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Administratiunea »
„Gazetei Transilvaniei**.

Brașovu, 12 IuDie v.
Astăcji se serbeză la Orăștiă 

împlinirea verstei de 90 de ani a 
celui mai mare maghiarisatoru din 
Transilvania și Ungaria, a contelui 
Kun Kocsârd, care înaintea Un- 
guriloru trece acji ca unu esern- 
plard de virtute și patriotismu.

Vieța contelui Kun Kocsârd 
este înse și pentru noi plină de 
învățături, nu pentru-că dâră ar 
fi fostu vre-unu binevoitorii alu 
Românilor □, ci pentru-că elu, prin- 
tr’unu șiră de esemple din cele 
mai triste, ni-a arătată, ce însemnă 
pentru Română bunătatea dușma
nului.

Ajunsă la versta de 90 de ani, 

contele Kun Kocsârd n’a lăsată 
în urma sa, decâtă unu șiră de 
fapte, cari înaintea lumei culte și 
a âmeniloru de bună simță trecă 
ca ună scârbosă ienicerismă, ca 
o rușinâsă venătâre de suflete, în 
timpă ce Maghiarii le iau dreptă 
esemple de virtute și patriot!9pau, 
pentru cari a$I, cu prilegiulu ju
bileului seu de 90 de ani, se simtă 
datori a aduce omagii de recu- 
noscință bătrânului loră Mece- 
nate.

Crescută în mijloculă Româ- 
niloră, cu ale cărora brațe și a lu
crată moșiile sale, contele Kun 
Kocsârd a fostă întotdeuna ună 
aprigă venătoru de suflete româ
nesc!. Elă nu se mulțumia cu 
atâta, că-și muncia moșiile cu bra
țele poporului nostru, din a căruia 
sudore și-a agonisită averi frumose, 
der dreptă recunoscință mai pre
tindea pe lângă acesta și sufletulă 
Românului.

Elă împărția premii între acei 
nenorociți feciori și fete române, 
cari înșelați de arginții lui, se în
duplecau să șl lapede legea stră- 
moșescă pentru a se căsători cu 
câte-ună calvină, ori cu câte-o 
calvină de legea ungurescă. Pe 
asemeni nenorociți apoi îi ocrotia 
pe moșiile sale și-i ținea de cei 
mai iubiți între argații curții, 
pentru ca astfelă cu atâtă mai 
ușoră să se propage eorupțiunea 
în poporu și să se găsescă din cfi 
în 4i mai mulți, cari să facă ase
menea.

Timpă de 40—50 de an! și-a 
continuată contele Kun Kocsârd 
acestă meseria păgânescă a sa, 
căreia, durere, au căcjutu victimă 
multe suflete românesc!. Mulț! 
Români plugari de-ai noștri au 
fostă înșelați de contele Kun Ko
csârd, despre care credeau, că este 
ună bună și milostivă sprijinitorii 
ală loră, pe când în faptă elă era 
ună cumpărătoră de suflete ro- 
mânesci.

La moșia sa din Gfeoagiulu de 
josă, contele Kun Kocsârd a creată 
pe calea acesta mulți renegați ro
mâni, car! astăcfi facă parte din 
tabăra contrariloră noștri.

Căcjut'au victimă acestoră ade
meniri și unii tineri români cu 
carte. La gimnasiulă reformată 
din Orăștiă, care înainte era sin- 
gurulu gimnasiu în comitatulă 
Hunedârei, învățau și mulți tineri 
români, dintre cari unii erau să
raci și se luptau cu multe nea
junsuri. Dintre aceștia, contele își 
alegea pe cei mai buni și mai 
deștepți, față cu cari se arăta iu- 
bitoră și milostivă, dându-le chiar 
și ajutâre. In schimbă însă, elă 
le cerea mai târcfiu să-și lapede 
legea strămoșescă, să-și vendă su
fletulă loră românescă și să se 
facă Unguri.

Eată ce însemnă pentru Ro
mâni bunătatea și milostivenia 
contrariloră noștri!

întotdeuna amă c^-isu, să ne 
ferimă de cursele vrăjmașiloră noș
tri și să nu ne lăsam o ademeniți 
de darurile și vorbele loru fru- 
mbse, căci „mai vrednice de 
credință suntă ranele prietenului, 
decâtă sărutările cele de bună voiă 
ale dușmanului". „Dragostea", ce 
a arătat’o în vieța sa contele Kun 
Kocsârd față de Români, o ade- 
veresce acesta pe deplină. Moșia 
sa dela Greoagiu, în ale căreia 
brazde Românii au vărsată atâtea 
sudori, a daruit’o „nobilulă" conte 
pentru cea mai dușmănosă socie
tate de maghiarisare, pentru „Kul- 
turegylet“-ulă ardelenescă, ca ast
felă cu atâtă mai demonstrativă 
să apară dușmănia lui față de Ro
mâni.

„Kulturegylet“-iștii potă deci 
să se bucure de acestă „Mecenate" 
ală loră, a căruia aniversare de 
90 de ani o serbeză ac|i la Orăș
tiă cu mare alaiu. Românii însă 
voră privi cu flori la o asemenea 
figură, ale căreia fapte voră în

tuneca pentru veciă încă câteva 
pagini din istoria umanității po- 
pâreloru.

CRONICA POLITICA.
— 12 (24) Iunie.

S’a sfirșită și ou delegațiuuile din 
ăstei and. Săptămâna acesta s’au înche
iata desbaterile, s’au data prânzuri bo
gate la curte și, oare mâhniți, care plini 
de mulțumire, s’au reîntorsd la ale lord. 
Intre oei dintâiu putemd ou dreptd ou- 
vântd înșira pe toți delegații popdrelord 
slavice din Austria, mai alesd pe Cehii 
tineri, oarl deși au pășitd de rândulă 
acesta cu multă hotărîre întru apărarea 
intereselord slave, totuși n’au putută să 
audă dala miniștri cuvinte mai de D6mue 
ajută în favoruld intereselord de viață 
și prosperare ale popârelord slave din 
monarohiă. Nu însă așa Ungurii. Ei s’au 
reîntorsd o’und triumfa, la oare nici ei 
nu sperau, cu triumfala limbei maghiare 
asupra armatei comune. Și oare anume 
este acestd triumfa ? Comandantula de 
oorpă din Budapesta, prințuld Lobko- 
witz, a avutd niece daraverl ou primăria 
orașului Budapesta. Aoesta i-a sorisu un- 
guresce, Lobkowitz n’a voita să pri- 
mâsoă sorisorea ungurescă, oi a răspunsa 
în limba germană, oă în virtutea legii 
din 1840, numai oomandele și auto
rități militare dela regimentele maghiare 
suntd datore a coresponda în limba ma
ghiară ou atoritățile unguresol. Corpuid 
militară din_Budapesta, nefiindd alcătuita 
din Maghiari, elă are dreptă să cores
pondeze în limba oficială a armatei, oare 
este cea germană. Casuld aoesta a pro
dusa sânge rău între Maghiari. Foile din 
Budapesta au înoeputd să îujure pe oo- 
mandantuld Lobkowitz și să oeră regle
mentarea lui. In urma urlăturilord foi- 
lord ungurescl, deputatulă Șzell Kalman 
a făoutd ministrului oomund de răsboiu, 
în delegațiuul, o interpelare, la oare a 
răspunsă ministrulc Bauer, prin graiulă 
majorului Nyiri. Aoesta a disd, că fiă- 
care comandă de oorpd este obligată a 
primi, nu numai dela autoritățile ungu
rescl, ci și dela particulari, hârtiile scrise

FOILETONULU „GAZ TRANS.“

Pe Sângă fooâ.
Poonindd din bici pe lângă boi, 
In zori de cp ©L a treoucO

Cu plugulă pe la noi.
Și de pe biol l’am cunoscuta,
Și cum țeseam, nici u’ain sciutd 
Cum am sărita și m'am sbătutd,

Să iesâ dela răsboiu.
Șl atâta tortd ml-am încâlcită 
Și ’n graba mare-am sparta und 

[geamd,
Sciu eu, ce mi-a venitd 1

Am capd, dâr par’oă nu-ld mai am 
Ce-aveam să-i spui ? Nimicd n’a- 

[veam ;
Der era ’n cjorl, eu voiam

Să ’ntrtbd, cum a durmitd.

Și vetjl așa-i elă, nu sciu cum!
M’a prinsă de brață și m’a cuprinsă

Să mă sărute ’n drumu.
Der eu din brațe-i m’am desprinsa 
Și l’am certată, și l’am împinsă — 
jL>er n’am făoutu ou din-adinsă,

Și rău oe-ml pare aoum !

O, nu-mi e, că ml-am sângerată 
La pragd picioruld într’ună cuiu,

Dâr mi-e, oă e păcată 1
Omă bună, ca densulă nimeni nu-i, 
Și pentr’o vorbă rea ce-i spui
Elă t6tă (fiulica Li

Muncesce supărata !
George Coșbucă.

Fost’a elu de vină?
De Victoru Cr.isescu.

(Fine).

Au trecută doi ani. T6mna, pe la 
sfîrșitula lunei lui Augustă, ună omă, 
îmbrăcata în haine veohl și mai fără în- 
oălțărl în picihre, mergea pe drumulă 
celă mare de la Sorocala Ataci. Se vedea 
că venea de departe, fiind că mersuld 
îi era greoiu și hojma sta și sooțândă o 
basma roșiă se ștergea pe frunte de su
dore. Greu ai fi pututd cunosoe în omulă 
acesta, ne rasă și ou mustăți lungi, pe 
lonă Țurcand. Cu tote aoeste era eld, 
venea la Ataci în concediu pe două luni 
de dile. Nu era departe de casă. Se fă
cuse întunerecd și nu se mai vedea nimicd 

pe drumd. Aprope de satd, a cârnită la 
stânga și dândd într’o pădurice și stră- 
bătend’o a eșitd dreptd pe maluld Nis
trului, chiar pe ogoruld lord. Nu vroia 
să se ducă pe acasă fără să vedă mai 
întâiu pe frate-său. Avea presimțiri rele, 
ori pote nu mai voia să scie noutățile 
de prin satd, pote chiar noutăți despre 
Ileana. Doi ani, lungă timpă și multă 
apă a cursă de atunol pe bătrânulă 
Nistru!

Elă scia că pe vremea asta, seu pu
țind mai târdiu, negreșită trebue să fie 
frate-său la ogord ; să-și cosesoă puțină 
ârbă pentru vite. Ici colea pe ogord se 
vedeau căpiți de feud. Aprâpe de drumd 
între două ogore de păpușoiu, ună omă 
oosia la otavă, totd acolo era o căruță 
cu ună oală, care păscea slobodă pe 
unde ’i se părea ierba mai bună. Iond de 
departe a cunoscută că era frate-său.

— D6mne ajută, bădioă, elă
cosașului.

— Mulțumimă și dumitale, îi răs
punse acesta. T6deră nu-ld cunoscea.

— Măi Toadere, mei, der ce, nu mă 
cuuoscl ?

— Bădică! strigă flăcăulă o dată, 
bădică! dumneata ești?

— Eu, frățiâre, eu! Eoă-mă’să și pe 
la voi !

Amândoi plângeau de bucuriă.
— Bădică, bădioă, (fise Toderă, gân- 

deamd, că nu mai vii și toți gândeau totă 
așa; a spusă ună soldată, oă te-au luată 
la Impăratulă, alții spuneau oă te-ai fi 
înecată. Bădioă multe s’au întâmplată pe 
la noi; le voiu spune pe tdte, der numai 
să ducă iepa aoasă. Bieta mucuță totd 
te așteaptă!

Flăcăianuld se înourcase de buouriă 
și vorbea de pe ceea lume.

— Todere, îlă întrerupse Iond, du 
oăruța acasă și vin o de grabă la mine. 
Nu vreu să mă vedă nimenea în satd.

Toaderă olătinâ din capă și nu clise 
nimioO. Peste jumătate de cesd s’a în- 
torsă de acasă oălare, a desoăleoată, a 
pusă iepa în fiare și s’a aședată ou fra- 
te-so sub o clae de fând.

Era pe la mieduld nopței, când a 
sfirșitu Toaderd de spusă întâmplările 
din sată. De ce se temea lună, aceea 
se și întâmplase. Greoulă — vechilulă 
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