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Sosirea și instalarea
Metropolitului Dr. Victor Mihalyi-

Blașiu, 25 Mai.
(Raport special al „Gaz. Trans.“)

Dup& 3 ani de văduviă, Metropolia 
Blașiului este mângâiată, de bunul Dumne
deu prin I. P. S. Sa Dr. Victor Mihalyi de 
Apșa noul Metropolit, oare astădl a sosit 
în mijlocul nostru.

Nu pot descrie însuflețirea, entusias- 
mul, cu care acest prelat iubit a fost 
îmbrâțișat de poporul român peste tot 
locul. In astfel de cașuri vorbesce inima, 
er cuvintele sunt slabe.

Dumnedeu însu-șl a dăruit acestă me
morabilă di, in istoria nostră bisericâscă, 
ou splendorea unei pompose dile de Mai.

La Tei u ș.
încep raportul meu cu sosirea I. P. S. 

Sab la Teiuș. Sosind în gară, noul Metro
polit a fost salutat de mii de poporenl în 
frunte c’o frumosă cunună de inteligență, 
oare șl-a manifestat față de bunul prelat 
oel mai adânc respect și oea mai căldu- 
rosă iubire.

O deputațiune numărosă a mers dela 
Blașiu la Teiuș. După sosirea trenului în 
gară, simpaticul archipăstor a fost întâm
pinat cu căldurâse cuvinte din partea ono
ratului domn protopop al Aiudului. In nu
mele Blășienilor, Escelența Sa a fost bine- 
ventat de Dr. Augustin. Bunea prin urmă- 
tore a cuvântare:

„Ca precursorii miilor de credincioși, 
cari ou dor nutrit și orescut de o prea 
lungă vacanță aștâptă sâ potă vedâ și sa
luta pe Escelența Vostră în Blașiu pe tro
nul marilor archierei ai bisericii nostre, ne 
presentăm și noi aici în deputațiune spre 
a depune înaintea. înalt Preasânției Vostre 
omagiele noetre de iubire învăpăiată, ali
pire neclătită și supunere fiescă. Calea, ce 
o urinați dela acestă respântiă, duce direct 
la acel far luminos, care în decurs de aprope 
2 vâcurl a răspândit asupra întregei Româ
nimi radele binefăoătore ale credinței, ci- 
vilisațiunii și culturii naționale române. Și 
fiind-că acest far primesce o nouă splen- 
dore dela virtuțile alese și aotivitatea bine
cuvântată a înalt Preasânției Vostre, care 
ați fost totdeuna podoba și fala biserioei 
și nemului nostru, este negrăită bucuria 
tuturora, cari au inimă, ce palpiteză pen
tru a biserioii mărire și a nâmului fericire.

„Fiă lăudat prea bunul Dumnezeu, 
care între atâtea suferințe ale timpurilor 
vitrege, ni-a dat să vedem aoestă cli se
nină de generală fericire și buouriă! Și ca 
acestă fericire și bucurie să dureze cât mai 
mult, rugăm cu umilință pe marele Păstor 
al cerului, pe Domnul nostru Isus Christos, 
să țină pe Escelența Vostră în deplină să
nătate mulțl și fericiți ani, pentru-ca după 
voia Lui oea preasântă, să ne puteți păs
tori și conduce la fericirea cerâsoă și pă- 
mântescă.

„Escelența Sa Preasânțitul Mitropolit 
Victor să trăescă!4

Nu pot trece cu vederea negrija său 
mai bine cps bruscheța cu care s’au dat de 
gol și de astă-dată oficialii statului. Pe 
când vorbia secretarul Bunea, mulțimea, 
care încungiura pe Escelența ba, era se fia 
strivită de un șir de vagoi Tnsușl Metro- 
politul, care era lângă șine, s’a înspăimân
tat de acesta și i-a cădut capuțiul de 
pe cap.

După acest incident neplăcut și care 
a indignat totă mulțimea, s’a retras spre 
peron și s’au continuat vorbirile. Escelența 
Sa răspunejând secretarului Bunea, mul- 
țămi ou voce mișcată pentru însuflețirea 
și dragostea cu care este întâmpinat.

După o mioă pausă trenul a pornit 
spre Blașiu în mijlocul uralelor nesfîrșite 
ale celor rămași, cari au trebuit să fiă fârte 
adânc impresionați de afabila ținută a iu
bitului arohiereu. Puteai*  observa lacrimi 
de buouriă pe fetele bătrânilor întineriți la 
inimă și în a căror frunte încrețită se arăta 
durerea vremilor nefaste.

Frumosa vale a Mureșului este apoi 
părăsită, podul cel mare dela Mihalți ne 
spune, că suntem în regiunea Blașiului. 
Pe la diferitele halte erau postați poporenl 
cu ramuri de ștejar în mâni, fluturând ou 
năfrămile și aclamând pe înaltul 6spe. Mi- 
hălțenii, Oisteienii, Crăcinuelenii, apoi Teu- 
șenii, și în fine imensa mulțime era pos
tată de-a lungul traseului liniei ferate.

In Blașiu.
Dela podul de fier de peste Târnave 

pănă la gara Blașului făcea spalier o mul
țime imensă de lume, popor și inteligență. 
Tinerimea studiosă forma cordon dela cas
telul metropolitan pănă la catedrală și gară.

Gând s’a apropiat trenul de gară, ura- 
lele studențimei nu voiau să înceteze. Tre
nul intra în gară în triumf, fiind împodo
bit cu crengi de stejar. Totă mulțimea flu
tura ou batistele, pălăriile și cu ramuri 
vercli pănă la oprirea trenului.

Un moment, și I. P. S. Sa Metrcpo- 
litul a pus piciorul pe pământul Blașiului. 
Atunci trâsourile de-asupra viilor au dat 
signalul sărbătoresc, că Mirele iubit a sosit. 
Și cerul și pământul era vesel, și inimile 
nostre înotau în neantul celei mai su
preme bucurii și fericiri, âr suflatele, înăl
țate cătră Tatăl din ceruri, aduceau o ru
găciune srântă de mulțămire.

Aici a intervenit un incident cam 
curios și unic în feliul său. Prim vorbitor 
era se fiă profesorul-director preparandial 
George Muntean, dâr pănă să ajungă d-sa 
înaintea I. P. S. Sale Metropolitului, pro- 
topretorul Simonffy Alajos, — vestitul șovi- 
nist rabiat, care a făcut isprăvile dela Tiur 
cu învățătorul Făgărășanu și harnicul preot 
Păcurariu, și care anul trecut a însgărdat 
Blașiul c’un batalion de milițiă și cu 50 de 
gendarml — s’a îmbulcfit înainte și a salu
tat pe Escelența Sa în limba maghiară. 
Metropolitul i-a răspuns prin câte-va cu
vinte fără nici o alusiune politică. Insămn, 
că vorbirea protopretorului a fost tăiată 
de câte-va voci.

După acestea urma domnul George 
Muntean, directorul preparandiei, care cu 
ton elevat a pronunțat următorea ouven- 
tare :

„Escelența Vostre!
„Prea Luminate și Prea sfințite Domnule Archi- 

„episcop și Metropolit!
„Prea Grațiose Părinte!

„Catastrofa din nâptea dela 31 Iulie 
1892 a îmbrăcat în doliu profund pe în
treg Clerul și poporul almei Archidiecese 
de Alba-Iulia și Făgăraș.

„Acea catastrofă tristă a săpat un gol 
în inima lealului popor de pe întreg teri
toriul Archidiecesan.

„Și totuși el nu a desperat, ci s’a rugat 
la Dumnedeu, — a lucrat mai departe și 
s’a încredut în Provedința divină, dela care 
a așteptat ferbinte, ca la timpul său să-i

trimită pe bărbatul, care să-i ridice velul 
de doliu și să umple golul lăsat de demnul 
său antecesor.

„Și âtă, că acea Provedință șl-a mani
festat îngrijirea sa prin actul sinodului elec
toral celebrat la 16 Aprilie 1893, s’a mani
festat mai departe prin învoirea și înalta 
denumire din partea Maiestății Sale glori
osului și augustului nostru monarch împărat 
și rege apostolic Franoisc Iosif I de d-to 
9 Noemvre 1894, percum și prin confirma
rea aoestora din partea Sumului Pontifioe 
la 18 Martie a. o.

„Astfel astăcjl îmbrăcat în veșmânt de 
sărbătore și cu inima înălțată, stăm în fața 
Escelenței Vostre a bărbatului dorit, care 
se înalță pe muntele cel sfânt al lui Dmne- 
nec|eu cu vederi limpezi și clare, cu senti
mente nobile, în cari nu are loc viclenia, 
și ale cărui mâni sunt cercate.

„Bine-voițI, Escelență, a primi saluta
rea omagială a comitetului de primire de : 
„Bine ați so3it’.u

„Mulțl, mulțl și mulțl anl!“
Escelența Sa a răspuns cu voce miș

cată de tot și întrerupt de vii urale la 
finea fiă-cărei proposițiunl.

„îmi void da silința — dise Escelența 
Sa — să satisfac încrederei pusă în mine, 
însă cer tot-odată și ajutorul fiilor mei iu
biți și în special al profesorimei, al cărei 
sprigin puternic pentru biserică și scolă îmi 
va fi gajul celei mai bune reușite.../

Din causa tumultului n’am putut în- 
sămna mai mult din răspunsul Escelenței 
Sale.

După acâsta I. P. S. Sa Metropolitul 
cu Escelența Sa Episcopul Pavel, urcând 
trăsura trasă de 4 cai roșii și urmată încă 
de un șir lung de trăsuri, a pornit spre 
oraș, aclamat și urmat de imensa mulțime 
a celor, ce-1 întâmpinară.

Cordonul intins de pompieri fu rupt 
de mulțimea, care se îmbulzia să vadă fiă- 
care persâna înaltului 6spe. Mulțimea părea 
un ocean adiat de un vânt ușurel. Valuri- 
valuri de popor de totă categoria se îmbul
zia înainte. Dela fracul negru pănă la ad
mirabilul port național al junilor și fetelor 
țărance, și o câtă de Bănățeni îmbrăcațl 
în cămeși lungi albe ca nâua și încinși cu 
șerpare de sârmă, da aspectul unui mo
saic vecinie schimbător.

Convoiul ajunse nițel în disordine 
și arangerii călări nu puteau reîntregi cor
donul rupt.

La primul arc triumfal, cel mai im- 
posant, pe frontul căruia era inscripția din 
flori naturale: „Bine ai venit!“, a fost în
tâmpinat Escelența Sa de primarul orașului 
loan Ianza. La vorbirea de bine-ventare a 
primarului, I. P. S Sa a răspuns scurt, 
apoi sărutându-1 pe umăr s’a uroat în tră
sură și a trecut pe sub arc între nesfîrșite 
urale.

Blașiul întreg era împodobit ou ramuri 
verdl, cu arbori, cu țăsăturl și covore atâr
nate de ferestri. Nicl-odată micul nostru 
oraș n’a fost îmbrăcat în haină mai pom- 
posă. Din fiă-care ferestră priviau spectatori 
curioși, aclamând pe I. P. S. Sa iubitul 
Metropolit.

Mulțimea era așa de mare, încât curentul 
te lua cu el pe sus și te ducea fără voiă 
înainte, și vă puteți faoe o înohipuire, 
când voiă spune, că pe puțin Blașiul cuprin
dea în sine în acâstă di mare la 8,000 de 
omeni.

In fine Escelența Sa ajungând la ca
tedrală, fu salutat de Reverendissimul Domn 

Vicar Capitular loan M. Moldovan, care i-a 
presentat și pe Prea Veneratul Capitlu 
Metropolitan al Blașiului.

Escelența Sa fu îmbrăcat în ornatele 
archierescl și a întrat în biserică în durdui- 
tul trâscurilor.

Se înțelege de sine, că în tot decur
sul mersului dela gară, clopotele mănăstirei 
catedrale sunau și sunetul lor ducea la 
ceruri mulțămirea inimilor nostre.

Intrând în biserică, corul de sub con
ducerea profesorului de cântări bisericescl 
loan lonaș, a cântat: „Pe Dispun&torul și 
Metropolitul nostru, Domne păzesce-l intru 
mulți ani.a

Escelența Sa, cu crucea în mână și 
cu toiagul archipăstoreso, a dat binecuvân
tarea archiaresoă, mergând spre altar. Totă 
lumea presentă era înălțată de eleganța 
majestatică a noului Metropolit, și închi
nări du-se primea binecuvântarea.

Apoi Archiereul a intrat în altar și 
s’a început inseratul. Cântările au fost ese- 
cutate alternativ de D-nii loan lonaș și 
Aron Papiu, acompaniațî de clericii semi
narian. Ca diaconi au funcționat profesorul 
gimnasial Ioan German și rectorul inter
natului de băețl Dr. V. Hosszu, asistând 
întreg Capitlul.

Cel mai sărbătoresc act a fost ÎDtreg 
decursul cât a stat Escelența Sa pe scau
nul archieresc, pe tripod, în mijlocul biseri- 
cei, înounjurat de 7 stindarde (6 albe) : al 
pompierilor, (al„ Concordiei'4), al teologilor, 
studenților din gimnasiu, preparandiei, 
normelor, școlei de fetițe și al opidanilor.

Biserica era înțesată de cel mai ales 
public.

După însărat, Escelența Sa a mers la 
castelul metropolitan printre spalierul for
mat de public pănă la arcul al doilea si
tuat în oornul sud-vestic al pieții. Aici ’i 
s’a predat de o fetiță îmbrăcată în alb, 
(Bontes^u, elevă a internatului), un buchet 
admirabil de flori naturale.

Escelența Sa a intrat după acesta în 
castel dimpreună cu înalții ospețl.

Sera după 8 6re s’a început conduc
tul cu torțe (200), pornind din Blaș-sat și 
percurgend strada cea lungă, a Librăriei, 
apoi încunjurând piața în sunetul musicei 
și la bubuitul trâscurilor, precum și la lu
mina și pocnetul rachetelor, oarl se urmau 
una după alta.

Corul mixt, compus din clerici și stu- 
dențl gimnasiștl, s’a postat dinaintea cas
telului vechiu metropolitan (mănăstirea că
lugărilor de odinidră), unde după-ce a sosit 
convoiul de torțe și musică, la lumina fe
erică a torțelor s’a cântat, sub conducerea 
iubitului nostru profesor de musică Iaoob 
Mureșianu, Rugăciunea Românului:

Tu ce verși din cer lumină 
Fă atfi, sortea mai senină 
Bomânescului popor.

Toți asistenții au rămas adânc im
presionați- de admirabila esecutare a cân
tării.

După acesta a vorbit îndată d-1 pro
fesor gimnasial Aron Deac, ținând urmă
torul discurs :

„înalt Preasânțite Domne! 
„Preasânțite Archiepiscâpe și Metropolite!

„Sciut este, că un popor numai așa a 
putut susta, prospera și înflori în concer
tul statelor din Europa, decă a îmbrățișat 
religiunea Mântuitorului și scola. Dovadă 
ne sunt statele civilisate de adl, cari au 
adus și aduc atâtea fruote rodnice și folo- 



GAZETA TRANSIVANIEI Nr. 108—1895Pagina 2.

sitâre omenimei, pe când celelalte state 
întemeiate pe altă basă au dispărut de pe 
fața pământului. A41 numai amintire se 
face despre ele, cu fiori și spaimă. înaintașii 
I. P. S. Tale, conduși de importanța acestor 
2 factori: religiune și scolă, în acel timp 
de prea tristă amintire, oând poporul ro
mân gemea sub lanțurile nemilâse ale feu
dalismului, au aflat de bine a-șl întorce pri
virea spre apus, la Roma, de unde se re
varsă tâtă lumina, ca un balsam alinător și 
binefăcător asupra întreg rotogolului pă
mântului și a ridica poporul român adus 
de divul Traian între Dunăre, Tisa și Car- 
pațl din ignoranță la înălțimea și digni- 
tatea, ce i-se cuvinea după fire și după 
sânge.

„Ecă, sub egida înaintașilor Tăi, se des- 
vâltă Blașiul, acest loc istoric, se înteme
iază scoli, de unde au eșit atâția bărbați, 
pioneri ai culturei nostre, cari nu au cruțat 
muncă, ostenâlă și abnegațiune, numai ca 
să-și vadă nâmu) ridicat la un grad ore- 
oare de cultură. Pentru acest măreț și su
blim op au lucrat, au jertfit și au emulat 
pe întrecute înaintașii tăi. Nu esistă o in- 
stituțiune biserioâscă culturală în arohidie- 
oesa nâstră și în loo; nu este un pas în 
acest loc istoric binecuvântat de provedința 
divină și prin posiția geografică, care să 
nu glăsuâscă sus și tare conlucrarea, jert
firea și generositatea lor. Așa a făcut 
marele Glain, fericitul Petru Paul Aron, 
zelosul Șuluț, energicul și blândul Vanoea.

„In fața acestor figuri mărețe, în tim
puri de grea încercare pentru biserioa nds- 
tră, s’a întrunit în 19 April 1893 clerul ro
mân gr. cat. al vechei metropolii din Ar- 
dâl, care și-a pus totă nădejdea în Ilustra 
Personă a I. P. S. Tale, care în restimp de 
20 de ani, ca episcop al Lugoșului, ai fost 
în stare a ridica vacja preoțimei, ai soiut 
a da decore și splendâre acelei dieoese, 
cu rara-Țl prudență, înalta-Țl cultură, pro- 
funda-Țl sciință și cu constanța-Țl romană, 
înfrumsețată cu virtuțile teologice. Aci se 
potrivesc cuvintele laureatului poet clasic 
„Virtus repulsae nescia sordidae infami- 
natis fulgat honoribus".

„Acel cler consciu de datorințele și 
drepturile sale, ascultând dictaminele și 
șoptele inimei, a aflat de bine a Te alege 
de Archiepiscop și Mitropolit de Alba- 
Iulia și Făgăraș.

„Pe cât de mare a fost mângăerea nos- 
tră atunci, cu atât s’a potențat, când în 
9 Nov. 1894 firul telegrafic ni-a adus soirea, 
oă Maiestatea Sa, gloriosul împărat și rege 
apostolic Franciso Iosif I, a ascultat ruga 
clerului și Te-a denumit, âr Sumul nostru 
Pontifice, prea fericitul părinte Leon al 13, 
s’a Indurat a încuviința denumirea.

„In mijlocul însuflețirei generale a so
sit cjiua dorită, când Te pot saluta de ade
văratul Patron, susținător, dispunător și 
Mecenate tâte instituțiunile și acelea olă- 
dirl vechi, mucecjite de loviturile vâourilor, 
dâr pururea tinere, prin învățăturile și po
vețele, ce se dau mlădițelor tinere, spe
ranței venitorului, pentru biserică, națiune 
și pentru patria nostră. A sosit 4lua dorită, 
când clerul gr. cat. pote esclama ou psal- 
mistul: „Etă preotul mare, care a plăcut 
D-lui, oa să păstreze legea înălțimei, aflân- 
du-se drept".

„A sosit 4iua dorită, când 'Ți poți ri
dica ochii împrejur și să ve4l, că au venit 
la tine dela apus și dela răsărit, dela mâ4ă- 
nopte și dela sud, fiii tăi credincioși, oa să-și 
depună devotamentul omagial; er noi, cari 
stăm înaintea aoestei privelisce ferice, am 
venit să ne manifestăm iubirea nefățărită, 
alipirea nestrămutată față de înalta-Țl per- 
sdnă, rugând provedința divină, ca suin- 
du-vă în gloriosul scaun al Metropoliei, să-1 
puteți ilustra ani nestorianl cu fapte me
cenate spre înaintarea și înflorirea institu
telor culturali, spre binele bisericei, națiu- 
nei și patriei nostre.

„Să t.răâscă Mirele văduvitei archidie- 
cese de Alba-Iulia și Făgăraș, să trăâscă 
Metropolitul provinciei Metropolitane de 
Alba-Iulia și Făgăraș. Să trăâscă Mirele 
mecenate a tot ce e nobil și frumos!“

îndată după d-1 Deac a vorbit d-l 
medic archidiecesan Dr. Alexandru Pop. 
Etă și aoâsță vorbire:

„2. Prea S. Domne! D-le archiepiscope și 
„Mitropolitule!

„Doi sedii se înohiagă, de când pro- 
vedinței divine i-a plăcut, să așede pentru 
s. nostră biserioă acest tron, luminat astă- 
seră de făoliile nâstre.

„Se întâmplase aeâsta atunci, când o 
ceță grdsă și nădușitore amenința cu sufo
care întrâgă suflarea românescă, când o ră- 
câlă mortiferă răgușia cu repe4iune tonu
rile limbei nâstre și când un curent străin 
și veninos amorția fatal simțirile și fibrele 
culturii strămoșesol și sguduia temeliile cre
dinței nostre. — De-odată însă un stîlp de 
foc se aprinde în mijlocul nostru. — Scân
tei jaratioe spintecă întunereoul negru. Un 
popor întreg se mișcă — se tre4esoe; un 
geniu lânce4it reînviă; vâourl întregi le îm
pinge înainte. Câța dispare. Lumină din lu
mină, și âtă — orizonul âră se însănină de 
ra4ele luminose a junei și mândrei bi
serici.

„La căldura acestui sâre stejarul, țăn- 
durit de vânturi și furtuni, eră înfrun4esce,
— înfloresce ; el dă rode, și aoel popor helot 
în sourt timp este împodobit cu o ounună 
abundant împletită din o pleiadă de emi- 
nențl bărbați. In sourt timp, sub auspiciile 
și cu ajutorul mecenatic prisositor a acestui 
strălucitor scaun, pe care I. S. V. din ne
mărginita înțelepciune a luiDumnefleu, sin
cera iubire a credincioșilor, grația iubitului 
nostru monaroh și a Prea Sânției Sale no
nagenarului Pontifice din eterna cetate Ro
ma, isvorul sângelui limbii și oredinței nâs- 
tre, ați venit să-l luațî astă4l în moștenire,
— din mărinimia acestui soaun 4ic, s’a cres
cut o clasă inteligentă uimitâre, superbă și 
de invidiat. NenumărațI apostoli devotați și 
zeloși au fost trimiși în tote părțile, să pre
dice graiul nostru, să redeștepte oultura și 
să purifice îndemnările nostre.

„Când, Prea luminate Domne, luațî 
oârma corăbiei bisericii gr.-catolice române ; 
când urcați acest tron glorios, • scump, lu
minos și binefăcător, atunci împreună du
ceți și iubirea fiâscă și neolintita alipire a 
tuturor credincioșilor; atunci faceți, ca multe 
lacrimi de bueuriă să se verse, multe 
speranțe ar4ătore să se aprindă în peptu- 
rile nâstre, și gândiți atuncl„! Prea sfințite 
Părinte, că umbrele uriașe a 10 archierei, 
cu satisfaoțiune și complacere vă privesc, 
și primiți asigurarea, că rugăciunile unui 
întreg popor se înalță cătră bunul Dumne- 
4eu pentru îndelungă și vigorosă viâță a 
Prea Sfinției Vâstre.

„Se trăițl P. S. Vostră!"
însuflețirea și eleganța cu "care d-l 

Dr. Pop a pronunțat aoest discurs, a se
cerat aplausele mulțimei.

După aeâsta I. P. S. Sa, care în tot 
decursul aoestei festivități a stat în ferâstra 
vechiului edificiu, a dat vorbitorilor un răs
puns admirabil.

Aid încheiu pentru a continua cu 
fliua de mâue.

Raportor. 
(Va urma). *

Despre cea din urmă liturgiă 
celebrată în catedrala din Lugoșiu 
de cătră I. P. S. Sa Metropolitul 
Mihalyi, i-se scrie „Dreptății" cu 
data de 23 Mai următdrele:

La 9*/ 2 ore s’a început misa celebrată 
de metropolitul și asistat de membrii ca
pitulări, de parochul și capelanul local.

*) In telegrama publicată în N-rul de 
Duminecă al „Gazetei" s’a străcurat din 
greșâlă cuvântul civilă, în loc de bisericescă.

— Raport.

Biserica era peste obiceiu îndesuită 
de popor și inteligință, fără deosebire de 
confesiune.

Un moment mai sărbătoresc de cât 
ori și când și o sfântă pietate și adâncă 
pătrundere se cetea pe fețele celor pre- 
sențl.

Mai trist și mai emoționat dintre toți 
însă era Metropolitul oelebrant.

Șiroie de lacrimi i-au inundat ochii, 
când cu toiagul pastoral și cu capul des
coperit a stat în ușa altariului și a ascul
tat oetirea sf. evangelie oare finindu-se, 
și-a luat locul pe scaunul episcopesc, de 
unde înoepu să rostâscă ultimele sale ou- 
vinte păstorescl cătră aoeștl credincioși și 
de unde luându-șl rămas bun, să dea bine- 
cuvântarea-i arohierâsoă.

A început cu tâlcuirea evangeliei de 
astă4l. Acoentuâză întristarea apostolilor 
rămași singuri prin înălțarea lui Christos 
la cer și asigurarea acestuia, că nu-i va 
lăsa singuri, să fiă de-a pururea la olaltă, 
căci le va trimite pe mângăitorul.

Pronunțarea, esprimarea în cuvinte 
scurte, dâr bine alese a acestor idei, a fost 
în continuu întreruptă de lacrimile, ce vrând 
nevrând inundau oohii bunului arohipăstor, 
era copleșită de adânca emoțiune sufletâscă, 
oare îi îneca vocea de tot.

Și când a ajuns să enunțe, că și den
sul astăfll, urmând destinațiunei mai înalte, 
care-1 chiamă să ocupe scaunul metropoli
tan de Alba-Iulia și Făgăraș, trebue să pă- 
răsesoă turma cuvântătâre, care în decurs 
de 20 ani a păstorit’o ou atâta dragoste, 
care i-a au4it și ascultat glasul; oând tre
bue să părăsâscă acest altar al Domnului, de 
unde împreună cu membrii ven. capitul a 
înălțat ferbințl rugăciuni pentru mântuirea 
poporului; când să părăsâscă pe aceia, între 
cari s’a aflat așa de bine: o face ou nes
pusă părere de rău.

Mai eclatant de oât ouvintele lui ni-a 
spus’o emoțiunea, care-șl ajunsese culmea, 
că în mai multe festimpurl așa l’au cople- 
țit lacrimile, în cât minute de-arâudul n’a 
putut ajunge la vorbă.

A făcut istoricul episcopiei sale 
din Lugoș, apoi a denumirei de metropo- 
lit. A accentuat, că nu ambiția personală 
e aceea, ce-1 face să părăsâscă acest loc, 
ci ohiămarea, care i s’a impus și care-1 
așteptă.

In fine ’șl ia rămas bun dela toți, îi 
faoe atențl să păstreze tote acelea câte 
le-a rostit dânsul din scaunul episcopiei 
în decurs de 20 ani, apoi cu vocea înecată 
în lacrăml și cu cuvintele: „binecuvântarea 
D-lui peste voi cu darul și cu iubirea sa de 
omeni acum și tot-deuna și în vecii vecilor 
aminu, a împărțit binecuvântarea sa archie- 
râscă.

S’a continuat apoi misa, care s’a finit 
pe la 11 */ 2 ore, anafora a împărțit’o însuși 
metropolitul tuturor celor presențl. Finin
du-se și acesta, vicarul capitular D-l Stefan 
Moldovan și-a luat rămas bun, în numele 
capitlului, dela Metropolitul, care aoum 
părăsesce altarul catedralei. De aci în or
nate bisericesol și la sunetul clopotelor a 
fost petreout de preoțime pănă la ușa bi
sericei ; aci desbrăcat fiind din partea preo
ților și sărutând sf. cruce și evangelia, s’a 
dus cu prepositul Moldovan și însoțit de 
popor, pănă la locuința acestui din urmă, 
unde avea să ia prân4ul.

Tot același Țiar scrie următbrele 
despre întâmpinarea, ce i-s’a făcut 
I. P. S. Sale în Timișora:

Inteligință de aici se află deja întru
nită pe peronul gărei, unde I. P. S. Sa a 
fost bineventat de Reverendissimul domn,, 
părintele parooh și protopop gr. oat. din 
Timișora, George Trăilâ, prin următorele 
ouvinte bine simțite:

„Escelentissime Domnule Archiepisoop 
și Metropolit 1

„Sorele când apune e mai mare, dâr 
oând răsare e mai lucitor. Esoelența Vos- 
tră apunețl pentru diecesa Lugoșului, dâr 
numele Escelenței Vostre e mare tipărit în 
analele diecesei, ce o ați păstorit, în ini
mile tuturor credincioșilor și a tuturor Ro
mânilor. Escelența Vostră răsăritl a4l, ca 
un sore lucitor, pe soaunnl metropolitan 
din Blașiu, și suntem plini de mângăere și 
speranță, că acea lumină se va revărsa și 
asupra dieoesei Lugoșului.

„Dorim din inimă, ca să călătoriți în 
pace, să ocupați aoel tron renumit, condu
când provincia metropolitană spre mărirea 
lui Dumne4eu și spre binele credincioșilor 
și al poporului român.

„Intru mulțl ani!"
La acestea ilustrul călător a răspuns 

prin următorele cuvinte:
„Vă mulțămesc pentru dragostea, cu 

care m’ațl primit, când am venit la Lu
goșiu și ou oare mă petrecețl, când mă de
părtez de aici la soaunul metropolitan, la 
care m’a învrednicit încrederea clerului, grația 
Majestății Sale și a scaunului Apostolic. 
Vă rog să-ml dedicați rugămintele Vâstre, 

oa în misiunea mea se pot satisface tuturor 
postulatelor, ce inima mi-le dicteză și ce 
voiesc să le întreprind în urma marilor mei 
antecesori".

CRONICA POLITICĂ.
16 (27 j Mai.

Piarnl italian „ Voce della Vcrită*,  or
ganul Vaticanului, într’un articol intitulat 
„ Un conflitto, che non e chiuso*  vorbind des
pre oestiunea nunciului Agliardi se plânge 
asupra faptului, că Maghiarii se bucură de 
o posițiă estra-ordinar de favorisată în 
Hofburgul din Viena, față de care nunciul 
Agliardi nu pote întreprinde nimica.

*

Soirile sosite din Asia ost’că afirmă, 
că insula Formosa s’a proclamat republică. 
Președinte al nouei republici a fost ales 
Tang-Ging-Ling, guvernatorul de pănă 
acuma al insulei, care deja și-a notificat 
alegerea representanților puterilor străine. 
Admiralul japonez Kabayama, care fusese 
numit governor al insulei Formosa, a sosit 
în 23 1. c. pe insulele pescarilor. Nu se 
pote prevedâ oe va urma după aoesta.

*

Pe când financele Engliterei pentru 
anul trecut dau un excedent la venituri de 
20 milione, financele Franciei nu mai ies 
din deficiturl. Budgetul pe 1894 presentă 
un deficit, ce trece peste 50 milione, eser- 
cițiul anului 1895 nu arată decât scăderi de 
venituri, și budgetul pe 1896 se presentă 
cu un deficit evaluat de d. Ribot la 40 
miliâne, după alții 100 miliâne din causa 
pretinselor reduceri de cheltuell, ce se 
representă sub formă de credite estra-or- 
dinare. Intre altele, ministrul financelor pre- 
velâză asupra depositelor casei, și vinde 
429 milione creanțe departamentale, și to
tuși datoria flotantă e considerabilă; nu e 
decât Banca Franciei, care se scie într’o 
crisă eventuală, ce ar avâ cele mai grave 
consecințe. Cu tote acestea Francia e des
tul de bogată și nu trebue să fiă nimeni 
prea pesimist în așteptarea îmbunătățirilor.

*
După cum anunță foile din Turcia, 

patriarchul Constantiuopolului a încredințat 
pe trei învățațl teologi greci, ca să redac
teze un respuns la enciclica papei, care 
provocă pe creștinii de legea vechiă orien
tală la trecerea lor la biserica rom.-ca- 
tolică.

Congresul național-bisericesc.
Sibiin, 14 (26) Mai.

(Raport special al „Gaz. Trans/'J

Ședința Vil ținută Sâmbătă în 25 Mai 
n. o., s’a ocupat cu o singură oestiune și 
anume: cn ținuta bisericii în situațiunea creată 
prin nouele legi poliiice-bisericescl ale guver
nului, pentru cașul, că ele, precum e de 
prevă4ut, vor fi în adevăr introduse.

Congresul, cu delăturarea propunerii 
dep. Mangra, oa cestiunea să se dea la si
nodul archiereso pentru pronunțare, la pro
punerea comisiei, care a adoptat părerile 
consistorului metropolitan în privința aeâsta, 
ia resoluțiunl remaroabile de următorul 
înțeles:

1) Congresul țiind cont cu părere de rău 
de tendința legilor nouă bisericescl, stri- 
căciose bisericii, aprobă pașii întreprinșl 
din partea eparchiilor și a archiereilor, 
întru combaterea lor, și enunță, că și în 
viitor va lupta pe tote terenele legale, 
ca aceste legi să se casseze.

2) Biserica ortodoxă română numai 
acea căsătoriă o va considera de validă 
din punct de vedere bisericesc, care va 
fi încheiată după prescrisele bisericii, *)  
deci credincioșii și după introducerea că
sătoriei civile vor trebui se se supună căsă
toriei bisericescl.

3) Tote căsătoriile, cari pe lângă ac
tul civil nu vor fi încheiate și după pre- 
scriptele canonice bisericescl, se declară 
de nevalide.
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4) Pentru de a face o ușurare ore- 
care credincioșilor, se decide, că vestirile 
bisericescl pentru publicitate se reduc la 
una, âr licențele se cassâză.

Asupra acestui punot s’a desvoltat o 
discuțiă mai lungă. Dep. Mangra a propus, 
ca să se susțină pracsa de pănă acum și 
.astfel punct 4 din propuneri să se ștergă, 
4r dep. V. Hamsea propune, ca licențele 
să nu se casseze. In urmă punendu-se la 
vot propunerile, se primesce propunerea 
•consistorului metropolitan, respective a co
misiei, în înțelesul de mai sus.

5) Ca rebonificare pentru cassarea li
cențelor, congresul decide, ca protopres- 
biterii să se escontenteze cu anumite su
me din partea eparohiilor.

Aici ărășl se nasce o discuțiă lungă, 
în decursul căreia se fac mai multe propu
neri ; astfel dep. Mangra propune, ca să nu 
•se facă rebonificarea numai a protopopilor, 
ci și a preoțimii parochiale, care prin 
nouăle legi încă va fi scurtată în venitele 
sale. Dep. Traian Bădescu propune să se 
ceră despăgubire pentru protopopi, dela 
guvern, âr dep. Vasile Dămian propune, 
ca protopresbiterii să fiă rebonificațl amă- 
surat perderilor. Archimandritul Pușcar 
face un amendament la propunere, în sen
sul, ca protopresbiterii să primescă dela 
-eparchii o dotațiune. Tote aceste propuneri 
•dimpreună cu amendamentul se resping și 
se primesce propunerea de mai sus a co
misiei.

6) Cu privire la divorțuri congresul 
decide, că ele se vor face tot în înțele
sul canonelor, der procedura matrimo
nială are să se ușureze și să se simpli
fice, și astfel regulamentul de divorț se 
va lua la o revisiă.

7) După introducerea matriculelor ci- 
•vile, biserica va continua a-șl conduce 
imatriculele sale după disposițiile de pănă 
..acum, cu itotă esactitatea, cari vor servi 
ca controlă față de matriculele civile.

In fine consistorul metropolitan se în- 
ssărcineză a face o instrucțiă detaiată la 
•timpul său referitore la punerea în lucrare 
;a celor decise.

Cu aceste ședința s’a încheiat.
Ședința VIII. In ședința VIII de Sâm

bătă după amedl a venit la ordinea cailei 
rreferada comisiei școlare asupra raportului 
consistorului metropolitan, referitor la re- 
gularea salarielor învățătorescl. Aci amin- 
■tim, că colecta întreprinsă, în urma dispo
ziției congresului dela 1892, a dat un re
zultat de 72,664 fi. 78 cr.

Congresul, la propunerea oomisiei și 
în conformitate cu părerile consistorului me
tropolitan, ia mai multe decisiunl salutare 
pentru șcâle, în înțelesul legii de urcare a 
salarielor învățătorescl la minimul de 300 fi., 
între cari amintim, că comunele, oarl din 
llipsa de mijloce nu vor pută urca salariul 
finvățătoreso la 300 fi., au să ceră ajutor 
dela consistor, care seu va licuida ajutorul 
cerut, său îl va esopera dela guvern.

Suma de ajutore se va distribui ast- 
tfel: 3/6 pentru archidiecesă, 2/8 pentru die- 
•cesele Arad și Grade, % pentru diecesa 
«Caransebeșului.

Colectele au să se continue și de aci 
îpainte. La darea de ajutore se recomandă 
consistorului metropolitan a lua în con
siderare, în locul prim, școlele comu
nale centrale, ale celor mixte, mărginașe, 
.etc., cu un cuvânt aoele, cari sunt mai es- 
puse pericolului.

A urmat la ordinea (jilei raportul comisiu- 
vnei asupra proiectului de arondare al consisto
rului metropolitan, pentru cercurile electo
rale, la alegerile de deputațl oongresuall. Cu- 
misiunea, aflând acestă împărțire de potrivită, 

,o recomandă congresului spre primire și 
propune tot-odată, oa să se tipărăsoă și să 
se alăture la protocol. Mai mulțl deputațl 
din diecesa Caransebeșului propun, ca în 

.acăstă diecesă să rămână împărțirea de pănă 

.acum. După o disouțiă mai lungă, oongre- 
iaul respinge propunerea privitore la die- 
.oesa Caransebeșului și primesoe propunerea 
fComisiunei.

Ședința IX s’a ținut Dumineoă în 
14 (26) Maiă după serviciul divin. La or- 
.-dinea (jilei biroul raportăză, că deputății 
Alihaiu Velicizi și Suciu pănă aoum nu și-au 

cerut niol concediu, nici nu și-au scusat 
absența, la ceea oe congresul, luând în con
siderare starea acestor deputațl, cari se află 
în temnița de stat din Vaț și nu pot co
responda liber, le justifică absența.

Comisiunea organisătore referăză asu
pra afacerii înființării a douk eparchii. Refe
rentul dep. Zigre accentuând unele mo
mente din trecutul desvoltării ecestor ceștii, 
arată, că părerea consistorului metropolitan 
este, că din lipsă de mijldce și vitregimea 
timpului nu află d9 oportun înființarea de 
episcopii nouă, și astfel e de părere, ca Ges
tiunea să se țină în suspens, âr la timpul 
său să se revină asupra ei.

Față de acesta, comisiunea propune, 
ca consistorul metropolitan, pe basa date
lor autentice, să facă un proiect detaiat 
referitor la dduă, respective trei (una pe 
teritorul archidieoesii) eparchii, și aceste 
proiecte să le subștârnă sinodelor eparchiale 
și în urmă congresului.

Deputatul Ivan, însușindu-șl părerea 
consistorului metropolitan în cestiunea acesta 
face o propunere în sensul aoelei păreri, 
âr congresul, după o desbatere mai lungă, 
acceptâză propunerea comisiunei.

Gu privire la cestia representării bi- 
serioii ortodocse la evenimente festive și 
de omagiu, congresul nu întră în regularea 
acestei afaceri; și tot asemenea trece la 
ordinea dilei peste propunerea dep. V. Man
gra, de a-se da discursul de deschidere al 
congresului la o comisiune specială, pen
tru a pregăti un răspuns.

Congresul a treout la ordinea 4llei 
peste acâstă afaoere, la prupunerea comi
siei organisătore, care a motivat propunerea 
sa astfel: având în vedere, că după regu
lamentul afacerilor interne și după us nu 
este obicinuit a-se da răspuns la discursul 
de deschidere, și că momentele mai princi
pale din viâța biserioesoă, asupra cărora 
are a-se pronunța congresul, sunt depuse 
în raportele consistorului metropolitan : ast
fel peste propunerea dep. Mangra să se trâcă 
la ordinea

Consistorul metropolitan cere dela con
gres împuternicirea, ca actele electorale 
mai vechi de 10 ani, afară de protooolele 
de scrutiniu, să le potă nimici. Congresul 
însă, la propunerea comisiei, deoide, ca tote 
aceste acte să se conserve în material 
istoric.

SCBRiLE ȘILEI.
15 (27) Mai.

Majestatea Sa monarchul nostru a 
primit în 24 1. c. în audiență festivă pe 
nou numitul ambasador rusăso, conte Petru 
Kapnist, care i-a predat monarchului cre- 
denționalele.

—o—
Preoți militari. Ministrul de resbel 

are de gând să sistemiseze două posturi 
în rang de major, pentru preoți militari 
greoo-orientall și evangelici, ca prin acâsta 
să se țină sâmă de egala îndreptățire con
fesională. E luoru comic, că jidano-maghia- 
iul „Pest. Loyd" pune întrebarea „că oe 
se face în privința aoesta pentru Jidani?" 
Ar voi de sigur și dânșii să aibă un rabin
ic aj or.

—o—
Din Șomcuta-mare ni-se sorie, oă la 

19 Mai n. c. s’a ținut esamenul la șoola 
de fetițe română de-acolo, sub conduoerea 
d-rei învățătore interimală Elena Pop. Esa
menul, atât ce privesce partea teoretică, 
cât și lucrul de mână, a lost neașteptat de 
bun. Raport special vom publica în numă
rul de Duminecă.

—o—
Angelica baronă Mustatza. Marți di- 

mineță c|ice „Gazeta Bucovinei", a reposat 
în Sadagura d-na baronă Angelica Mus
tatza, văduva după reposatul baron loan 
Mustatza, în verstă de 90 ani. Barona An
gelica Mustatza în prima oăsătorie a fost 
căsătorită cu baronul Petrino din VașcăuțI 
pe Geremuș. Din copiii născuțl din acâstă 
oăsătorie se află în viâță o. r. ministru î. r. 
Alex. br. Petrino, Penelope văd. după 
cons, aulio de Miculi. Din oăsătoria a 
doua s’au născut baronii: Nicolae, Xe- 

nofon și Alexis Mustatza, cari se află în 
viață. După mortea soțului său barona 
Mustatza, care se buoura de mare stimă 
în viâța sooială, trăia retrasă pe moșia 
Sadagura.

—o—
Posta dela Blașiu ni-a sosit (filele 

aoestea cu mari întârHiărl. Un raport spe
cial, ce ni-s’a trimis cu privire la festivită
țile de primire a Metropolitului Mihalyi, 
ni-a sosit abia a treia fii, erl, așa că nici 
nu l’am mai putut folosi. Tot asemenea 
am pățit’o și cu telegramele de Sâmbătă, 
cari ni-au sosit sera târejiu, după tipărirea 
fâiei. Ast-fel de neregularitățl nu-i ser
vesc spre laudă administrației poștale din 
Blașiu.

—o—
Din Bucure8cl primim înounosciința- 

rea, că d-1 farmacist I. Mzmteanu, simpati
cul și valorosul Român ardelean, oedând 
farmacia „La foișorul de foc" din calea 
Moșilor, al cărei dirigent arendator era 
pănă aoum, a întrat cu înoepere dela 23 
Aprilie v. c. în posesiunea farmaciei „La 
cerb" a Curții regale din BucurescI (Galea 
Victoriei Nr. 78, peste drum de Pasagiul 
Român). Noua farmaciă a d-lui I. Mun- 
teanu, care pănă aci fusese proprietatea 
d-lui F. W. Ziirner, este una dintre far
maciile cele mai ou bun nume în Bu- 
curesol.

— o —
Logodnă. D-1 Alesandru Mihailoviciu, 

inginer la căile ferate de stat în Solnoc, 
s’a logodit la 21 Mai n. c. cu amabila d-ră. 
Iulia Nadașianu Eremics. — Sincere felici
tări tinerei părechl!

— o —
Prelegere publică. Pentru ca comer- 

cianții interesați să fiă informați asupra 
avantagiului mare ce le ofere întrebuin
țarea șecurilor și a clearingelor, direcțiu
nea casei poștale ung. a încredințat pe 
primul ei seoretar, d-1 Ferdinand Kratzer, 
ca să țină și în Brașov o prelegere despre 
acesta. D-1 Kratzer îșl va ține deci prele
gerea mâne, Marți în 28 1. c. la 3 ore d. a. 
în sala casei sfatului. Presidiul camerei co
merciale rogă pe acâstă cale pe oomercian- 
ții și industriașii interesați să ia parte în 
număr cât se pote de mare la acea pre
legere.

Serbarea proclamării Regatului român.

In 10 Maiu v. s’a serbat cu mare 
pompă în Bucuresol a 14 aniversare a pro
clamării Regatului român. Programul ser
bării este următorul: In revărsatul zorilor 
21 tunuri au anunțat Capitalei solemnitatea 
4ilei. La 10'/2 ore dimineța s’a celebrat la 
Mitropolie un Te-Deum de cătră I. P. S. S. 
Mitropolitul Primat, încungiurat de înaltul 
cler, în presența d-lor miniștri, Corpurilor 
legiuitore, înaltelor ourțl de casațiune și de 
compturi, corpului profesoral, curților și 
tribunalelor, d-lui primar cu consiliul co
munal al Capitalei, camerei de comerciu, 
înalților funcționari ai Statului și d-lor ofi- 
cerl din armata permanentă, teritorială și 
din reservă, cari nu vor fi sub arme. Ar
mata a fost așe4ată pe strade și piețe între 
palat și Mitropolie. Elevii școlelor superi- 
âre și secundare din Capitală erau înșirați 
pe ambele părți ale Bulevardului Elisabeta. 
Pornirea dela Palatul din BucurescI a MM. 
LL. Regelui și reginei, precum și AA. 
LL. RR. Principelui și Principesei Româ
niei, spre a asista la Te-Deum, s’a anunțat 
prin 101 tunuri. La Îl1/, ore, Majestățile 
Lor au primit defilarea pe Bulevardul Uni
versității, înaintea statuei lui Mihai Vitezul, 
în ordinea următâre : 1) Elevii șoolelor su- 
periore și secundare cu drapelele lor; 2) 
Armata. Dela orele 8 sera musicile militare 
au cântat în grădinile și piețele publice. 
Registrele de înscriere la Maiestățile Lor 
au fost deschise la palatul din Capitală. In 
acea 4*>  lft orele IO1/, diminâța s’au celebrat 
Te-Deumuri în tâte comunele urbane și 
rurale din țâră, la cari au asistat autori
tățile locale. D-nii prefecți au primit, în 
reședințele județelor, felicitările autorități
lor civile și militare și ale orășenilor. In 
acele reședințe d-nii prefecți, în înțelegere 

cu primarii și șefii garnisânelor respeo- 
tive, au regulat modul serbărei acestei 
4ile.

Președinția consiliului de miniștri pu- 
bbcă următorele în „Monitorul Oficial" de 
alaltă-eri: „Marea aniversare de 10Maiu ou- 
rent fiind salutată de țara întrâgă ou cele mai 
bine simțite urări de fericire adresate Regelui 
și Reginei, oa și întregei Auguste Familii 
Regale, Majestățile Lor, mult reounoscă- 
tora pentru aceste dove4l de iubire și pro
fund devotament date lor la acâstă solemnă 
ooasiune, au însărcinat pe d. ministru-pre- 
ședinte al oonsiliului să esprime cele mai 
vii mulțumiri: oierului, d-lor representațl 
ai națiunei, autorităților civile și militare, 
comerciului, tutulor persânelor particulare, 
și, în special, domnelor cari, prin nenumă
rate adrese, telegrame și însorierl la Palat, 
s’au grăbit să manifeste cele mai bune 
simțăminte ale lor pentru Tron și Di
nastie".

Coresp. „Gaz. Trans.“

Făgăraș, 23 Maiu 1895.
D-1 fișpan Bausznern a conchiămat 

ședința municipală a comitatului Făgărașu
lui pe Joi în 30 Maitt, fiind încunosciințațl 
despre acesta toți membrii la timpul său. 
Aoum de-odată ne pomenim, ca din senin, 
ou un ucaz prin oare d-1 fișpan dispune, 
brevi mânu, oa acâsta ședință se se țină cu 
2 fiile mai înainte, adecă Marți în 28, âr 
nu Joi în 30 Mai, căol în acestă 41 ar fi 
Rusaliile Jidanilor.

La ședința din cestiune vor fi a se 
ooupa prin alegere și 3 posturi de funcțio
nari și alte cause forte însămnate, oa tot- 
deuna.

Ne întrebăm acum, ce va mai fi și 
acâsta? Căci ședință amânată s’a mai po
menit, dâră ședință municipală pripită și 
grăbită, brevi mânu, în un timp, când mem
brii, oarl și-au întoomit afacerile așa, oa să 
partioipe numai ou 2 4ile mai târ4iu, nu 
mai pot fi încunosciințațl oorăspun4ător, asta 
nu s’a mai pomenit, decât la noi, și și aiol 
numai sub d-1 Bausznern. Ce mai plătesce 
pentru voi viâța numită constituțională și 
așa 4isa autonomia a comitatului, pe lângă 
astfel de apucături ? — Nimica, de sigur; 
nimica altceva, decât că astfel de apuoă- 
turi servesc la nemărginita iritare a spiri
telor, la nemulțumirea generală și la totala 
deoădință a servițiului și a stărilor afacerilor 
publice.

Membrii români deci, și fără altă în- 
cunosoiințare, să se presinte ou toții în nu
măr complet la aceea ședință de Marți și 
să protestăm solemn și hotărît în oontra 
ăstor-fel de apucături. D-1 fișpan tot men
drele și treburile sale, ale rudelor și ale ar- 
gaților săi și le-a făcut pănă acuma în 
oontul nostru și în detrimentul serviciului 
public. Der pănă când tot asa?*)

X.

NECROLOG. loan Brenciu, învățător 
în Baclfalău (Săcele), după îndelungate su
ferințe a răposat Vineri noptea în 12 (24) 
Maiti în etate de 29 ani. II jălesoe întris- 
tata-i mamă : văd. Maria T. Brenoiu ; Toma 
Brenoiu, ca frate; Maria, Eufrosina și Oc
tavian ca surori, cum și alte rudenii. — 
Fiă-i țărîna ușâră!

— Ilie Blaha, funcționar postai eme
rit și Ana Blaha năso. Mihâlyi, fac cunos- 
oută mortea iubitului lor fiu Wilhelm Blaha, 
locotenent ces. și reg. în regim. 50, care 
după lungi suferințe șl-a dat sufletul în 25 
1. c., în etate de 30 ani. Rămășițele de
cedatului se îmormentâză astă4l dela lo
cuința din strada lungă Nr. 63 în cimiti
rul din Blumăna. Vineri în 31 1. c. se va 
celebra parastasul în biserica rom. cat. din 
loo. — Fiă-i țărâna ușâră!

*) Regretăm, că acâstă corespondență, 
sosindu-ne numai erl, n’am putut’o publica 
măcar cu o 4i mai de grabă. — Red.

Proprietar: Dr. Aurei Murețianu.

Redactor responsabil: Gregoriu Kfiaior»
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Cursul fa bursa din Viena.
Din 25 Mai 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 123.25
Renta de oordne ung. 4% . . • 99.10
Impr. oă.il. fer. ung. în aur 41/2% • 126.50
Impr. c&il. fer. ung. în argint 41/2°/0 103.30
Oblig, oftil. fer. ung. de ost. I. emis. 125.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.50
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
Imprum. ung. cu premii .... 158.50
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 149.25
Renta de hârtie austr..........................101.30
Renta de argint austr.......................... 101.35
Renta de aur austr...............................123.50
Losuri din 1860   157.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 1078. — 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 462.75
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 398.75
Napoleondori.................................. 9.67
Mărci imperiale germane . . . 59.60
London vista....................................122.—
Paris vista  ............................. 48 35—
Rente de cordne austr. 4%- • • 101.50
„Npte italiene..................................  46.20

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Mai 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.63 Vend. 9.66 
Argint român. Otimp. 9.55 Vend. 9.60 
Napoleon-d’orl Camp. 9.64 Vend. 9.67 
Galbeni Cnmp. 5.78 Vend. 5.80
Mărci germane Cump. 59.10 Vend. —.— 
Ruble rusescl Cump. 130.— Vend. —.— 
Lire turnesol Cump. 10.90 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina5% 100.25 Vend. 101.25 

Nr. 55 33—1895.

PUBLICAȚIUNE.
Fosta vilă Rombauer de pe 

Curmătură, aparținetâre acum ora
șului Brașov, se va villde pe cale 
publică de oferte în 4 Iunie 1895.

Pertractarea de oferte se va ține 
la II ore înainte de prântj în amintita (ji, 
la oficiul orășenesc economic, unde 
se află și condițiunile de licitațiune 
și vânzare spre examinare.

Ofertele timbrate, provecjute cu 
un vadiu de 5% din suma oferată, 
cari au ca se conțină dechierațiunea, 
că oferentului ’i sunt cunoscute con- 
dițiunile de oferte și acele de ven- 
4are și că se supune lor, sunt de a 
se așterne, cel mult până la 11 bre 
a. m. a amintitei cjile la oficiul oră
șenesc economic.

Brașov, 10 Mai 1895.
702,3-3 Magistratul orășenesc.

Kfro. 263 - 895,
a. f. c, sc. d..

Concurs la postul de profesor.
Prin acesta se escrie concurs la 

o catedră ordinară la gimnasiul su
perior fundațional din Năseud pen
tru limba maghiară-latină ori ger- 
mană-latină, eventual altă combina- 
țiune din acestea obiecte de învăță
mânt. Cei ce au cualificațiune in 
acest ram sunt provocațî ca pănă 
în 15 Iulie St. n. a. C. se-și înainteze

Secretar:
Nestor Simon.

cererile instruate în regulă la sub
scrisa comisiune administrators.

Plata profesorului ce e de a se 
alege în cei dintâi 3 ani de probă e 
700 fl. apoi plata de profesor ordinar 
de 1000 fl., decenali de 10% și drept 
de pensiune.

Dela profesorul ce se va alege 
se cere ca se posedă perfect limba 
română ca limbă de propunere atât 
în scriere cât și în vorbire.

Postul e de a se ocupa în I 
Septemvre 1895.

Din ședința comisiunei adminis- 
tratbre de fondurile centrali Sco
lastic și de stipendiă din districtul 
Năseudului, ținută în Năsăud la 27 
Aprilie 1895.

Președinte:
Dr. loan Pop,

vicar.

Nro. 271-895. 
a. f. c. sc, d.

Concurs la postul deînvețătore.
Prin acâsta se escrie concurs la 

postul de învețătâre devenit vacant 
Ia șcâla fundațională elementară po
porală de fetițe din Năseud.

Invețătorea diplomată mai în- 
tâiu în timp de 3 ani se aplică 
provisorcu plata anuală de 
400 fl. pentru învețătârea provisoră, 
și decă în acest timp a corespuns 
pe deplin chiemărei sale se pote 
tace definitivă cu plata a

nuală de 550 fl., drept de pensiune 
și adausuri decenale.

Dela învețătârea ce se va alege 
se cere ca se posedă perfect limba 
română ca limbă de propunere atât în 
scriere cât și in vorbire.

Postul e de a se ocupa în I 
Septemvre 1895.

Invețătorele cualificate, cari do
resc a concurge, au se’șl înainteze 
cererile instruate în regulă la sub
scrisa comisiune administratbre pănă 
în 15 Iulie st. n. a. c.

Din ședința comisiunei admi- 
nistratbre de fondurile centrali șco- 
lastic și de stipendiă din districtul 
Năseudului ținută în Năseud la 27 
Aprilie 1895.

Președinte: Secretar:
Dr. loan Pop, Nestor Simon.

vicar. 707,2-3

Anunciurl
(inserțluni și reclame)

Suwfifî a se adresa subscrise,, 
adlmîniîstii’aiium. in casulu pa- 
blâcării unui anuncou mai mult 
de odată se face scădementuT. 
care cresce cu câtu publicarea 
se face mai de muite-ori.

Administrația nea 
«Gazeta Transilvaniei/1

ZL'Eez'Su.l trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din ! Blm

Tren 
de 

person.

Tren 
accel.

Trenu 
român 
expr.

Tren

persdn. 8-ccol.

Tren LTren 
de 

iersdn.

Tren
accel.

Tren 
de 

persdn.

Trenu 
mixtu

2.25
3 14
5 07
5.40
7.19

8.05
2 15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

I
9.07
9.37

10 37

11.40
11.55

1.39
2.13
2.28
3.30

4 16

5.07
5.14
5 59

> 8 05
i 5.45
l 9 27'

11 53
1 48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40"
9.08

10 40
11.25
11 54
12.04
12.34
1.-
1 40
2.17
2.35
3.14
3.34

, 3 49
' 4.11
, 448

5 27
. 6 10
( 7.50

8.30
; 9.03

9.38
' 10.25

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

pl.

II 
sos.l 
p).

417
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.38

pl.
w

11.-
1’2.26

1 11 “629
8 30 1125

Trenu1 
de 

persdn.

8.10
8.51

10.27
10.42
12.21

pl. J

Mezo Telegd
Rcv . .
Bratoa .
Ciucia .
B -Huiedin
Gbârbiiu

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Ui oara . 
Vințul de sus 
Ai ud

Copșa-mică
Mediaș .
Elisabetopol
Sigbișora . 
Hașfalâu .
Homorod .
Agoștoufalva 
Apeța .
Feld ora
Brașov .

Teiuș
Creoiune! 
Blașiu . 
Micăsasa

Viena . . .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare

Timiș .
P r e d ® a I 
Bueurescil .

Clașiu .

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.u8
7 01
6 -
5 11

Tren 
român 
expr.

Trenu 
de 

.. persdn.

trenu 
de 

persdn.

trenă
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
do 

persdn.

trenu 
de 

persdn.

trcnti 
mixtu

trenu
mixtă

1 55
7.25
5.23
3 46
2.26
2.19
152
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7.-
3 50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6 53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7 0S
6.39

9.23
8.49

8 23
8.08
7.59

7 30

6 56
6 54
6.41
6 20
—°t»3
533
4 27
3 53
3 37
3 16
2.45
2 18
142
1.12
8.35

Cucerdea — OșorBieîu — Stegli.-sdsesc.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

3.11
3.52
5.26
5^36
7.19

8.59
9.40

11.11

pl.

sos.
pl.
sos.

Cucerdea . 
Ludoșii. .

Oșorheiu .

Eegh.-săs..
Nota: Orele însemnate în stânga 

'nsemnezâ 6rele de nopte.

809.

{ pl-
• Isos.
. pl.

stațiunilor

7.41
7.03
5.30
5.18
3.50

2.36
1.58

12.25
9.25
7.49

eunt a se ceti

5.25
4.48
4.23
3.-
2.00
2.-
1.51
1.23

12.54

10.19
9.39
9.12
5.35

6.25
«.10 

“Ă43
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2 10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6.-
5.11

Trenu. 
de 

persdn. 
,=^l

Trenu 
mixtu

1.18
12.32
10.35
10 —

8:25

7 33
7.53

trend 
de 

persdn.

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

11 -
11.20

4.-
4-20

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

5.10
4.50

10 30
10.10

t.’ojB sa-macii — Sibim — Ava-igu — FăgăE’asu

trenu 
de 

persdn.

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

trenu
mixtu

7.10
8.59
9.15

* I sos.

. pi.

trenu 
mixtii

Copșa nuca . 
Ocna . . .

■ms. | o.,..
pl. .1 Slblia • 

Avrig . 
so9. Făgăraș

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

3.30
3.10

trenu 
de 

persdn.

6.20
5.12
4:49

trenu 
de 

persdn.

--- *
9.12
8.52

trenu 
de 

persdn.

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

Siglilșdra—©darSaellu-sfecuesc.

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtii

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.35
■11.54
12.20

4.25
4.48
5.23

Simeria.........................
Oerua...................................
Huuedora....................

10.25
10.05
9.38

3.10
2.54
2.30

10.29
10.46
11.12

4.50
4.34
4.10

8.34i
8.14
7.45

5S j* a sov—-Zer ia ești
trenu
mixtu

trenu 
mixtii

trenu
mixtu

trenu.
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36

9.15
10.35

Brașov ........................
Zerneștl............................ ,

7.36
6.06

1.29
12.05

8.31
7.20

?3 ti r e ș - Sb sa $ t» 82 i e t r ă ț a

9.10
1.01
4 55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țago-Budatelică . . .
Bistrița........................

6.464.- 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

A b- a d — T i nsi i s 6 r a

6.20
7.08 

f 8.01

11.30
12.47
2.05

5.
6.14
7.39

Aradu ........................
Vinga.............................
Tiinișora....................

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

10.55
10.11

8.15

©areiil-Dnari — iBe-Băsa
trenu 
mixtu

trenu 
mixt ii

trenu 
mixtu

trenâ 
mixtu.

trenu 
mixtu

trenu 
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


