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Inserat© mai primesofi In Vlena 
R. Kosse, Haasenstein & Vogler (Otto 
Kaas), H. Schalek, Alois Herndel, Af. 
Dukes, A. Oppeltk, J. Donneberg; în 
Budapesta: 1. V. Goldbergcr, Eck
stein Bernat: în Frankfurt : O. L.

Daube ; In Hamburg: 4. Stoner. 
Prețulu inn erț.iun Horă: o eariĂ 
garmond pe o colină 6 cr. și 
BO or. timbra penrru o publi
care. Publicări mai deee după 

tarifași învoială.
Reclame pe padina a TII-a o 

senă 19 cr. v. a. nAu 30 bani.
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„Gazeta" ese în fiĂ-carecji 
Abonamente penirn Anstro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fl.ț pc șâse luni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe ană.

Pentru România și străinătate: 
Pb unfl ană 40 franol,po țĂae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franol. 

Se prenumără la tâte oficiele 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.

Abonamentnln pentru Brasovn : 
aadministrațiuno, piața mare, 
Tftrgulă Inului Nr. 90 etagluln 
I.: pe ună anu 10 11., pe șăae 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Cu dusulu în casă: Pe unu anu 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună osemplaril 5 or. v. a. 
său 16 bani. Atâtă abonamen
tele cătă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 71. Brașovu, Vineri, 2 (14) Aprilie

Cu 1 Aprilie 1893 st. v. 
s’a deschisu n o u abonanientu, 
In care învltămu pe toți amicii și 
sprijinitorii foiei nostre.

Prețulâ abonamentuluii
Pentru Austro-Ungaria:

pe mxi-îî slxxtS. ....... 12 fl. 
pe șese l-vtxii............................... S fl.
pe trei 1-o.n.i ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe -vltl-lx an-ă.........................40 franci
pe șese luni.........................20 ,,
pe trei 1-cmi..........................IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

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

Pentru România și străinătate:
pe unu anu...................................... 8 franci
pe ș6se luni..................................4 „

Abonarea se pote face mai ușorii
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei*1.

Istoricii români 
Clainu, Șincai, Bărnuțiu, Lau- 
rianu. IBarianu si Hurmuzachi 
despre unirea cu Biserica Ro
mei, si despre foloseie unirei.

(Fine.)

SS ascultăm acum pe în veci neui
tatul Bărnilțu, acestă bărbată pre
destinate ale națiunei române, 
care în memorabilulă său discursă 
dela 1848 este profetică chiar și 
în Gestiunile de unire. •

Etă cum se esprimă dânsulă 
despre începutule sclăviei Biseri- 
ricei nbstre de Alba-Iulia în jugulă 
Bisericei catolice, și despre folosele 
politice ale unirei.

„Suptu înalta protecțiune a 
acestui Strigoniu fabrica Ie
suiți i diplome false, scotea 
rescripts dela Curte și bule dela 
Roma pentru noua subprigonire 
a bisericei române sub titlu de 
Episcopate ale Făgărașului, nu
mai semplicitatea preoțiloră 
Români apără demnitatea Mi
tropoliei Românilore de n’a 
apusă cu totulu, că nu luară 
întru nimicu atari bule și res 
Cripte și continuară și după uniu
nea acesta, ca și înainte de ea a 
cântare în tote bisericele române 
totă pe Archiepiacopulă lord ca 
și mai înainte . ... u

„îndată la începutuld Uniunei 
vedemă în Sinddele nostre pe 
patrele reptore ale Iesuițiloră 
preșefiendă în locuie superitenden- 
tului reformate și pe alte Iesuitu 
’10 vedemă neîncetată în câstele 
Episcopului nostru priveghiându-lă 
ca pe unu făcStoru de rele. Acum 
spuneri-mi, ce diferință este între 
superitendentele de Tofeo 
și între iesuitulă Baranyi, care 
din amândoi a fostă mai bună 
pentru Români? îndată după 

unire episcopulă catolică din 
Alba-Iulia încalecă peste Ar- 
chiepiscopulă nostru și-lă face 
Vicariu, ’lu înfruntă, ’lu dogenesce, 
’lu visita pană ce-lă scâte abia 
bula papei din 1721 ab omni 
admonitione, coreptione visi- 
tatione a acelui episcopă din 
Alba-Iulia, er AchiepiscopulO din 
Strigonă ’lu desbracă de demni
tatea archiepiacopescă și-lu face 
sufraganeu, și biserica nâstră o 
legă în jugă nou.... Cu șierbitutea 
acesta nouă se introduce în ele- 
rule română unu șierbilismu nou 
împreunatu cu o îngâmfare mesa- 
ravere mai alesă în referență că- 
tră cei neuniți, cari n’avea privi- 
legiulu unițiloră. Acestu spiritu 
necurată locuesce în mănăstirea 
din Blașiu supt călugări: face ad
vocate de Iesuiți și pe unu Petru 
Arone, dă lucru de ajunsă epis
copului Inocențiu și animoșiloră 
protopopi de atunci: murindă că
lugării remâne ereditate Capitu- 
lului succesoriu în funcțiunile că- 
lugăriloră și de aci se Btrăcura la 
Cleru. Episcopii, Capitululă, Pro
topopii și Vicarii lucră pe între
cute spre cea mai profundă du
rere a Clerului și a tâtă națiunea, 
ca se nu mai scape biserica 
română de subt acestă tutelă 
rușinâsă; fii nenorociți! cine ve 
va apera, dâcă părinții voștri dau 
mâna cu străinii în contra vdstră ? 
Ce ar cjice episcopulu Inocențiu, 
când ar vede, că acum n’are 
Iesuitismulu numai unu ad
vocată în biserica lui cea a- 
șerbită și sfâșiată de Iesuiți? 
Ce a păcătuită biserica nâs- 
tră, — întrebămă noi cu epis
copulu Inocențiu — decă cum
va n’a păcătuită unindu-se.... 
cu uniunea deodată a întratu o 
ură între Români în aceste tim
puri nefericite, nu postularețl (ce
reți) ca se descriu cum se certa 
fiii cu părinții, cum se batea frații 
cu frații fără se scie pentru ce, 
cum se afurisea popii noștri unii 
pe alții .... cum înterîtau pe 
episcopii uniți și pe Călugări ca 
s§ facă proseliți din Români .... 
Atâtă erau de mari relele, care 
le suferia națiunea română 
în urma uniunei, încâtă încă 
pe la anulă 1735, așader numai 
peste 35 de ani după făcuta uniune 
se plânge amară Protopopule unită 
Nicora Beianulă cătră Episcopulu 
Inocențiu cu aceste cuvinte: „tare 
me temu, că nu vomă ave 
altă folosă din unirea acesta, 
care o amu făcută; ci vomă 
remâne cu ura între frați și 
cu mustrarea cugetului'4. Nu 
multă după acesta altă protopopă 
predica în biserica acesta, că: 
„i-au înșelată pe Români cu 
unirea11. (Discursulă din 14 Maiu 
1848 la Ilarianu Istoria Tom. II. 
pag. 323— 325.)

Să ascultămă acum pe învă- 
țatulă Laurianu despre folâsele 
unirei:

„Pe lângă tâte aceste Decrete 
și Mandate imperiale, Guvernulă 
și Ordinele Transilvane sciură așa

de bine se întârcă lucrurile, ca 
Românii să rămână totu în 
starea de apăsați și despo- 
iațl de drepturile cetățiane. 
După Decretele Imperiale trebuia 
-ca între cele patru ReligiunI pri
mite, Catolică, Luterană, Calvină 
și Ariană, să fiă o egalitate per
fectă, persănele bisericesc! să se 
bucure totu de aceleași scutiri și 
libertăți, laicii să aibă totu ace
leași drepturi, după starea loru de 
Nobili, Liberi și Omagi (iobagi). 
Românii se număra acum între 
Catolici, și trebuia atâtă în res- 
pectulă bisericescu, câtă și celă 
politică, se se împărtășescă de tdte 
beneficiile, la care au dreptă Ca
tolicii, dela Deregătoriile cele mai 
mari pănă la cele mai mici. Ca
tolicii dobândiră multă prin unirea 
Româniloră, căci îșl înmulțiră nu- 
merulă în comparațiune cu ce
lelalte secte, așa încâtă le întrecea 
pe tbte, — ei, cei ce supt Prin
cipii Calvini avuseră numai două 
biserici publice în t6tă țâra, și se 
reduseră la ună numără atâtă de 
mică, încâtă mai în urmă, când 
se restabili Episcopatulă Catolică 
sub Carolu și se introduse în Alba- 
Iulia Episcopulă Georgiu Martonfi, 
se afla în atare lipsă de Preoți, 
încâtă Protopopulă Românescu, 
Petru din Daia, trebui să servescă 
ofîciulă în limba Românescă la 
altariulă celu mare în biserica 
catolică. — Der Românii se 
socotiră numai ca înmul- 
țitori de numără. — Dregă- 
toriile politice în Transilvania se 
împartă după proporțiunea celoru 
patru religiuni, pentru esemplula 
guvernulă provincială undesuntă 
12 ConsiliarI, se pună câte trei 
din fiă-care religiune. In numele 
Româniloră sepunu Unguri 
Catolici,— deOre-ce după dreptu, 
decă nu doi, celu puțină unulă 
ar trebui să fiă Românu. Așa e 
cu posturile de secretari, de 
Concepiști etc.; așa e la Can
celaria aulică, așa e la Tri
bun aiul u regală, așa e la Te- 
s aurari atu, așa e la șcâle, așa 
e la Deregătoriile din comi
tate și din scaune (districte), 
așa e la alegerea Deputa- 
țiloru.............

„Românii afară de micile scutiri 
ale persâneloru bisericesc!, n u do
bândiră nimica prin unire, 
ba încă și perdură. Perdură in
dependența loru, ca Români și 
ca religionari de ritniu orien
tală, care o aveau ei mai înainte 
pe lângă t<5te asupririle, ce în
tâmpinau din partea eterodoxiloră, 
perdură archi e pisco p atulu, 
căci acesta după unire se de
grade la starea de simplu 
episcopu supusă censurei 
iesuițiloră și supremației ar- 
chiepiscopului ungurescu; per
dură chiar naționalitatea. 
Cei mai mulțl Români, cari se 
înălțară cu încetulă din întâm
plare .... la deregătorii mai 
înalte .... trecură dela legea și 
ritulă orientală, la cea de ritulu 
occidentală .... și se lăpădară 

de națiunea loră11. (Magazină i“ 
torică Tom. III. pag. 326—328)

Să vedemu acum, cari suntă 
părerile învățatului istorică și a 
bunului Românu Papiu Ilariană.

In discursulă său despre vieța 
și activitatea lui George Șincai, 
Ilariană ne spune, în modă des
tulă de clară, că unirea Români
loră cu biserica Romei s’a făcută 
numai promițându-se Româniloră 
drepturi politice egale cu Ungurii.

„Românii de aici din Transil
vania, fiice dânsulă, căleați deo
potrivă în cele besericescl, politice 
și sociale, după căderea Transil
vaniei sub casa habsburgică fură 
amăgiți prin promisiune de drep
turi egali cu Ungurii, a se uni cu 
biserica Romei.“

Ilariană apoi ne arată, că toți 
bărbații luminați ai Româniloră 
au văcjută într’o formă răulă fa
tală causată națiunei și bisericei 
nâstre prin unire.

„Din cari tote se vede, că 
Șincai, ca și Klaină episcopulă, 
Klaină călugărulă, Petru Maioru 
și toți Blășianii luminați din se- 
cululă ală XVIII, cunoscea totă 
răulă fatală produsă prin 
Unire, nici vedea altă lecă, 
deocamdată, spre a micșora 
seu alina răulă, decâtă stricta 
mărginire în cele patru puncte de 
nimeni înțelese.11

Apoi Ilariană se întdree cătră 
Iesuiții români de astăfil cu cu
vintele următâre:

„Voi Iesuiți români dela 
Oradea-mare, dela Gherla, de ... și 
de aiurea, voi cari în aceste fiile 
ale luminei și ale libertății cute
zați a îndemna pe Români 
să mergă la sinodulă Cato
licilor ă din Pesta; voi cari 
mergeți cu cutezanța pănă a da 
Româniloră uniți numele stră
ină și urîtu de Catolici, ca 
și cum a fi unită în patru puncte 
cu catolicii ar însemna a fi cato
lică, papistă adecă Iesuită, voi 
cari prin acesta și alte asemeni 
criminali apucături, cercați a 
rumpe de totă o parte însem
nată a Româniloră din corpulu 
celă mare ală națiunei, — au
riți pe profetulu Șincai și, pănă e 
timpă, convertiți-vă“ (Vieța și ope
rele lui Georgiu Șincai, pag. 32 
—44)

Trecemă acum la unu altu 
bărbată distinsă și înțeleptă ală 
națiunei române, la Br. E. Hur
muzachi.

Eudoxiu Hurmuzachi, în scrie
rea sa asupra istoriei bisericei ro
mâne din Transilvania, ne arată, 
că unirea cu biserica Romei, chiar 
așa după cum o făcuse episco
pulă Atanasie, este din punctă de 
vedere juridică nulă și fără va- 
lâre, de ore-ce s’a făcută fără 
voința părții celei mari a clerului 
și fără soirea poporului, peste 
totă fără ca poporulă se fi fostă 
instruată asupra puncteloră aces
tei schimbări de religiune.

„La sinodulu din 7 Oct. 1698 
din Alba-Iulia, fiice dânsulă, fura 
chemați ce e dreptă deputați din


