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„Gazetei Transilvaniei™.

O dorință fierbinte.
Brașovu, 3 Aprilie v.

Ț)iua de mâne, Dumineca To
mei, ne reamintesce vremurile 
binecuvântate, când Românii deș- 
teptându-se din aomnulâ celă de 
mârte, și-au dată mâna, ca frații, 
și plini de însuflețire națională au 
alergată pe câmpia Blașiului, ca 
se se sfătuescă în cea mai bună 
înțelegere, cum să lucreze, cum 
să stăruescă și să lupte mai bine, 
ca se pâtă stdree dela dușmanii 
noștri seculari libertatea și drep
turile poporului română,

Eramu sclavi în adevăratultt 
înțelesă ală cuvântului; sclavi în 

țeră, în „varmeghii“, la orașe și 
la sate, sclavi în biserică, unde 
eramu prigoniți, în totă chipulu 
scurtați în drepturile nâstre și în
șelați. Trecuseră, cu ună vecă și 
jumătate înainte, o mare parte 
din frații noștri la unirea cu bi
serica Romei, numai ca să-și ușu
reze sârtea, să aibă și ei „privile- 
giumurile“, ce le aveau catolicii, se 
aibă șcâle ș. a. Der Iesuiții, cu 
reverendă, ca și cei cu căputuri 
șinorate, au sciutu se-șl facă mână 
bună la stăpânirea nemțescă și să 
zădărnicescă dorințele Româniloru 
uniți cu Roma, falsificându actele 
și documentele, cari vorbiau pen
tru ei și pentru dreptulă loră și 
înegrindă și denunțându mereu 
pe Români și pe preoții loru, ca 
pe nisce făcători de rele.

Astfelă Românii uniți, afară de 
școla din Blașiu nu s’au alesă din 
unire cu nimică alta, decâtă cu 
prigoniri, cu certe și cu desbinărl, 
er frații loru greco-orientall n’au 
avută o sbrte cu multă mai grea 
și deși pănă la 48 ei erau numai 
tolerați, adecă suferiți, cum de 
pildă suntă acum Nazarinenii și alte 
secte religiose, astăcjl au ajunsă 
se întrecă pe Românii uniți, căci 
pe când aceștia nu mai sciu cum 
să-și mai apere biserica de în- 
rîurințele streine, pe atunci greco- 
orientalii se bucură de-o autono- 
miă bisericescă din cele mai fru- 
mbse și numai dela mintea și 
hărnicia loru atârnă, ca să și-o 
păstreze și se și-o apere spre bi
nele obștescă ală poporului cre- 
dinciosu.

Mâne, în Dumineca Tomei, 
voră cade sorții, pe ună șiră de ani, 
pentru conducerea bisericei române 
unite. Ce voru aduce ei bisericei? 
Aduce-i-voră pace, concordiă în- 
năuntru? Aduce-i-voră drepturile 
ce le-a avută și ce ’i s’au răpită 
în cursulă timpurile ru de cătră rău
voitorii nemului românescă ? Plân- 

ta-voră ei în mijloculă nostru spe
ranța în redobândirea deplinei in
dependențe a bisericei române de 
Alba-Iulia ?

Nu scimă, ce va aduce (jitia 
de mâne, der cu bucuriă vedemă, 
din vestea ce ne vine dela Blașiu, 
din mijloculă celoră adunați acolo 
pentru alegerea de Metropolită, 
că suntă îngrijațl, fbrte și adâncă 
îngrijațl de viitorea sbrte a bise
ricei. Ne bucurămu de acâsta, pen- 
tru-că vedemu, din îngrijirea ce-o 
arată părinții Sinodului, că ei cu- 
noseă primejdiile, le vădă și se 
gândescă cu tbtă seriositatea se 
le pună stavilă, de unde se le pbtă 
cu o di ma-i curându risipi și de- 
lătura cu totulă. .

Ajute-le cerulă, lumineze și 
întărescă-le sufletulă în aceste cli
pite de grea cumpănă pentru na
țiunea românescă și biserica ei 
națională !

Fiă, ca spiritulă acela, care a 
domnită și a stăpânită acum pa- 
trudeci și cinci de am pe Ro
mânii adunați în jurulă catedra
lei din Blașiu, se se pogbre și 
asupra sfințiloru Părinți ai Sino
dului de alegere din Blașiu și se 
le aprindă inima de dorulu fier
binte ală fericirei națiunei și bi
sericei române, de care ardeau 
piepturile luptătoriloru pentru li
bertatea și drepturile Româniloru 
în anulă redeșteptărei nostre na
ționale !

Falsificarea
IVIanifestului de unire cu Bi

serica Romei.
In Nr. trecută de Duminecă amil pu

blicații textulă originala alfi manifestului 
unirei. Astăzi aducema și acea parte a 
espunerilora d-lui Densușianu, în care 
arată, cum Iesuiții, mână în mână cu con
trarii nemului nostru, au falsificata actula 
unirei, spre paguba cea mai mare a des- 

voltării bisericei române unite. Etă acele 
espunerl.

Unirea Româniloru cu Biserica 
Romei, după cum se făcuse la a. 
1698, nu plăcu de locu misiona- 
riloră catolici din Transilvania și 
Ungaria, precum nu le place nici 
astădi. Nu plăcu nici congrega- 
țiunei de propaganda fide din 
Roma.

Românii, în sinodulu dela 1698 
și în manifestulu loru de unire, nu 
recunoscuse nici Prim a tul u Pa
pei în sensulu cum esplică bise
rica catolică acestu Primată, seu 
cu alte cuvinte dreptulă deju- 
risdicțiune ală Papei în Mi
tropolia română de Alba-Iulia, și 
nu primise nici o dogmă de cre
dință catolică. Românii remăsese 
aceea, ce fusese părinții loră mai 
înainte, credincioși ai legei ro
mâne din părțile de răsărită ale 
imperiului romană, cu singura deo
sebire numai, că acum Românii 
din Mitropolia Albei-Iulie erau 
aliațl seu confederați cu Biserica 
Romei.

Inse intențiunile Bisericei ca
tolice din Roma, erau cu totulă 
altele, și anume, ca cei, cari se 
unescă cu Roma, se devină cato
lici întru tbte.

Congregațiunea de propagan
da fide cerea dela misionarii 
trimiși pentru catolisarea popb- 
reloră din Orientă, că aceia, cari 
se unescă cu biserica Romei se 
recunoscă pe Pontificele romană 
de capă ală bisericei creștine din 
lume și se facă mărturisirea for
mală a credinței catolice.

Inse dela sinodulă de unire din 
1698 fu imposibilă ca misionarii 
catolici Baranyi, Hevenesi și Kapy 
se pbtă obține recunbscerea Pon
tificelui din Roma, în sensulă cum 
se cerea, și admiterea dogmeloră 
de credință catolică.

Stândă astfelă lucrurile misio
narii iesuițl, cari ae aflau sub or-

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Bietulu Lupu.
Din tăte animalele aflătore în țările 

stempărate și mai spre miaejă uopte, lu
pulă este aprdpe uniculă căruia nu-i 
este cunoscută mărinimia. Der nu-i elă 
de vină, că e așa de crudă la inimă. 
Mâncândă carne, nu pote să se hrănăscă 
cu alt-ceva afară de carne. Pentru a-șl 
agonisi hrana e silită să ucidă alte ființe 
vii, adecă să ia vieța altora. Cu ună 
cuvântă să se faoă hoță și călcătoră de 
drepturi. Și nu-șl dobendesce ușoră bie- 
tulă lupă hrana. Nimănui nu-i este mâr- 
tea duloe, și elă numai cu rndrte se arată 
fiă-căruia. Cine e mai voinică, singură 
se apără; cine nu, este apărată de alții. 
Cam adesea umblă lupulă ou mațele de
șerte și cu cdstele cam stâlcite. Atunci 
oprindu-se și ridicândă botulă în susă, 
urlă cu glasă așa de pătrund.ătoră, că de 
frioă, ori-cărei ființe îi înoeteză inima 
de a mai bate și totă curajulă îi cade 
în călcâe. Lupdica atunci urlă și mai 
jalnioă, și are dreptate, avendă o clae 
de pui, cărora n’are ce să le dea de

băută și de mâncată. Nu e nici ună do- 
bitocă pe lume, oare să nu desprețuăscă 
pe lupă. Pădurea și câmpiile gemă de 
strigăte și de răcnete, când se arată elă; 
afurisitulă de lupă, uoigașulă.... Și fuge
elă totă înainte și în urma lui tună: ho- 
țule, nătărăule, blăstămatule.... Ici a fu
rată ună cârlană, dincolo a ruptă ună 
mâDză, la cutare ună poroă. Rău, rău 
de totă și pentru toți. Ei bine, der ce 
să facă și elă, deoă cu iarbă nu se pâte 
hrăni și îi trebue oarne, carne și er 
carne!

Ilă uoidl, de pildă, der puțină folosă 
ese dintr’ună lupă. Carnea nu se mă
nâncă, pelea îi virtăsă, grea și blana nu 
te încălcjesce destulă de bine. Atâta fo
losă ai, oă poți să-ți bați jooă de den- 
snlă, târâindu-lă de codă prin noroiu, 
atâta totă.

Totă. vina lui și totă păoatulă lui 
este, că nu p6te trăi pe lumea asta, fără 
să facă rău la toți. Der ce-i pasă lupu
lui de asemenea flecuri! Deoă tote fiin
țele îlă numescă pe lupă blăstămată, 
ucigașă și nătărău si elă din partea lui 
le răspunde la dușmani totă ou așa felii 

de dragoste. Tbte dobitdcele trăescă 
pentru oeva: vacile dau lapte, caii tragă 
greutăți; der lupulă, ce folosă aduce? 
Numai rău face și trăesce pentru deusulă 
însu-șl.

Der ou tdte vorbele totă s’a găsită 
și între lupi unulă, oare totă ucigândă, 
rupendă și jefuindă s’a pomenită de-o 
dată bătrână, și a începută a înțelege 
oă în viăța lui a fostă o greșelă a firei. 
Nu că ar fi fostă oum-va elă vinovată 
de cele petrecute, der vieța lui întregă 
l’a totă împinsă să faoă numai rău și 
să isce dușmănie.

In tinerețele lui lupulă de care am 
pomenită a fostă vestită prin hoțiile 
sale : rupea vaci, boi, oai; fura oi, porol; 
a ruptă odată ună pădurară, altă dată 
a înhățată dinaintea tuturoră omeniloră 
din sată ună oopilașă din brațele mamei 
lui și l’a sfâșiată bucăți. Așa se purta elă 
de ou omeniă câtă tdte statele de prin 
prejură îlă blăstămau și îlă huiduiau; 
hojma și numai mai rău se făoea și mai 
fără inimă, cu tdte acestea avea țnorooă 
și nimeni nu pute să-i faoă vre-ună rău.

„La asta să mă uită eu, că în fiă- 

oare clipelă facă cui-va rău ! Că fiă-oare 
dihaniă despărțindu se de viățămai sbiară 
încă? Așa! da sbiere! Ce mă privesoe 
pe mine!“ Așa gândea lupușorulă nos
tru și fără de milă varsă sânge. Prin 
prejurulă vizuinei lui erba era roșie, nu 
era looă care să nu îi aduoă aminte vre- 
ună omoră.

Totă așa petrecendu șl viâța a ajunsă 
lupulă la o vîrstă oând botulă a înoepută 
a i-se îoălbi și dinții a i se face galbeni 
și a se clătina. Se făouse cam greoiu, 
der hoțiile totă nu le părăsise, ba pare, 
oă era și mai fără milă.

Odată nu sciu cum, der a căzută 
și elă în ghiarele unui ursă.

E soiută luoru, că urșii nu pră iu- 
bescă pe lupi, fiind-că lupii adunându-se 
mulțl ărna, îndrăsnescă să se dee și la 
urși și cam de multe ori cojdoele urși
lor ă se găsesc ă sfîrtioate de lupi.

Ilă țină ursulă pe prietenulă nostru 
în labe și se gândea: „Ce draoulă să 
facă eu cu ticălosulă ăsta? Să-lă mă
nâncă, numai stomahulă mi-oi strioa; 
să-lă sugrumă și să-lă lapădă, împuțesce 
looulă. Ia să oercă pdte blăstămatulă de 


