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la

Cu 1 Octomvre st. v.
s’a deschlsA nou abonmnentu, 
Ia care învitămu pe toți amicii >*l 
sprijinitorii foiei mostre.

Pretulu sbonameniuiicit
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Pentru Austro-Ungaria:
pe ia.xi.-ii azi-Q................................ 12 fl.
pe șese luni  .......................... 6 fL.
pe trei 1-u.xii ............................... 3 fi..

Pentru România și străinătate:
pe 13.ZJ.-&. axxîx..................... 40 flamei
pe șese lia-xxi..................... 20 „
pe trei Înăcrii ..................... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu ană ............................................ 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 postage.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11.

Vaszary și Csaky au cuventulă.
Brașovu, 4 Octomvre v.

După o scire mai nouă, sosită 
dela Peșta, cardinalulu-primate Va
szary a presentată deja ministrului- 
președinte Wekerle judecata sa de 
arbitru în „afacerea disciplinară'* a 
episcopului românu gr. cat. de Ora- 
dea-mare Mihailu Pavelu. In intro
ducere, precum comunică fdia un- 
gurescă „Hircsarnok**, primatele de
clară, că la cele doue-spre-(jece puncte 
asupra cărora i s’a cerutu să se pro
nunțe, a respunsu cu deplină obiec
tivitate, „așa cum i-a dictată cons- 
ciința și patriotismula seu“. Se mai 
adauge, că actele privitore la acesta 

afacere se află de presentu la mi
nistrulu de culte și instrucțiune pu
blică.

Scimu, că agitațiile dușmănbse 
contra Episcopului Pavelh, a căroru 
uneltă a fostu faimosulu Pituk Bela, 
și cari au datu nascere isprăvilor^ 
triste ale „șovinismului esageratfl** 
dela Oradea-mare, precum și îa urmă 
acestei stranie și ne mai aucțite cer
cetări, ce cu tenacitate este caracte- 
risată de foile ungurescl ca „cerce
tare disciplinară*1, au fostu motivate 
mai alesu pe afirmarea, că Episco- 
pulfi română de Oradea-mare este 
contraru alu lățirei limbei maghiare 
în diecesa sa și că a cerută chiar 
printr’o scrisdre circulară, ca preo
țim ea română se folosescă pretutin
deni în bisericele și în șcblele ro
mâne numai limba liturgică ro
mână.

Totă mișcarea pusă în scenă în 
contra Episcopului Pavelu, tdte acu- 
sațiunile îndreptate în contra lui, ur
na ărescu numai țînta, de a delătura 
piedecile, ce se opună maghiarisării 
multoru comune din diecesa gr. cat. 
de Oradea-mare prin aceea, că Epis- 
copulu susține și ia în apărare drep- 
tulu limbei române în biserica sa. 
Totă nepatriotismulă, ce ’i se Im
pută Prea Sânției Sale, se reduce la 
acesta atitudine a sa nefavorabilă 
tendințelor^ șoviniste de maghia- 
risare.

Aici avemă așader de a face 
cu o acțiune îndreptată fățișă în 
contra dreptului limbei române în 
biserică, pentru susținerea și apă
rarea căruia Episcopulă a fostă și 
este timbrată ca nepatriotu.

In asemeni împrejurări este de-o 
deosebită importanță să cunoscemă 
opiniunea, ce și-a dat’o primatele 
Vaszary, ca omu de încredere ală 
guvernului, asupra celoră doue-spre- 
4ece puncte de acusare contra Epis
copului Pavelă, precum și opiniunea 
guvernului însu-șl.

Ministrului de culte Csaky i s’a 

dată prilegiu de a se pronunța în 
deosebi asupra afacerei, de care este 
vorba, de cătră deputatulu Mada- 
rasz, care în ședința de alaltăerl i-a 
adresată doueinterpelațiunl, pătrunse 
de spiritulă celu mai dușmănosă 
față cu limba română în biserică.

Nu scimă decă pasulă între
prinsă de numitulă deputată șovi- 
nistă este datorită numai inițiativei 
sale, ori că este ună pasă combi
nată. Scimă însă că în cestiunea 
maghiarisării guvernamentalii mergă 
alături cu oposiționalii.

Cei din urmă voiescu să agite 
acuma cestiunea lățirei limbei ma
ghiare în sînulu bisericei române și 
suntemă curioși ce atitudine va lua 
ministrulu de culte Csaky în acesta 
cestiune, mai delicată, decâtu tăte 
câte s’au terîtu înaintea forului die
tei ungurescl.

Gruvernulă ungurescă, va trebui 
să ia o posițiă hotârîtă față cu miș
carea, ce se prepară cu scopu de a 
sparge acuma și Sionulu nostru ro- 
mânescă în numele și sub masca lă
țirei limbei statului și d-lă Csaky nu 
se păte salva cu frase și apucături 
fariseescl.

In curendu der se va face, spe- 
rămă, deplină lumină și asupra po
liticei, ce-o urmăresce guvernulu un
gurescă față cu biserica română.

Primatele Vaszary și ministrulu 
Csaky au cuventulă.

Nu numai așa epsa „opiniă publică 
maghiară** deră și noi așteptămu cu în
cordare să vedemu ce credu ei des
pre dreptulu limbei române în bi
serica română.

CRONICA POLITICA.
— (4) 16 Octomvre.

Despre conflictulu între Stambulov 
și principele Ferdinand, „Nov. Vremja* 
primesoe unele amănunte din cari iuămă 
următdrele: Principele s’a supărata fârte 
pe Stambulov, din causă, că aoesta în oă- 
lătoria sa la înmormântarea principelui 
Ernst a ignorata pe deplina pe principesa 

bulgară și nu a cercetat’o niol măcară 
odată în palatulă ei. La aoesta a mai 
venită împrejurarea, oă principele, în reîn- 
tdroerea sa cătră Sofia, la disposițiunea lui 
Stambulov, a trebuită să se supună Ia gra
nița Bulgariei la o oarantină de mai multe 
4ile. Principele se pdrtă ou gândulă să îu- 
loouescă pe Stambulov ou Naoeviol. In ab
sența lui Stambulov, dușmanii lui aliețl ou 
principele și cu prinoipesele Clementina și 
Maria, au pusă la oale o oonjurațiuue. In- 
tențiunea lord era, oa prinoipele să dea ună 
uoază, prin care să ordoneze înlocuirea 
lui Stambulov prin Naoeviol și să se plângă 
la milițiă și poporă, oă Stambulov violâză 
în modulă oelti mai bruscă prerogativele 
principelui de agrațiare și de ușorsrea pe- 
depseloră. Șefulă statului majoră, colonelă 
Petkoviol, avea ordinulă de-a câștiga gar- 
nisona din Sofia pentru aoestă schimbare, 
6r Naoeviol avea îndată după aparițiunea 
uoazului să aresteze pe Stambulov. Minis- 
trulă de resbelă însă, colonelă Savov, a in- 
cunosoiiuțată la timpă despre agitațiunea 
acesta pe Stambulov, care prin sosirea sa 
repentină a zădărnicită planurile oontra- 
riloră săi, Tdtă garnisonadin Sofia a fostă 
permutată și înloouită prin trupe adicte lui 
Stambulov. Mulțl au fostă arestați și câțiva 
ofioerl au trebuită să ohifeze.

♦

Intrâgă pressa frencesă se ocupă ou 
visita escadrei rusesc! la Toulou. „Temps“ 
cjice, că pănă când asupra păcei europene 
hotăra alianța triplă, nioi-odată poporele 
nu s’au simțită asigurate. Acum însă, oând 
față de tripla alianță stă o putere egală, 
pacea lumei este asigurată. In aoesta stă 
marea însămoătate a sărbăriloră din Toulon. 
— „Figaro1* sorie: Saluiămă în Frauoia pe 
marinarii ruși, trimișii unirii și ai păcii. De 
ar au (fi Țarulă îu Fredensborg eohoulă sa- 
lutăriloră nâstre, și de-ar vede reounoscința 
ou care Francia primesoe puternica lui ami- 
eițiă! Aoestă amioițiă, care se basâză pe 
simpatiă comună și pe interese comune, 
acum este peoetluită prin însuflețirea dela 
Toulon, și advertismentulă va fi pentru 
aoeia, cari vreu să grăbâsoă momentulă 
răsboiului. Amiciția dintre Franoia și Rusia 
nu este provocare, dăr este dară, oă ea

FOILETONUL!? „GAZ TRANS.“

IneBulu de logodnă.
De Francois Copee.

In casa cea mare diu Rue Del am
bre, îu oare ședea Toni Robeo, acum deja 
de ună pătrară de ană, toți îlft oredeau vă
duvită. Elă nu putea să fiă văduvă de 
multă timpă, fiind-că mica lui copilă, cu 
oare locuia singură și care totdeuna era 
așa de ourățioă, oa și cum grija maternă 
ar fi plutită pururi în jurulă ei, era abia 
de șese ani. Dăr nici tatălă, nici copila nu 
purtau doliu pe pălăriă.

Toni Robeo era oulegătoră într’unulă 
din stabilimentele tipografice din Quartierul 
latină. In fiă-oare cp dimineța elă însoția 
la șodlă pe Adrienne, de-ai cărei oohl som- 
nulă abia se deslipise. Decă îșl isprăvia 
munca dilnică, mergea să-și ducă aoasă co
pila dela școlă. In parcursulă drumului mai 
întrau și în abatoriu și cele t'ebuinciâse 
pentru traiu le punea în străițuoa oopilei 
și se duceau acasă. Ajunsă hîoI, Robeo se 
înohidea în odae pănă a doua di dimineța. 

Vecinele simțitdre la inimă compătimeau 
pe omulă abia de 40 de aul, curățelă și 
chipeșă, din a oăruia față se oglinda o jale 
așa de adeooă. Barba lui negră, oe da în 
cărunțire, ochii lui mari și plini de bună
tate, se potriveau așa de bine cu fața lui 
tristă.

— „Trebue să sa’nsdre de nou**, 4'" 
oeau babele. „E omă sdravănă și ’n câr 
oiume nu umblă. De bună sămă s’ar afla 
fată, oare l’ar lua de bărbată și care ar 
purta grijă și de copila lui. N’ai băgată de 
sămă, cum se îngrijesce de mititioa?... Nu 
e sdrențosă, pe haine nu i-se vede o sin
gură pată măoarC, la prima privire deja se 
vede, că are 10 franol la 4'—“

Bucurosă i ar fi făoută cuoosoință. In 
oase populate, unde prin ferestră vecinii 
se potă vede unii pe alții, este fârte ușoră 
ouiva a lega prietiniă. Toni insă era reser- 
vatu. Decă însă se întâlnia pe scări cu 
vecinii lui, soiea să i salute așa de com- 
plesantă, înoată ei deveniau fdrte preo
cupați

In fiă cure Duminecă după ain&jl Toni 
eșia la plimbare cu oopila, care era așa 

de curățită și sclipioidsă, ca o monetă nouă 
de aură. Elă mergea în vre-ună museu ori 
în Jardin des plantes. înainte de-a se fi 
reintorsă acasă, intrau într'o cafenea. Elă 
golia încetă ună pahară de absinthă, 6r 
Adrienne sta lâDgă tatălă său și frun4ăria 
foile umoristice.

— „Nu credă, dbmnele mele**, 4l86 
sentimentala proprietăresă a casei oătră ve. 
oJnele sale, „oă omulă aoeeta se va mai în
sura vre-odată. într’o Duminecă sera l’am 
întâlnită în oimiterulă din Montparnas. De 
sigură acolo e îngropată nevastă-sa. Iiă 
dore pe omă inima, când îlă vede aid 
dimpreună cu copila orfană... De sigură îșl 
adora femeia... Căol suntă, 4^u, și astfelă 
de bărbați... pică, e nemângăiată....“

Durere, avea dreptate! Toni Robec 
îșl iubia soția ou gingășia și nu se putea 
mângâia, de când a pierdut’o. Der — nu 
era văduvă.

O, acesta este o istoriă forte comună, 
der nu plăcută.

Elă era muncitoră fdrte punctuală, 
der ceva capabilitate nu avea. Multă s’a 
isbită pănă-ce a putut’o scote să fiă cule- 

gătoră mai de ceva trâbă și să-și pdtă oâș- 
tiga pânea de tote 4ilele. Din pricina aoesta 
n’a începută să se gândâscă la căsătoria, 
decâtă atunol, oând deja era peste 30 de 
ani. Lui ’i s’ar fi cuvenită o fată înțeleptă, 
oare însă să fi trecută prin multe miserii. 
Der amorulă nu-șl bate multă capulă ou 
lucrurile înțelepte. T6ni era nebună după 
o buchetieră drăguță de 19 ani. Fără în- 
doelă, că ea era fată cinstită; era însă așa 
de ușuratică, înoată nu se gândia la alt
ceva, decâtu cum să se gătâsoă. De altfelă 
se îmbrăca și cu patru sdrențe de haine, 
ca și-o pnncesă. Avea oâțlva bani păstrați; 
tocmai destui, oa să se arangeze cinstită 
și ca să cumpere ei ună dulapă cu ușă de 
oglindă, în care nevăstuța putea să se ad
mire din oreștetă pănă ’n tălpi.

Toni luâ pe Clementine, și într’ade- 
vără, la începută și trăiau fârte bine. Cum 
se sciau ei iubi! Ședeau îa bulevardulă Port- 
Royal, îu ală ciuoilea cată ală casei, în 
două odăi, de pe a cărora galeriă puteai 
privi peste întregă Parisulă. Când Toni 
părăsiu sera tipografia, elă aștepta pe ne
vastă-sa în colțulă podului Saint-Peres, căci 
ea lucra într’o florăria din strada Honore 


