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iEDorato mai primescă In Vlona 
H. Mossg, Haasensiein & Vogler (Otto 
Maas), H. Schalek, Alois Herndcl, M. 
Dukes, A. Oppclik, J. Danneberg; în 
‘audapostu: A. 7. Goldbergs, Rck- 
sLmK U ornai: In Frankfurt: G. L. 

baube ; In Hamburg: A. Steiner.
Prațulu moerțiuniloru: o fleriă 
țj arm o nd pe o coldnă 6 or. ți 
5o cr. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 

tarifă și Învoială.
Reclame pe pagina a XTl-a o 

aenă 10 cr. v. a. seu SO bani.

nGazatqu eao în fiă-oare^i 
Abonamente pentru Anstrc-Ungaria. 
Pe un ană 12 fl., pe ș6ae luni 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe unii anii 40 frânai, pe sAae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii do Dumineoă 8 frânai. 

Se prenumără la tdte oficielo 
poștale din intru și din afară 

și la dd. eoleotori.

Âbonamentniu pentru Brasovu 
a administration o, piața marc, 
Târgulă Inului Nr. 30 etaglulă 
1.: pe unu anu 10 fl., pe ș6se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusulă. în oasă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Unu csemplară 5 cr. v. a, 
g6u 15 bani. Atâtu abonamen
tele cătă și inserțiunile suntă 

a se plăti înainte.

Nr. 224. Brașovii, Sâmbătă, 9 (21) Octomvre 1893.

Nou abonamente
—

<Du fl Octomvre st. v.
H’a deschisu nou a. I» o n a inentu, 
lit eare învltămu pe toți amicii șl 
sprijinitorii foiei nostre.

Preiulu abonamentuSMis
Pentru Austro-Ungaria:

pe 13.zi.-El slzvEl,............................... 12 fL.
pe șese lixzxi ................................ S fL.
pe tzei lizzia. ............................... 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe nzvEu azvEu..................... 40 fxazicx
pe șese lixzi.5...................... 20 „
pe trei luzix ..................... IO ,,

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă'-

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu anu ............................................ 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 postate.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei”.

Archâepâscopia dăm Agramu.
Brașovfi, 8 Octomvre v.

Este f6rte bătătorii la ochi, că 
de trei ani de cjile, de când este va
cantă scaunulă archiepiscopescu din 
Agramîi, încă nu s’a aflată nici unu 
candidată, care se’lu ocupe.

S’a vorbită de neînțelegeri, ce 
s’au ivită, cu privire la can lidații 
propuși de guvernulă ungurescă, în
tre acesta și Curia romană. Se în
țelege, că candidații unguresc! au 
fostă luaț! totu dintre aceia, cari îi 
ofereau guvernului garanția, că voră 
fi credincioși lui și „ideei de stată“ 
și contrari intereseloru naționale 
croate, cum a fostă reposatulă mi- 
tropolită Mihalovicî. Din causa acesta 
Mihalovicî era câtă se p6te de an
tipatică Croațiloră și se c|ice> °ă de

venise atâtu de urgisită, încâtă, când 
trecea cu trăsura pe stradele Agra- 
mului, Croații în locă se-lă salute, 
scuipau după densulă.

Starea acesta de lucruri firesce 
n’a putută se convină Curiei ro
mane, căci ună Metropolită atâtă 
de nepopulară nu putea să aducă 
nici ună serviciu intereseloru cato
licismului, ci din contră putea nu
mai se le compromită. De aceea 
Vaticanulă nu mai este dispusă a 
consemți la numirea unui archiepis- 
copă, care se fiă erâșl atâtă de ne
populară ca reposatulă Mihalovicî.

Din când în când oficioșii un
guri publică câte o nouă versiune 
asupra viitdrei numiri a Arhiepis
copului din Agramă, der nu voră 
se iesă la lumină cu adevărata causă 
a întârcfierii acestei numiri. Unele 
4iare ungurescl impaciente au dată 
pe față înse neînțelegerea dintre Curia 
romană și guvernă și și-au manifes
tată indignarea, că, prin amesteculă 
ei, Curia romană „ar mâna apa nu
mai pe m6ra naționalităților.“

Acum publică „Budapester Tag- 
blatt“ unele deslușiri, ce $ice că le-a 
primită dela ună amică din Agramă, 
care stă în atingere cu cercurile po
litice și bisericescl, și cari au de 
scopu de a desminți informațiunile 
neesacte, ce le-au pusă în cursă ofi
cioșii unguri cu privire la cestiunea 
ocupării metropoliei croate.

Punctulă capitală ală diferenței 
— 4ice omulă de încredere ală nu
mitei foi — este, că Curia a decla
rată, că pbte primi ca Archiepiscopă 
în Agramă numai pe ună Croată, 
care ar fi simpatică clerului croată 
și poporațiunei croate. Papa Leo XIII 
pune mare preță pe Slavii de sudu 
și face totu spre a-i lega de Roma 
câtă mai strînsu. De aceea Papa a 
concesă în modă facultativă unoră 
diecese sud-slavice se se folosescă la 
serviciulă divină de limba vechiă 
slavă în locă de limba latină.

Acum se teme Leo XIII, că 
decă va veni la Agramă ună archi
episcopă străină clerulă croată și 

poporațiunea croată s’ar înstrăina de 
Roma și s’ar arunca în brațele he- 
terodoxiei grecesc!. Acesta voescă 
se-o evite la Roma cu orl-ce preță 
și de aceea voră ca la Agramă se 
vină ună archiepiscopă care se con
vină Croațiloră și se susțină legături 
strînse Croațiloră.

Pe lângă acesta mai cade în 
cumpenă — cpce „Bl’d. Tagblt“ — 
și influința episcopului Strossmayer. 
Acesta este singurulu episcopă, care 
încă nici ac|i n’a publicată constitu
ția infalibilității în diecesa sa, cu 
tdte astea influința sa la Roma este, 
în ce privesce afacerile sud slavice, 
imensă. Surprincfetoră este, că și ie- 
suiții în Roma suntă pentru Stros
smayer și susțină tdte, ce elă vo- 
iesce. Acesta o esplică informato- 
rulă lui „Bud. Tagblt‘‘ astfelă :

ț)ice, că P. Augustin Theiner 
fostă prefectă ală archiveloră apos
tolice și ală bibliotecei fusese însăr
cinată de Papa Piu IX, se scrie o 
istoriă a Papei Clemente XIV, (Can- 
ganelli). îndată ce apăru primulă 
tomă, care conținea descoperiri ne
plăcute pentru Iesuiți, aceștia pu
seră tdte în mișcare spre a opri con
tinuarea lucrării și le succese, er P. 
Theiner căcju la Vaticană în dis- 
grațiă și nu fu numită cardinală. 
Elă avea înse materialulă în contra 
Iesuițiloră în mâna sa, deși nu-i era 
permisă se-lă folosescă. Spre ași 
resbuna, paterulă a predată o parte 
însemnată a acestui materială epis
copului Strossmayer. De atunci Ie- 
suiții, deși le este antipatică Stross
mayer, facă tdte pe voia lui de te
mere ca se nu descopere din ma
terialulă, ce-lă are în mână contra 
loră. Deși Iesuiții nu mai au acfi 
trecerea de mai înainte la Curiă, 
totuși suntă încă destulă de pu
ternici, așa că influința loră, în u- 
nire cu temerile și considerațiunile 
amintite, și cu staturile directe ale 
lui Strossmayer, a fostă în stare a 
împiedeca numirea unui candidată 
ungurescă pentru Metropolia din 
Agramă.

Ori voră fi adevărate aceste 
date, ori nu, faptă este și rămâne, 
că trăgănarea numirei arhiepisco
pului de Agramă își are sorgintea 
în oposițiunea, ce-o face Curia ro
mană candidațiloru propuși de gu
vernulă ungurescă.

S’a vorbită cJUele acestea de o 
nouă candidare a guvernului și sun- 
temu curioși a vede ce resultată va 
ave și acesta.

CRONICA POLITICA.
— (8) 20 Octomvre.

0 telegramă din Viena afirmă, că în 
Austria © crisa. Contele Taaffe a mersă 
ieri la Budapesta, ca să facă raportă mo- 
narohului despre fasa estraordinaru, de rea 
a situațiunei. Este soiută, oă olubulă Polo
nilor© s’a deolarată contra nouei reforme 
electorale și în ședința, în care a luată 
aoestă hotărîre, guvernul© Taaffe a fostă 
atacată așa de vehementă, oum nu s’a po
menită nici odată pănă acum din partea Po
lonilor©. Membrii clubului polon© au de
clarată, că noua reformă electorală a gu
vernului este un© mare pericol© pentru Po
loni ; ea însemnă pierderea Galiției pentru 
ei. Se susține, oă în audieuța, oe a avut’o 
ieri la monarol ui©, Taaffe va informa Co
rona, că noule, proiectă va provoca c^isă mi
nisterială. Crisa acâsta a primită caracter© 
serioB© prin faima, oe s’a lățită alaltăieri 
in Viena, oă ministrulă de finanțe Stein
bach deja și-a presentat© împăratului di- 
mieia. Și deoă vomă avă în vedere, oă 
Steinbach este așa «jioând© autorul© inte
lectual© al© noului proiectă, urmeză logică, 
ca ooutele Taaff'e să renunțe cu t< tul© de 
a-șl duoe în deplinire reforma. Situ- ția e 
așa de seriosă, încât© chiar ministrul de es- 
terne Kălnoky a aliat© neoesar© să mergă 
la Budapesta. Resolvarea orisei se crede, 
că se va face pnn aoeea, că Marța viitore 
se va disolva parlamentul© și se vor© or
dona nouă alegeri.

*
piarul© „Daily News'* din Londra <Ș.ioe, 

oă manifestațiunile dela Toulon nu ar fi 
îndreptate în oontra triplei alianțe, seu în 
contra Angliei. Alianța triplă — cjioe 
„Daily News“ — e una, Marea Bntaniă e

FOILETONUL!? „GAZ. TRANS.“

Centenarului morțiș Reginei 
Marie Antoinette.

< (2) (Fine).
Pertraotarea s’a înoeput© în 14 Oo- 

tomvre la cjsoe și jumătate diminâța și cu 
o întrerumpere de dou© 6re a durat© pănă 
săra la 11; în 15 Ootomvre s’a reluată 
firul© pertraotării și abstrăgend© dela o 
pausă de 2 ore s’a continuată tdtă cjiua ȘÎ 
tbtă noptea, pănă în dimineța cjd®’ de 
Ootomvre. In cuvintele din urmă, regina a 
putut© constata, că nimeni n’a putut© sus
ține oontra ei niol un© singur© fapt© po- 
sitivfl. Sentința de mdrte, care ’i s’a publi
cat© în 16 Ootomvre, diminâța la patru și 
jumătate, a asoultat’o cu indiferență, fără 
să-și fi mișcat© bareml pledpele; după aceea 
întorcendu se în Conciergeriă, a soris© la 
cumnată sa o epistolă sguduitore de inimă, 
al© cărei original© înoă și aouma portă ur
mele lacrimelorfl, oe au căcjut© pe hârtiă. 
Epistola acesta are următorul© ouprins© ;

— „16 Ootomvre, dimineța la 4:l/2.
’Ți soriu, iubită soră, pentru ultima 

dată în vieță. Sunt condamnată la morte, 
der nu la morte rușinosă, acâsta esistă nu
mai pentru criminali, oi condamnată la 
aoeea, ca să mă unesc© cu fratele D tale. 
Nevinovată, cum a fost© și densul©, spe- 
rezfi, că și eu voiu pută manifesta în mo
mentele din urmă aoeeașl tăriă, oa și den
sul©. Eu sufer© dureri amare, oă trebue 
să ml părăsesc© copiii; D-ta soii, oă eu 
numai pentru oopiil mei și pentru D-ta am 
trăit© ; pentru D ta, oare din prieteniă față 
de noi totul© ai jertfit©, numai oa să ră
mâi ou noi. In oe posițiă trebue să te pă
răsesc© 1 Din pledoarulfl de apărare al© 
procesului meu am aflat©, oă pe fiioa mea 
au despărțit’o de D-ta. Ah! sermana co
pilă, eu nu cutez© să-i soriu, nu soiu primi- 
mi-ar scrisdrea și niol acesta nu soiu ajun- 
ge-va în manile D-tale. PrimesoeD ta pentru 
amândouă binecuvântarea mea. SperezO, că 
mai târziu, decă va fi mai bătrână, va fi 
unită cu D-ta și se va pute buoura liberă 
de îngrijirea D-tale, Gândiți amândouă pu

rurea la oeea oe eu v’am învățat© neînce
tat©. Să fiți ferioite în prietenia și înore- 
derea reoiprocă. De-ar ajunge numai fiioa 
mea la convingerea, oă ea, ca mai în etate, 
va trebui să stea tot-deuna în ajutor© fra
telui său, cu sfatul© ei, isvorîtor© dintr’o 
esperiență mai mare și din iubire față ou 
dânsul©. Er fiul© meu din parte-șl să se 
silâscă a se îngriji de soru-sa și să i faoă 
tdte serviciile de prieteniă. Să înțelâgă în 
fine amândoi, oă ei în orl-oe stare s’ar afla, 
numai atunol pot© să fiă în adevăr© ferioițl, 
decă vor© fi strîns© uniți la olaltă. Să ne 
ia pe noi de esemplu! Câtă mângăere nu 
ni-a oferit© prietenia nostră, în neferioirea 
la care am© ajuns©. Și în fericire este plă
cerea îndoită, dâoă o poți împărți ou un© 
amio©; unde să-ți poți afla un© amio© mai 
delicat© și mai soumpfl, decât© în propria 
familiă? Să nu uite fiiul© meu niol-odată 
ultimele cuvinte ale tatălui său, pe cari eu 
i-le repet© aooentuându-le: Să nu cerce nici
odată a ne răsbuna mortea.

„Trebue să-ți mai spun© oeva, oe-ml za
ce la inimă. Soiu, câte osteneli te-a fi cos

tat© băiatul©. Ertă-1Q, iubită soră. Gândes- 
oe-te la etatea lui și că oât© este de ușor© 
a aduce pe un© băiat© pănă acolo, oa să 
afirme oe voesoe lumea, ohiar și oând el© 
nu înțelege oeea oe cjice. Sperezfi, oă va 
veni când el© ou atât© mai mult© va
prioepe valorea bunătății și a delicateță 
D-tale, oe-ațl manifestat© față de amândoi. 
’Ml mai rămâne să-ți încredințez© ultimele 
mele gândiri. Le-ași fi descris© bucuros© 
îndată dela începutul© procesului meu, der 
afară de aceea, oă nu mi-a fost© permis© 
să soriu, mersul© aoeluia a fost© așa de re
pede, încât© nu mi-ar fi rămas© timp© s’o 
fac© aoesta. Eu mor© ca fiică oredinoidsă 
religiunei apostolioe, rcmano-oatolice, ore- 
dinoidsă religiunei părinților© mei, în care 
m’am crescut© și pe oare eu tot deuna 
am profesat’o, dâr nu pot© aștepta mângăere 
sufletesoă, oăcl nu soiu mai esistă pe aid 
preoți de religiunea acâsta, și fiind-că lo- 
oul©, unde mă aflu, i-ar amenința ou pri
mejdia, decă ar veni aici. Mă rog© sinoer© 
să-mi ierte Dumnecjeu tdte păoatele, ce le- 
am© comis©, de oând© trăesoQ. Sperezfi, oă 


