
Redacllunea, Umiuistiatiuaia
1 YiDourafla : '

WIA60VU, plata mars, TOrgulQ 
Inului Nr. 30.

inifort Hffrancat» nu w prtmuci. 
HiKtucriptf hm « retrmiiu. 

Birourile do muclnri: x
SraBOVu, piața mare, TflrQulQ 

Inului Nr. 30.

Jxiborate mai primeseă Th Viena 
Î. Haasensiein & Vogler (Otto
Maai), H, Schalsk, Alois Hern del, M. 
Dukes, A. Oppelik, J. Danneberg; In 
Budaposta: A. 7. Goldberger, Eck- 
tiein Bernat: In Frankfurt : G, L.

Daube ; In Hamburg: A. Sterner. 
Proțulu inserțiunilorâ: o seria 
garmcmd pe o colina 8 or. și 
•fc) or. timbra pentru o publi
care. Publicări mai de go după 

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

aeriâ 10 or. v. n. h6u 80 bană.

xr Xu XT

HGaKetau eae tn fîă-oarefli 
Abonamente pentru Ausiro-Ungaria. 
Pe an ană 12 fl., po șâse Ioni 

6 fl., po trei luni 3 fl.
N-rii de Dumineoă 2 fl. pe ană.

Pentru România ți itrăinătate: 
Pe nnă ană 40 franol,pe găee 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Dumineoă 8 franol. 

Se prenumără la tăte o&cielo 
poțtalo din intru și din afară 

ți la dd. eoleotorl.

Abonamennilti pentru Brasovu 
a administrațiuno, piața mare, 
Tfirguia Inului Nr. 30 etaglulă 
1.: pe ună ană 10 fl., po ș6se 
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusulu în casă: Pe unu ană 
12 fl., pe 6 luni 6 fl., pe trei luni 
3 fl. Ună esemplară 5 cr. v. a. 
a6u 15 bani. Atâtu abonamen
tele cAtă și inserțiunile suntă 

a He plăti înainte.

Nr. 231. Brașovii, Lunl-Marți, 19 (31) Octomvre 1893.

Afacerea Pavelu.
I.

BrașOVU, 18 Octomvre v.
„S’a adusă deplină lumină în 

afacerea Pavelă, și națiunea (ma
ghiară) pote sS trâcă peste ea la or
dinea cjilei, cu cea mai mare liniște, 
ba cu mulțumire, — esclamă guver
namentalul „Pester Lloyd“, vor- 
bindu despre rescriptulu, ce l’a adre
sată ministrulă de culte Csaky epis
copului Pavelă pe temeiulă arbi- 
triului primatei ui Vaszary.

„Pester Lloyd11 găsesce, că prin 
amintitulu rescriptă, ce-lă publicămă 
mai josă, episcopulu Pavelu a fostă 
pe deplină rehabilitată, dedrece pe 
basa declarării episcopului, precum 
și pe basa representațiunei primate- 
lui și a tuturoru documenteloru ală
turate, ministrulă a constatată, că 
„este cu desăvârșire eschisă tendența 
nepatriotică/ ce-i seatribue episcopu
lui Pavelu din partea faimosului Pi- 
tuk Bela.

Nu totu de acesta părere suntu 
foile maghiare oposiționale. „Pești 
Naplo“ merge pănă a susține, că 
tdtă declarația lui Csaky este nu
mai o mistificațiune, că nu-i adevă
rată, că sentința absolvătbre a mi
nistrului ar fi resultatulu părerii pri- 
matelui, că guvernulu s’a ascunsă 
numai la spatele lui Vaszary, ca se 
scape mai ușoru de acesta afacere 
delicată și încolo a lucrată de ca- 
pulu lui etc. Mai departe susține 
foia apponyistă, că, deși episcopulă 
Pavelu n’a venită în conflictu cu 
legile, este mare întrebare, că 6re 
absolvat’a cumva primatele de sub 
acusațiune și spiritulU administrației 
bisericescî a lui Pavelu? Căci decă 
unu episcopă, c’ună cercu de pu
tere și o infiuință mare în biserică, 
este indolentă față cu „ideile națio
nale11, maghiare, acestu omu nu pote 
fi suferită și absolvatu de cătră pu
terea de stată. Cei dela „Pești Na- 

plo“ nu credă, că Pavelu a docu
mentată în măsura trebuincidsă „sim- 
țulu seu patriotică1* și „spiritulă 
națională1*, nu credă că acesta a 
putut’o spune primatele; ei recu
noscu, că nici patriotismulu lui Pi- 
tuk nu va putâ se trecă prin proba 
de focă, der credă că prin denunță
rile lui a făcută unu serviciu intere
seloru de stată. „Națiunea11 nu pote 
fi sedusă cu apucături rafinate, e de 
lipsă mai multă lumină și de aceea 
„P. Naplo11 cere să se publice din 
cuvântă în cuvântă și părerea ce și-a 
dat’o primatele Vaszary.

Pentru a înțelege ce noimă are 
certa dintre guvernă și oposițiunea 
maghiară asupra afacerii Pavelă, 
trebue se ne revocămă în memoriă 
vandalismele dela Oradea-mare, agi
tațiunea ce a făcut’o din incidentulu 
acesta oposițiunea maghiară în con
tra guvernului, atribuindu-i lui tdta 
vina, că prin indolența sa față cu 
lucrarea „trădătore de patriă11 a fă
cută să se revolte întratâta „simțulu 
patriotică11 ală Oradaniloru; trebue 
se ne aducemu aminte în deosebi 
de satisfacția ce a primit’o episco
pulu Pavelu prin enunciațiunea prea 
înaltă dela Boroșă-Șebișu, în care au 
fostă aspru condamnate escesele „șo? 
vinismului esagerată11 și de disen
siunea pătimașă, ce s’a încinsă în 
dieta asupra acestei enunciațiuni.

Guvernulu avea lipsă se se jus
tifice înaintea „opiniunei publice ma
ghiare11 ațîțață de pressa oposițio- 
nală și apucătura rafinată a d-lui 
Csaky constă îu aceea, că a sciutu 
se înduplece pe episcopulu Pavelă 
a cere dela guvernă „constatarea 
adevăratei stări de lucruri față cu 
acusațiunile lui Pituk11, mai departe 
a sciutu se înduplece pe primatele 
Vaszary se primescă a fi arbitru 
„imparțială11 în acesta afacere, ca 
astfelu „națiunea11 să potă fi pe de
plină luminată și „liniștită11.

Vedemă așader, că cestiunease 

învârtesce împrejurulă intereseloru 
de partidă maghiare InteresulQ gu
vernului era de a arăta oposiției, că 
într'adevăru șovinismulu celoru dela 
Oradea a fostă esagerată și că elu a 
fostă în dreptu de a-lu condamna, 
pe când oposiția nu este în dreptu 
de a-i imputa, că ar fi nepăsătoră 
fața cu interesele maghiarismului.

Ministrulă Csaky declară afa
cerea Pavelu de „încheiată11, er foile 
oposiționale îi răspundă, că nu nu
mai nu este terminată, der va fi 
adusă din nou înaintea dietei.

Până aici lupta privesce inte
resele speciale „patriotice11 ale par- 
tideloru maghiare. Der lupta, ce s’a 
încinsă între Unguri, se tace pe spi
narea intereseloru nhstre de vieță 
bisericescî și naționale și de aici în
colo ne privesce pe noi în cea mai 
mare măsură.

Decă organulu guvernului vine 
și le impută oposiționaliloru ma
ghiari, că suntu nedrepți, căci nu 
voiescu să facă destulă lealității și 
„corectității patriotice11 a episcopului 
dela Oradea-mare, pe care l’au fostă 
atacată cu atâta patimă, ci îi tragă 
și acuma la îndoielă patriotismulu 
seu, suspiționându pe guvernă, care 
l’a rehabilitată; decă același organu 
le aduce aminte de datoria, ce ar fi 
avut’o „din punctă de vedere alu 
ideei naționale11, de a se bucura „că 
o personalitate atâtu de influentă și 
cu greutate, ca episcopulă greco- 
catolicu de Oradea-mare nu este ac
cesibilă pentru tendințele nepatrio- 
tice“ — acesta este o tactică guver
namentală impusă de interesulu de 
partidă și noi amu comite cea mai 
mare greșâlă, când amu crede, că 
ea este dictată câtuși de puțină și de 
considerațiuni binevoităre față cu 
drepturile bisericei române.

Din contră declarările făcute de 
ministrulă Csaky, în rescriptulu seu 
cătră episcopulu Pavelă, ne desfă
șură cea mai întristăthrea privelisce 

din punctă de velere alu interese
loru nostre bisericescî și naționale; 
ne arata în t6tă mărimea lui peri- 
cululă, de care este amenințată ca- 
racterulu națională alu bisericei ro
mâne unite și în specială pericululă, 
în care se află diecesa română unită 
de Oradea-mare față cu uneltirile 
de maghiarisare ale celoru dela pu
tere; ne descopere în fine metoda 

. machiavelistă, ce-o practică guver- 
nulă, folosindu-se de-o parte de totu 
felulă de presiuni și terorisări, er 
de altă parte amăgindu și ademe- 
nindă pe cei din capulu diecesei, 
ca se-i tragă în mrejele sale și se-i 
esploateze în favorulă scopuriloru 
de distrugere și de desnaționalisare.

Crisa în Austria.
Crisa parlamentară austriaoă a ajunși! 

în stare fdrte acută. Contele Taaffe a chiă- 
mată pe Maiestatea Sa moriarchulă la 
Viena. Maiestatea Sa a și plecată, și îndată 
după sosirea sa în Viena a presidatQ unti 
consiliu de miniștri, care s’a ținuta Sâm
bătă sâra.

înainte de-a se ține uonsiliulă de mi
niștri, Taafîe a fosta primita în audiență 
de cătră Maiestatea Sa. Audiența a ținuta 
o oră întregă. După depărtarea lui Taaffe, 
monarchula a primita pe br. Chlumetzky, 
președintele parlamentului, care încă s’a în
treținuta lunga timpQ cu Maiestatea Sa.

Pănă ieri situația se caracterisa ast
fel a : sdu se va disolva parlamentul», stu ca- 
binetulH îșt va da dimisia. Se susține, că 
contele Taaffe a și reoomandata monar- 
chului dimisia cabinetului.

In genere însă se crede, că resolvarea 
orisei va dura încă 2—3 cjile. La consiliului 
de miniștri, oe s’a ținuta ieri dimineță, mo
narchula a invitata și pe președinții oeloră 
trei grupări de partide: Plener, Hohenwart 
și Jaworski.

Iu cercurile politice suntQ lățite svo- 
nurile cele mai diferite. Așa se vorbesce 
diutr’o parte, că contele Taaffe face tota 
posibilula, ca să formeze una ministeriu

FOILETONUL!? „GAZ TRANS.“

Ultima di în Parîsu.
In 24 Octomvre n. Rușii au părăsita 

PerisulQ între manifestațiunile grandiose ale 
miiloră de oetățenl francesl. Ei au luata 
trenula din gara de Lyon.

Noi, pe câta ni-a permisa spațiulă, 
ama adusa cetitoriloră noștri scirl și in- 
formațiunl deBpre marile sărbărl, ce-au arau- 
geata Francesii în onârea dspețiloră ruși 
la Toulon, la Parisă și în tota locuia pe 
unde aceștia au călcata pămentula nobilei 
Francie.

In noptea, ce a preoedată pleoărei ofi- 
țeriloră ruși, s’a făcuta o iluminația gene
rală a orașului întregă. Era Luni sera. So
liile nopții abia salutară, când de-odată 
întregă Parisulă plutesoe într’una oceană 
de foofl. Ca la o lovitură magică s’aprinda 
de-odată tote lampidnele, și din întunere- 
culil nopții apară majestose lampele elec
trice ou lumina loră orbitdre. In acâstă ilu
minația, mai admirabilă a fostă împrejura
rea, că nu numai centrula, bulevardele și 
piața Concordiei plutiau în racje de lumină, 
ci orasulA întregă.

Și în departamentele oele mai mid și 
mai sărace luminau rânduri nesfirșite de 
lampione, pe când vârfurile caseloră stră
luceau în lumină de minunată focă ben- 
galică. In Parisă nu era ndpte, oi efiuă. 
Trecătorulă ajungândă pe piața Conoordiei, 
era orbită de lumina, oe se refleota de
oparte din biserioa Madelaine, de altă parte 
din palatulă Bourbon. Casele bulevardeloră 
părea, că plutesoă în valuri nesfirșite de 
flaoărl. Dela Madelaine pănă la Bastille se 
întindea o lumină purpuriă, er oupola ope
rei, ou grupulă ei „Melodia11 străluoea în 
flacără argintiă, făoendă impresia unui te
ribila pericolă de focă. Pe strada domnia 
egomotă grozava, mulțimea oânta într’una 
imnulă rusesoă și Marsilliesa.

Pe Sena se legănau (gondole, er țer- 
mii prelungiți în mari depărtări erau oou- 
pațl de publiou imensă. Se aprinseră de
odată lampele și lampionele de pe turnulă 
Eiffel; racjele uriașeloră lămpi se întindeau 
pănă la marginea orisontului. Palatulă Trooa- 
dero din fața turnului Eiffel făcea impresia 
momentului unei mari catastrofe de fooă. 
CoperișulO, tote ferestrile și verandele lui 
erau în flaoărl.

Cătră. orele 11 din ndpte, pe când gon

dolele ou mii de lampidne, ce pluteau pe 
Sena, luminau feerioO țărmii rîului și apa 
liniștită, de-odată sbâră în văzduoho prima 
rachetă. Urmă ună jooă feerioă de food, 
oum nu s’a văzută nici pe timpulft impe
riului. Afară de arourile roșii-galbene-vercjl, 
oe se urmau unulă după altulă în vâzduhă 
o’o iuțâlă nebună, oădeau, ca dintr’ună 
cornd fărmecata de aură, flori uriașe, rose 
și tulipanl, pe amândoi țârmurii rîului. 
S’antjiau cântecele a mii și mii de dmenl, 
âr oând turnulă Eiffel apăru din fooulă ben- 
galioă, o mulțime de sute de mii, oare era 
nevâcjută, întonâ Marseilleisa. Efeotulă era 
grozava de mișcătoră, și de glasulă aces
tei uriașe mulțimi, părea că tremură oasele 
și palatele.

Ofițerii ruși, însuși Avellan, se aflau 
în turnulă Eiffel, de unde Parisulă li-se 
părea o mare de food.

Representația de gală la operă! Etă 
punotula culmiuantă ala serbăriloră din Pa- 
risă. Tota ce are Parisulă mai distinsă în 
literatură, artă, politică și avere, era de 
față la aoâstă representațiă. Președintele 
Carnot, ambasadorulă Mohrenheim, întregă 
corpulă diplomatică, toți ofițerii escadrei 
erau în Operă, ba li-se reservase looă chiar 

și subofiteriloră și ostașiloră de rândă 
francesl și ruși. Tdte galeriile erau ocupate 
de ei.

Produotiunea, în ală oărei programă 
era rtFazist'i ala lui Gounod, 
Hugo* ala lui Saint-Saens, „ Viața ndstră 
pentru ȚarulH* operă de Glinka, a fostă de 
modela. Inehipuiți-vă apoi ună cora, din 
oare făoeau parte sopranistele Melba, Ca
ron, apoi tenoriștii, baritoniștii și basiștii oei 
mai distinși ai Franciei.

Producțiunea din operă a fostă ceva 
imposantd. AbBtragândă dela ovațiunea, oe 
s’a făcută imnului rusesca, sera din 24 Oc- 
tomvre a fosta gloria Franciei. Bărbații 
cei mai competențl, cari au umblată multa 
și au vâcjuta multe, spună, că o astfelă de 
representațiă nu s’a vâcjută de câud e 
lumea.

Oaspeții ruși au rămasă frapați de 
prestețiunile geniului francesă și ei au ple
cata din Parisă ou convingerea, oă oe-au 
vâcjută pe pământulă Franciei, nu se pâte 
vede aiurea.

Tr.


