 
impresiunea, ce amu primit’o dm 
raporturile despre alegerea de Me
tropolis săvârșită ieri la Blașiu.

Prin atmosfera înădușitore în
cărcată de miasmele stricăcibse 
ale spiritului contrarii bisericei și 
caracterului ei, străluce erăși o 
rac|ă puternică plină de lumină, o 
radă de speranță și de credință 
în viitorii: conștiința națională a cle
rului românii unitu.

N’a fostu în stare absolutis- 
mulu, ce domnesce în biserică, 
n’au fostă în stare principiile 
străine, lățite sistematică în sînulO 
ei, se clatine devotamentul^ aces
tui cleru pentru aședămintele stră
vechi răsăritene ale bisericei și 
pentru independența ei, n’au fostu 
în stare se sguduie iubirea și cre
dința lui cătră nemuliî românescu.

In mânia tuturoru piedeciloru 
și a tuturoru uneltiriloru dușmane, 
fâlfâie încă stegulu bisericei na
ționale.

In „manifestulu“, ce l’a datu 
sinodulu electorală, arătându do
rințele ce le are și condițiunile ce 
le pune viitorului capu alu Me- 
tropoliei de Alba-Iulia, se esprimă 
nestrămutata voință a clerului de 
a susține biserica națională, de a 
îndrepta relele, ce se iviră în sî- 
nulfi ei și de a-o apăra cu tbtă 
resoluțiunea.

Nu vcimu să cercetămu ac[î 
decă și întru câtu punctele aces 
tui Manifestă cuprindă tote grava- 
minele, cele mai urgente, ale cle
rului și poporului română unită. 
Ajunge că printr’însulă s’a dată 
espresiune viuă în fața lumei sen- 
timenteloră naționale și de inde
pendență ale clerului.

Constatăm ă acesta ca ună 
semnă fărte îmbucurătorii pentru 
viitoră, căci ne dă speranța, că 
clerulu nostru unită, învețândă 
din pățaniile trecutului, va fi în 
viitoră cu mai mare băgare de 
semă la controlarea pașiloru mai 
mariloră sei în interesulu păzirei 
și apărării drepturiloru și așeZă- 
minteloră bisericei precum și a 
caracterului ei românescu.

Și la alegerea persbneloră, ce 
au fostă candidate pentru postulă 
de Metropolită, s’a dată pe față 
marea îngrijire, de care este stă
pânită clerulă, ca nu cumva frâ
nele guvernării bisericei s’ajungă 
în mâni nesigure, nevrednice și 
neromânesc!.

Cei ce au fostă onorați și înăl- 
țați prin încrederea preoțimei ro
mâne unite, sci-voră deră, că nu 
este reversală pe lume, care se 
potă răsturna reversalulă, ce li-se 
impune cu putere elementară prin 
voința clerului și a poporului cre- 
dinciosă.

Luptătorii pentru legea stră- 
moșăscă și independența națională 
a Metropoliei române de Alba- 
Iulia voră câștiga nouă speranțe 
și nouă încuragiare din enuncia- 
țiunile demne ale clerului archi- 
diecesei și ale clerului din cele
lalte diecese, care a luată parte 
la alegere, enunciațiuni cuprinse 
în ma'nifestulă primită și aclamată 
de sinodă.

Merită laudă clerulu română 
unită și mai vârtosă clerulă ru
rală, care prin purtarea sa în spi- 
ritu națională a dată de minciună 
tâte prezicerile dușmane și ne-a 
făcută să vedemu și se ne con
vingeam, că preoții noștri uniți, 
urmașii lui Claină, Șincai și 
Maioră, nu voră să se dea înde- 
rătă , ci suntă firmă hotărîțl a 
merge și în viitoră cu crucea în 
fruntea poporului română.

O pornire bună și salutară a 
luată eri sinodulu electorală din 
Blașiu. Dea ceriulă, ca ea se fiă 
mai norocbsă și mai însemnată în 
consecințele ei practice decum au 
fostu pornirile bune dela 1852 și 
1868!

Lăsămă se urmeze raporturile, 
ce le-amă primită ieri și ac|î des
pre decursulă alegerii de Mitro- 
polită.

Blașiu, 15 Aprilie 1893.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Alegătorii din archidiecesă și dieoe- 
sele Gherlei și a Lugosului, eri la 4 âre 
după, amiezi, s’au întrunită într’o oonfe- 
rentă prealabilă, sub presidiulO canonicului 
Iosifă Hossu, Dr. Bănea, secretarulă ca 
pitlului, după oe accentueză mai multe 
gravamine și după ce îșl espune teme
rile sale, relativă la autonomia și drep- 
tulă de alegere ală bisericei greoo-cato- 
lice, face propunerea, ca oonferența să 
enunțe, că mai întâiu, alegătorii din ar- 
chidieoesă să înceroe a face o probă de 
votare și apoi resultatulă să-lă comunice 
în cfiua următore conferinței, oe se va 
ținâ, și atunci toți alegătorii să faoă o 

nouă votare de probă și cei ce voră eși 
din acea votare, să fiă oandidații alegă- 
torilorQ.

Ioană V. Russu, protopopule din 
Sibiiu crede, că cestiunea autonomiei 
biserioei greoo-catolice este mai impor
tantă chiar și decâtă însuși aotulă de 
alegere, fiind-oă ÎDainte de asigurarea 
dreptului străvechiu ală bisericei greco- 
oatolice, tâtă alegerea devine ilusoriă, — 
de ajeea d-sa, cu date istorice și au
tentice, arată pericululQ celă mare, ce 
amenință acfl, ca dâră nici odată, bise
rica greoo-oatolică, oa biserică română 
și națională, și oonjură pe alegători, între 
vii aprobări, oa mai înainte de tâte să 
facă pași pentru a arăta lumei îngriji
rea ce ne pasce și dreptulă ce noi îlă 
pretindemO, cum au pretinsă totdeuna 
antecesorii noștri.

Ne spune, cum se îngrijeau prede
cesorii noștri la tâte alegerile de mai 
înainte și oare era dorința și pretensiu- 
nea loră, basată pe acte publioe și sanc
ționate.

Cu viue colori descrie, cum clerulă 
și poporul ă bisericei gr. cat. a pretinsă 
totdâuna să fiă archiereulii pe oare-lă 
punea în fruntea biserioei și oum sino
dale electorale, formulau oondițiunile 
lord, înainte de aotulă de alegere.

Drepții aceea, avendă în vedere, că 
biserica greoo catolică astăcjl este atâtfl 
de amenințată, apoi considerând!), că de 
ună timpă încooe în biserioa gr. cat. 
s’a încuibată ună spirită de totă străini) 
firei, obiceiurilor!) și așecjăminteloră nâs- 
tre bisericesol, propune, ca oonferința, 
mai înainte de tâte să formuleze ârășl 
dorințele, gravaminele și pretensiunile 
sale, cum a fă cut’o și la alte ocasiunl.

Conferința a ascultata cu mare aten
țiune espunerile d-lui I. Russu și după 
aprobări generale, a alesă o comisiune 
constătătâre din 12 alegători, oarl să 
formuleze actulă din cestiune.

Revenind!) oonferența la propunerea 
lui Dr. Bunea, a deoisă, oa în 4'ua 
următore, adecă astăcjl, archidieces&nii 
să facă o probă de votare și apoi vota
rea generală să urmeze după aoeea. 
După oum amă aflatO, oomisiunea pen
tru redactarea gravaminelorO, dorințe- 
lorfl și a pretensiuniloră alegătorilor!), a 
redaotati) proiectul!).

Conferința alegătorilor!) din archi- 
dieoesă înoă s’a întrunită și duDă lungi 
desbaterl a făouti) probă de votare. Re- 
sultatulă votărei este, că au votată 96 
alegători. Ună vota s’a nimioită, fiind!) 
manei). — Episcopul!) Lugoșului a că
pătat!) 95 de voturi, eră Ioană Micu 
Moldovană, canonioă 95 de voturi, Dr. 
Grama a căpătată 57 de voturi, I. V. 
Russu 26, eră oelelalte voturi s’au dată 
la mai mulțl. Episcopulă Ioană Szabo, 
din Gherla, n’a căpătată decâtă singură 
UDă votă.

De altă parte alegătorii din diecesa 
Gherlei îucă au ținuta acjl o oonferență, 
fără oa să aducă vre-ună condusă.

Peste totO, între alegători s’au ob
servată mari nedumeriri și până în mo- 
mentulă când soriu aceste șire, domnesce 
o îngrijire mare, că ce va fi mâne, în 
diua alegerei, nefiindă alegătorii nici 
disciplinați și nici orientați deplină, oum 
să purcedă•

După amâcpj alegatorii și publiculă 
au intrată în biserica catedrală și după 
finirea rugăciuniloră îndatinate, canoni- 

oulă I. Micu Molovanu, după oe espune 
soopulă întrunirei, în ouvinte căldurâse 
bineventăză pe alegătorii întruniți și face 
propunerea, oa să se alegă o comisiune, 
care să invite la ședință pe comisarulă 
reg. — oăol episcopulă Mihaiu Pavelă 
era de față.

Pănă oomisiunea s’a dusă să invite 
pe comisarulă reg. Br. Samuilă Iosika, 
alegătorii au predata oredenționalele.

La 4 âre după amâcjl, a sosită și oo- 
misarulă regesoă, primita cu aolamărl 
de „să trăâscă“, ooupândă locă la stânga 
episcopului Pavelă.

Președintele Mihaiu Pavelă în scurte 
ouvinte arată scopula ședinței, că adecă 
Maiestatea sa a concesii, ca și altădată, oa 
soaunulă metropolitană să se complindscă 
prin alegere, — dreptă aceea, invită oon
ferența pregătitâre, oa după usulu de pănă 
aoi, să alegă notară generală. La pro
punerea vicariului I. Popă se alege ou a- 
olamațiune Dr. Aug. Bunea.

A urmată apoi verificările. La veri
ficarea seoretariului capitulară, episoo- 
pulă M. Pavelă a adusă la cunoscința 
alegători'oră, că ministrulă nu a încuvi
ințată, oa seoretarulă oapitulară să pâtă 
ave votă la alegere.

Canonioulă I. Miou Moldovanu a- 
răta, oă și în treoută, seoretariulă capit. 
a fosta primita ou dreptă de a vota. 
După o disousiune âre-care, conferința 
se royă de d-nii comisari reg., ca pe 
cale telegrafică, să câră dela ministru să 
se învoiesoă la aoeea, oa și seoretariulă 
oapitulară să aibă dreptă de a vota, — 
Telegrama s’a și espedată.

Au urmată apoi verifioările. S’au 
verificată cu totulă 204 alegători.

Corespondentul#.*

Blașiu, 4 (16) Aprilie 1893.
(Raportă specială ală „Gaz. Trans“)

Greua situațiune. în care se află 
astăcjl biserioa română unită, a deșteptată 
seriose îngrijiri în sînulă părințilorO me
morabilului Sinodă electorală, oe s’a ți
nută la Blașiu în - cailele de 15 și 16 
Aprilie n. o.

Unii din ei, printre cari câțiva mi
reni fruntași, se adunaseră aici încă de 
Joi, 1 (13) Aprilie, er Vineri numărulă 
aoestoră ospețl ajunse deja la o cifră 
suficientă pentru de a pută ține îm
preună o oonferență confidențială, ală 
oăreia sufletă a fostă prea demnulă și 
venerabilulă protopopă ală Sibiiului 
Ioană V. Russu.

Soopulă aoestei conferențe confiden
țiale, — la care au luată parte ca pri
vitori și câțiva fruntași mireni,—a fostă, 
de a se lua tâte mijlâoele posibile de 
precauțiune, pentru a asigura interesele 
de autonomiă și iudependență ale bise
rioei române unite.

Oonferența de Sâmbătă, deși mai 
restrînsă, va rămâne însă remarcabilă în 
analele istoriei nâstre bisericesol prin 
momentuosulă condusă, de a se arăta 
printr’ună manifestă dorințele și postula
tele oierului și ale poporului biserioei 
române unite, în oeea ce privesce posi- 
ția, oe are să o ia viitorulă Metropolită 
pentru conservarea și eluptarea dreptu- 
riloră de autonomiă și independență ale 
bisericei.

Ou redigiarea acestui manifestă s’a 
însărcinata o comisiune de 12 inși, în 
persânele d-loră : Ios. Hossu, oanonică; 
Barboloviciu, vicarulă Silvaniei; Dr. I. 

i


