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SKAȘOVU, piața mare, Tfirgulu 
Inului Nr. 30.

'ivrwrt nsfrancait mu primexcu. 
■Manuscripts nu sc retrimite.

Birourile da muchii: 
Nrașovu, plata mare, TSrgulfl

Inului Nr. 30.
End©rate mai primeaofi In Vlena 
R Mosse^ Haassnstein & Vogler (Otto 
Haos), H. Schalek, Alois Herndel, M. 
Dukes, A. Oppeltk, J.Donneberg; în 
Budapesta: A, 7. Goldbergsr, Eck- 
tton Bernat: în Frankflirt : G. L. 
Daubs; In Hamburțj: A. Stotter.

Pret-ulti inserțiuniloră: o aerisi 
zarmund pe o colină 6 or. și 
30 cr. timbra pancru o pubii- 
oare. Publioiri mai deee dupfi 

tarifași învoială,.
Reclame pe pagina a Hl-a o 

sena 10 cr. v. a. oâu 80 bani.

DE ~“lv£T3>TZZ~_Zi_ ±3)

Nr. 69.—Anult LVI. Brașovii, Duminecă, 28 Martie (9 Aprilie)

n Gazeta" e»e tn fiS-carefli
Abonamente pentru Austro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fl., pe ș6ae luni 

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

Pentru România șl străinătate: 
Pe uni anu 40 franol,pe gâze 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecii. 8 franol.

Se prenumfiră la tdto oficiale 
poștale din lntrn și din afară 

și la dd. eoleotorl.

Abonameninln pentru Brasovă: 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirguli Inului Nr. 90 etaglulu 
I.: pe unu and 10 fl., pe ș6ae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu and 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu esemplaru 5 or. v. a. 
său 15 bani. Atfttu abonamen
tele oftti și inserțiunile sunti 

a se plăti înainte.

1893.
Din causa sflnteloră sărbători, diarulă 

nn va apără până Mercur! săra.

Nou abonamente
la

ț

Cu 1 Aprilie 1893 st. v.
se deschide nou a h o n aiucntu, 
la care învltâniu pe toți amicii și 
sprijinitorii folei nostre.

Pentru Austro-Ungaria:

Prețulu abonameniuluii

pe VLma. aaa.no. . . . .. . . . 12 fL
pe sese lnoxii . . . .. . . . e £L.
pe txei lno.xa.1 . . . .. . . . 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe -U.XX-&. an.no.......................... "5:0 fraxxci
pe șese lrnnî ..... 20 ,,
pe txei lta.ni...........................IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă’-

Pentru Austro-Ungaria:
pe unu anii ........................................ 2 fl.
pe șese luni........................................I 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".

Brașovfl, 27 Martie v.
Sărbătbrea cea luminată de 

mâne ne face sS aruncămu o pri
vire asupra trecutului și viitorului 
nemului nostru.

Strîmbătățile acestei lumi și 
s6rtea neegală, ce este dată indi- 
vicplorG', ca și popbreloră, au adusu 
cu sine, ca poporulu românii din
tre Tisa și CarpațI se nu se pbtă 
bucura pănă acuma și elQ de li
bertatea și drepturile ce i se cu
vin 0.

Abia scăpatu din lanțurile io- 

băgiei, RomânulO șî-a schimbată, 
dela 1848 încoce, de doue-orl stă
pânii fără să ajungă a-și vede îm
plinite măcaru în parte dorințele 
și aspirațiunile sale naționale.

Pe lângă tote jertfele aduse 
în sânge și avere, amiî ajunsă, ca 
astădb cu tbte că nu mai sun- 
temii iobagi, să fimfl mai amenin
țați și mai primejduiți în limba 
și naționalitatea nostră, ca înainte 
de 1848.

Posomorite suntO prospectele 
ndstre și în viitoru, cum este po
somorită vremea, care în locQ de 
flori și de verdeță. ne aduce la 
Pasci gerfi și zăpadă.

Și de ce ni-se pară atâtu de 
posomorite aceste semne ale vii
torului? Credeți, că dâră prigo
nirile și uneltirile dușmaniloru ne
mului nostru ne-ar pute lace, fiă 
și numai pe o clipită, se ne în- 
doimu în isbânda cause! ndstre 
drente ?

Nici-odată!
Nu va fi cu putință acelora, 

cari voru să ne stingă ca națio
nalitate deosebită română, se is- 
butescă cu planurile loru infernale 
astăcfi, când suntem0 multă mai 
înaintați și când ni-se dau atâtea 
miildce de a pute se ne apărămă 
față cu unu astfelu de atentată 
barbară; nu le va fi, 4i°emâ> cu 
putință, decâtă numai atunci, decă 
noi nu ne vomu sci împlini da
toria și chiămarea.

Pe câtă vreme fiii națiunei 
nostre se voră încâlcii la radele 
binefăcetbre ale iubire! de frate ; 
pe câtă vreme noi vomu fi con
duși de marile idealuri naționale, 
pentru cari s’au jertfită premer
gătorii noștri în luptă, er inimile 
nostre voru fi pline de sfânta în
suflețire pentru libertate și drep
tate, n’avemu a ne teme de ni- 
mică, ci putemu privi cu încre
dere și cu curagiu înaintea nostră.

Decă este ceva, ce ne neliniș- 

tesce și ne face să ne îngrijimu 
adencu de viitorulu nostru, suntu 
numai semnele triste, ce le ve- 
demă ici și colo, că iubirea și le
gătura dintre frați este turburată 
âe certe și intrigi meschine, că 
■marile idealuri naționale suntă 
umbrite de patimele intereseloru 
personale și că însuflețirea cea 
nobilă și desinteresată pentru 
causă este adese-ori înlocuită de 
pofta profană, de a face svonu 
și paradă secă.

Nu putemă der să nu ne adu- 
cemu aminte, că cea mai de 
frunte și cea mai ferbinte dorință 
a luptătorilor^ redeșteptărei nostre 
naționale a fostă, ca înainte de 
tăte să căutămu a întări sămenția 
nostră printr’o strînsă legătură și 
unire între tăte medularii© națiu
nei năstre.

Nici-odată n’amă avută mai 
multă lipsă de acestă concordiă și 
unire între frați ca acum, când 
după ce ni-s’au nimicită tote drep
turile naționale, este în celu mai 
mare periculu și esistența biseri- 
cei năstre naționale, cea din urmă 
întăritură, îndărătulu căreia s’a 
adăpostită veacuri întregi nea- 
mulu nostru multă prigonită.

Ori ce-amă face și amă între
prinde der astă4l, trebue se avemu 
în vedere, că în timpuri critice și 
de mare primejdiă se cere înainte 
de tăte să fimă una și nedespăr- 
țiți toți fiii națiunei; se căutămu 
a ne închega șirurile și a ne în
tări pentru luptele viitore.

Acesta însă nu se păte fără 
de abnegare de sine și fără de a 
pune mai pe susă de tăte causa 
sfâDtă, pentru care luptămă.

De-ar reînvia în inimele năs- 
tre cu îndoită putere foculu iubi
tei de ne-amă, ce a condusă pe 
părinții noștri și a însuflețită pe 
apostolii Românismului!

Manifestulu de unire 
alu Mitropoliei române de 
Alba-lulia cu biserica Romei 
din 7 Oct. 1«9S și condițiu- 

nile unirei.
D-lă Nic. Densușianu ni-a 

comunicată textulă originală în 
limba română ală actului funda
mentală de unire a bisericei ro
mâne din Transilvania cu biserica 
Romei.

Aflămă de bine a publica și 
în numărulă de Duminecă acestă 
actă. subsemnată de protopopi și 
de Mitropolitulă Atanasie și în
tărită cu pecetea Mitropoliei Bel
gradului, lăsândă se urmeze și 
conclusiunile, ce le face d-lă Den
sușianu din punctă de vedere is
torică.

Eată textulu:
Pe foia ântâia.

„Noi mai în josă scrișii Vlă- 
„diea, Protopopii și opii Bese- 
„riciloră Rumânesci dămă 
„în scire tuturoru cărora se cu- 
„vine, mai vertosă Țerei Ardeiu
lui. —

f „Cercândă schimbarea aces- 
„tei lumi înșelătătăre, și nestarea, 
„și nepeirea sufleteloru, căruia în 
„măsură mai mare trebue a fi de 
„câtă toate, din bunavoia năstră 
„ne unimă cu Beserica Romei cea 
„catholicescă și ne mărturisimă a 
„fi mădulările ceștii Biserici sfinte 
„catholicescă a Romei prin cestă 
„carte de-mărturie a năstră. Și 
„cu acele privilegiomuri 
„vom se trăimu cu care 
„trăi eseu mădulările și popii 
„acestei Biserici sfinte, pre- 
„cum înălția Sa împăratului și co- 
„ronatulă craiul nostru în milos
tenia decretumului Inălției sale 
„ne face părtași, care milă a năl- 
„ției sale nevrendă a o lăpăda 
„cum se cade credincioșiloră 
„Inălții Sale acestă carte de măr- 

FOILETONULO „GAZ TRANS.“

Versuri religiose.
La patim» și învierea Domnului nostru 

Isusă Christosti.
I.

Domnulă nostru Isusfi Christosă 
Oelă cu nume prea e frumoșii 
De Tatălă a fostă trimisă, 
Precum prorocii au scrisă, 
Ca lumea s’o mântuesoă 
De robia strămoșesoă.
Dulcele Isusă Cristosă 
Din oeriurl venindă io! josă, 
Ucenici ș’a adunată
Multe minuni a lucrată, 
Pe dmenl i-a învățată 
Cum să soape de păcată, 
Der puțini l’au ascultată;
Cei mai mulțl potrivă-au stată 
Ba-ai jidoviloră preoți
Strigau într’o gură toți: 
Aoestă omă legea ne strică 
Și de elă la toți ni-e frică, 
Haide-țl dăr să-lă răstignimă 
Pe oruoe să-lă pironimă, 
Căci viu de îlă vomă lăsa.
Toții poporulă va strica.

n.
Christosă, decă a văcuță 
Cumcă vremea i-a sosită 
Ca să se plinăscă tdte, 
Cele din veci așeejate, 
Vrendă oină să o gătescă 
Prin ea să ne dăruăscă 
Taina cea dumnedeescă 
Ș’a adunată pe a-i săi 
Doi-spre deoe ’nvățăcei 
Și cu toții au cinată 
Er Isusă a așeefată 
Taina sfintei beuturl 
Sfintei cuminecături.
Ș’a «fisă Isusă cătră ai săi 
C’așa să facă și ei 
Intru pomenirea sa, 
Atunol vicleanulă Iuda 
Cătră-ai lui Christosă dușmani 
Așa d’se: dați-ml bani 
Dați-ml trei cjccl de arginți 
Și vi-lă dau să-lă răstigniți, 
Eu voiu da o sărutare 
Să cunăscețl voi pe care 
Va trebui să-lă legați 
Și morții oumplită să-lă dațl, 
Jidovii bani îi dădea 
Iuda ’n pungă îi băga

Și pe Christosă îlă vindea.
III.

Pe Isusă decă l’au prinsă 
La Arohierei l’au trimisă 
Să-lă judece întâiu ei 
Mai marii Archierei, 
Apoi de-acolo legată 
L’au trimisă și la Pilată, 
Pilată decă l’a văzută 
Cătră densulă a grăită
— Der ce vii tu măi pe aici 
Și faci între dmenl prici? 
Er Christosă la elă privia 
Și nimică nu răspundea: 
Atunci Pilată cu mâniă
Strigă— „Ce? nu-mi răspunzi mie? 
Nu sci că eu îsă domnă tare
Ș’am putere forte mare 
Putere de slobozire, 
Putere de răstignire !“ 
Isusă ou capulă plecată 
Așa (fise lui Pilată 
„Tatălă putere ți-a dată!“ 
Er Pilată eși afară 
Și-așa (fise la poporă
— Eu destulă am judecată, 
Der nu ’lă aflu vinovată, 
Că n’are nici ună păcată.

Atunci jidovii-au strigată
— Răstignesceni-lă Pilate 
C’acesta le face tâte,
Că de nu lă vei răstigni 
La Chesariu prietenă nu i fi. 
Atunol Pilată cunosoendă 
Ce au jidovii în gândă 
Mânile și le-au spălată 
Apoi pe Isusă l’a dată 
picendă: „io-să nevinovată 
De aoestă sâDge preacurată 
Și ’n ăstă omă dumnedeescă 
Niol o vină nu găsescă!u 
Er jidovii au strigată
— Ală lui sânge vremă să viă 
Spre a nâstră sămințiă!“

IV.
Și pănă l’au răstignită
Rău de totă Iau ohinuită 
Purtându-lă cu mare sîlă 
Și bătendu-lă fără milă 
Dintr’o curte și-altă ourte 
Pumni și palme dându-i multe 
Pe oare i-au vindecată 
Aceia palme i-au dată, 
Șhi făcură multă năcasă, 
Lovindu-lă peste obrază.


