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Mai de multe-ori s’a amintitu 
în foile unguresc!, deja înaintea ac
tului electorala alu Sinodului dela 
Blașiu, că Episcopulu Mihailu Pavelu 
dela Oradea-mare ar fi privită ca 
una candidata agreabilu guvernului 
unguresca pentru Metropolia din 
Blașiu.

De atunci încă, dâr mai alesă 
cu ocasiunea Sinodului electorală, 
însuși, la care a funcționată ca co- 
misară guvernialu, Episcopulu Pa
velă a declarată categorică, ca nici
decum nu dcresce a întră în candi- 
dațiă. In urma acesta la alegere na 
primita nici unu votu. Din Aprilie, 
cându s’a ținută Sinodulu elec
torală, pănă acuma trecură 7 luni.

Tăcere adâncă a domnită și 
domnesce în privința celoru trei can
didați ai Sinodului, der de câte va 
săptămâni încăce, erășl e vorba de 
venirea la Blașiu a Episcopului Pa
velă. Numai câtă acuma, situația e 
cu totulu schimbată. înainte era 
vorba, că nu se va concede alegerea, 
acum însă stămu față c’unu actu 
electorală întâmplată în tâtă ordi
nea și cu învoirea Monarchului, pe 
care actualulă guvernă ungurescu, 
cu tătă consciința lui de gumielas-. 
ticu, nu-lu pote escamota așa numai 
cu una, cu două, ca și când n’ar 
mai fi, fără ca să provăce în Tran
silvania o furtună, ca și care nu s’a 
mai pomenită în istoria ei biseri- 
cescă.

Ișî păte face omulă o ideiă, la 
ce gradă de decadență a ajunsă 
consciința publică în statulă ungară, 
în urma efecteloră demoralisătdre 
ale despotismului de rassă, ce se 
esercează la tote ocasiunile, decă o 
parte mare a euristicei maghiare, 
fiă și oposițională, cuteză a atribui 
guvernului Majestății Sale intențiunea 
de a inscena, în cestiunea ocupării 
scaunului metropolitană din Blașiu, 
o comedia imorală și neleală, ună 
jocu de-a mâța orba frivolă și peri- 

culosă, dândă cu buretele peste ac- 
tulă legală ală Sinodului electorală 
din Blașiu și, în modă absolutisticu, 
numindă Metropolită pe-ună prelată, 
care n’a fostă alesă și a priori a re- 
fusată acăsta demnitate.

Nici nu credemă capabilă pe nici 
unulă dintre prelații noștri români, 
cu atâtă mai puțină pe Episcopulu 
Pavelu, ca să primescă, în asemeni 
condițiuni triste și dejosităre pentru 
biserica și națiunea sa, demnitatea 
de Metropolită. Der mai multă, cre
demă, că este imposibilă, ca Majes- 
tatea Sa, care și a dată învoirea la 
actulă electorală din Blașiu, să a- 
prbbe o asemenea purtare a guver
nului seu, menită numai a submina 
autoritatea tronului înaintea supu- 
șiloră săi români.

Decă amă fi în carnevală, amă 
crede, că foile onosiționale maghiare, 
ca „Budapesti Hirlap“, „Magyar Hir- 
lapu și altele, cari aducă ac|I, ca 
ceva sigură, că numirea Episcopu
lui Pavelă ca Metropolită, este imi
nentă, ba că s’ar fi făcută chiar 
dela locurile prea înalte o pre
siune hofărîtore asupra Prea Sfin
ției Sale, ca să-și schimbe gândulă 
etc., deca ficemu amă data astăcji 
Ianuarie și nu Noemvre, amă crede, 
că redactorii numiteloră foi voră se 
facă o glumă de bală mascată. Ce-i 
dreptă acești gazetari ni-au dove
dită, că sciu se arangeze mascherade 
și în mijloculă verii, când o pre
tinde acesta interesele loră de par
tidă, der totuși în casulă de față 
ni-se pare, că gluma merge prea 
departe. Căci cu tâtă era liberală- 
jidovescă a reformeloră bisericesc! 
nu credemă să fi ajunsă deja la a- 
celă punctă, ca ună guvernă ală 
Majestății Sale se cuteze ași bate 
jocă în cfiua mare de cele sfinte, 
violentândă fără de celă mai mică 
scrupulă pe credincioșii unei bise
rici de peste ună milionă de su
flete.

Ce-i dreptă, cestiunea numirei 
unuia dintre candidații aleși de Si- 
nodulă din Blașiu, n’a făcută în 7 

luni nici măcară ună pasă înainte. 
S’a aucfită, de ici și de colo, că guver
nului nu i-ar conveni nici unulă din
tre candidați. Scimă, că aceștia au 
fostă unulă după altulă chiămați la 
Pesta, ca să se spovedescă înaintea 
lui Csaky, der ori că resultatulă con- 
vorbirei loră cu hahamulă dela culte 
a fostă nesatisfăcetoră pentru acesta, 
ori că s’au ivită alte piedecl din alte 
părți— nu trebue să uitămă, că mai 
e la mijlocă și Curia romană, — 
destulă, că pănă acuma nu scimă 
absolută nimică cum stă amintita 
cestiune.

Foile unguresc!, de cari amă 
vorbită, însă nici nu mai vreu să 
scie de actulă electorală dela Blașiu, 
ca și când elă n’ar mai esista, și ra
portorii loră dela Oradea numescă 
și strămută pe archierii noștri,—în 
telegramele loră, să’nțelege— unde 
le place și cum le place.

Din parte-ne, nu voimă se le 
stricămă plăcerea. Hârtia sufere multe 
și șoviniștii suntă într’ună stadiu de 
deliriu, așa încâtă ară fi prea multă 
a aștepta dela ei, ca să cunăscă și 
să respecteze margini în fantasiile 
loră nebune.

Admițendă însă casulă celă mai 
rău, — căci căbe rele suntă și ră
mână în vremurile de acțî foile șo- 
viniste maghiare — ca guvernulă se 
nu fiă nicidecum mulțumită cu re
sultatulă alegerei din Blașiu, ci 
să-i găsescă mulțime de cusururi, 
totuși, după noi, n’ar fi nici decum 
admisibilă, că, decă nu s’a întâm
plată acesta imediată, acum după 7 
luni se fiă anulată actulă electorală 
dela Blașiu printr’o sentință arbi
trară a guvernului.

Din tote aceste considerațiuni, 
destulă de temeinice și seriâse, noi 
nu putemă da nici ună crec|ământă 
faimei, ce-o lățescă foile oposiționale 
maghiare, că Episcopulă Pavelu ară 
fi desemnată ca viitoră Metropolită, 
âr Episcopulă Szabo ară veni în lo- 
culu lui la Oradea, etc. etc.

Una dintre foile, despre cari 
vorbimu, mai face și gluma trivială, 

ca episcopulă Pavelă ar fi fostă 
forțatu de susu, ca se renunțe la 
hotărîrea sa de-a nu primi se fiă 
Metropolită și că acesta siluire ar fi 
„răsplata patriotismului seu.“

Aceste suntă allotria ale unei 
presse, care numai prin sciri de 
sensațiune trăiesce și care și-a pier
dută deja în ce privesce căușele na- 
ționalitățiloru totă simțulu de de
cență, de dreptă și de dreptate.

In afacerea actului electorală 
dela Blașiu este angajată nu numai 
vec|a și autoritatea guvernului, der 
chiar și vecța Monarchului. De aceea 
noi așteptăm ă ca guvernulă ungu- 
rescă se’și împlinescă angajamentulă 
și se propună Majestății Sale spre 
aprobare pe unulu din aleșii sino
dului. Nimică nu-lă îndreptățesce a 
se sustrage dela acestă angajamentă 
și dela datoria, ce-o are față cu mul
tele și marile interese bisericescl ale 
Româniloră uniți.
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In snulă guvernului Wekerle trebue; 
că este ceva putredă. Retragerea lui Csâky 
este disoutată, ca ună faptă deja petreoută, 
și acum oetimă în foile de ieri, că miuis- 
trulii A. JBethlen încă e pe ducă. Soirea 
acesta o înregistrezi t6te (fiarele de ieri 
din Budapesta și Clușiu. „Budapesti Hirlap* 
(Jice, că „isgonirea" lui Bethlen din oabinetă, 
este de multă timpă plănuită în cercurile 
partidei liberale. Deja în oomisiunea finan
ciară au începută s’o discute Hegediis și 
Darânyi. Causa căderei lui Bethlen ar fi, 
fioe-se, legăturile, ce le-a avută cu Bokross 
Elek, pe-ale cărui cambiile subscria minis- 
trulă. Cea mai mare parte din aceste cam
bii au fostă aohitate la banca industrială a 
lui Ștefană Tisza. Ministrulă Bethlen a 
aohitată tote acele cambii — în sumă de 
vre-o 40,000 0.—pecari au fostă falsificate 
numai sumele er nu și subscrierea lui, der 
a refusată a achita și pe aoele, cari purtau 
subsorierea falsifioată a numelui său. Este 
oeva deosebită, fice „Budapesti Hirlap", că 
din acesta se făuresce armă în contra mi
nistrului, din causa unui nefericită omă,

FOILETONULD „GAZ TRANS."

Nevasta judecătorului.
Narațiune, de H. Milke.

(Urmare).

Prân(julă era terminată, judecătorulă 
îșl aprinsese o țigară.

„Ei, da, am să-ți comunică o nou
tate", fise elă de-odată „o noutate, care 
pote te va interesa. Tu, precum sciu, ești 
bine văzută la Brimboni. Decă îlă vei vi- 
sita erășl, nu vei mai vede pe noua sa 
oalfă. Omulă acesta a fostă astăfi a-, 
restată".

„Arestată? Și de ce?"
„Elă a avută cum se dice, degete pre 

lungi. Giuvaergiulă a făcută descoperirea, 
că îi lipsesoă oâte-va lucruri. De multă elă 
îlă. bănuia. S’a făoută la elă o perchisițiă 
domioiliară și s’au aflată în parte obiectele 
furate“.

„Ce a furată elu", întreba Alice.
„Câte-va linguri de argintă și ună 

inelă. Inelulă să fiă valabilă o sută seu 

două sute mărci și nu s’a aflată pănă 
acuma. Ună inelă cu petrii albastre de 
saphir".

„Ună inelă ?“ repetă Alioe, „și înoă 
nu s’a aflată inelulă ?“

„Nu, numai lingurile de pe cari omulă 
aoesta nu ș’a luată ostenelă de a delătura 
măcară timbrulă firmei. Cu tote dovefile 
acestea agravătdre, elă negă totulă în mo
dulă obicinuită de aoeștl mișei. Lingurile, 
(fice elă, le-a primită dela ună necunoscut 
oa zălogă pentru-o datoriă".

„CredI tu deră, oă va fi jvdeoată?"
„Fără îndoelă", răspunse judele. Nu 

cumva îți escită nervii luorulă acesta, dra
ga mea?

„Nu, nu! Totuși mi-ar plăcă să se con
state nevinovăția lui".

„Nevinovăția ?“ Fridriohs zîmbi și ne- 
tecjendu-i ușoră obrajii adause: „tu ești 
uuă adevărată advooată femeesoă".

Cu acesta se termină oonservația. 
După ameda și sera trecură în modulă celă 
mai veselă; Alioe îșl împlini datoriile ca 
representantă a casei față cu âspeții ei cu-o 

amabilitate fermecătore. Iritația oe făcu să 
se roșăscă puțină, dedu și conversației ei 
materiă nesecabilă. Când ospeții târfiu pă
răsiră oasa, toți erau de părerea, că acâstă 
casă este ună lăcașă ală fericirei.

Judecătorulă erășl rămase singură ou 
nevasta lui, încă ardeau luminile în salonă, 
ăr alături servitorele strîngeau masa. După 
acesta să făcu tăoere. Ea se plecă spre elă 
și-i șopti oeva în urechiă, er elă o îmbră
țișa cu căldură și fericită. Elă soia acum, 
că dorința lui cea mai ferbinte se va îm
plini.

„îmi faci și tu acum o plăcere ?“ fise 
ea, „voiam să te rogă încă de adl dimi- 
neță, der" — aid se opri.

„Ce amă să faoă, der dragă? spuneml!" 
fise elă ou iubire.

„Vei ave tu să judeol asupra aoelui 
omă — hoțulă dela Brimboni ?“

„Asta nu ți-o potă spune, dragă. Pre- 
ședința la tribunalulă penală se schimbă 
și afaoerea este încă aouma la judele de 
instrucțiune, ea se păte trăgăna înoă lungă 
timpă înainte de ce va fi judeoata. Der" 

continuă elă plină de mirare, „cum vi tu 
numai la acesta ?“

„Ași dori așa de multă", fise ea în
cetă, „să fiă aohitată, eu pare oă presimtă, 
că nu e vinovată".

Judeoătorulă o îmbrățișa cu mâna 
dreptă. „Aoestă sentimentă faoe inimei tale 
tâtă onorea", fise elă, „dăr noi ju- 
risoonsulții nu judecămă după sentiment , 
oi după fapte și dovefi, niol aohitarea niol 
oondamnarea, oi dreptatea și erășl drep
tatea ne conduce în ounsiderațiunile năstre, 
și dinaintea dreptății trebue să se retragă 
tăte, căci ea este sfântă."

„Tdte, fiol, trebue să se retragă, și eu 
nevasta ta? Ești tu însurată ou dreptatea 
ori cu mine ?“

„Și tu, nevasta mea!" repetă elă se- 
riosă, „vefi, draga mea, dreptatea este te- 
renulo, pe care se razimă nu numai sortea 
individului, ci și vieța tuturoră poporeloră. 
Ea este peatra unghiulară a fiăoărui stată, 
de va fi scdsă aoâstă petră voră cadă tote 
grindile și zidurile oomuniunei omenescl, 
nimică nu va mai fi sigură și nimică nu va 


