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După Turda, Oradea-mare.
BrașovO, 30 Iu'ie st. v.

Vorbeace numai adeverulă Kosz- 
tenszky Greza, când dice, că ac|I este 
lățită în cercurile cele mai estinse 
ale Maghiariloră idea, că poporele 
nemaghiare trebue se fiă despoiate 
de naționalitatea loră și că indivi
dualitatea loră trebue se fiă nimi
cită, ca se se păta crea statulu uni- 
taru națională .maghiară !

Evenimentele îi dau dreptate 
acestui nou apostolu ală șovinismu
lui. Cașurile dela Turda și dela Ora
dea-mare dovedescu. că din nenoro
cire așa este; a pătrunsă în massele 
maghiare idea, că naționalitățile tre
bue se fiă sdrobite, ca se p6tă pros
pera statulu maghiară așa cum și-lu 
îuchipuescu aderenții politicei celui 
mai mare dușmană alu nostru, Co- 
loman Tisza.

La Turda încă mai putea fi 
vorba de motive curată politice, de 
ura și resbunarea în contra acelora, 
cari susțină gravaminele depuse în 
Memorandulu română.

Der la Oradea-mareiU
Ce a condusu aici acțiunea res- 

bunătore a mass'eîo-ru'maghiare? Ce
le-a împinsă se-și-ridice brațulu sce
lerată și s’arunce cu' petri' asupra 
locuințeloru căpeteniiloru.clerului ro
mână?

Scie totă lumea, că nici Epis
copului Pavelă, nici canonicii lui n’au 
făcută politică, ei și-au vecfutu cum 
au sciutu și au putută de trebile 
loru bisericesci și școlare, evitându 
ori ce carambolu cu politica mili
tantă maghiară.

Scie tdtă lumea și Maghiarii 
asemenea, că dorința de a rîu întră 
în conflicts cu cei dela putere, a 
făcută pe conducătorii diecesei ora- 
dane gr. cat. se cedeze chiar într’o 
cestiune forte importantă și vitală 
pentru cultura neamului românescă, 
tolerândă în liniște, ca gimnasiulă 

super-ioră din Beiușă se fiă maghia- 
risată prin forță și 'violență.

Sciu fdrte bine adversarii noștri 
pănă unde a mereu îngăduirea Epis
copului Pavelă, numai și numai spre 
a face posibilă de a trăi și mai de
parte în pace cu ei; sciu ei cu deo
sebire ce rolă a jucată canoniculă 
Lauran în afacerea gimnasiului din 
Beiușă și cum a căutată se se re
comande celoru dela putere punen- 
du-se în oposițiă cu clerulă întregei 
diecese și cu nația română.

Decă der totuși ei ridică bolo
vanii în potriva acestoră fețe înalte 
bisericesci, care este noima unei 
asemeni purtări?

Nu însemnă acesta nici mai 
multă, nici mai puțină, decâtă în
cercarea de-a traduce în faptă res 
boiulă de esterminare în contra a 
totă ce e românescă, resboiu ce este 
predicată în tâte foile, scrierile și 
vorbirile politiciloră maghiari de afli.

Episcopulă Pavelă, cu totă firea 
sa cea blândă și pacinică, este și ră
mâne ună prelată binevoitoră pen
tru clerulă și poporulă seu credin- 
ciosă română, este ună generosă ar- 
chipăstoră, care se gândesce la vii- 
torulă turmei sale, la cultura și 
bunăstăreSf' ei, ăr sfetnicii sei, cu 
t<5telemeaelele ce 1^-amfăcută celoră 
dela putere, nu p'oță să nu părti- 
nescă și susțină acestă lucrare paci
nică, umană și nobilă a archiereului 
loră pe tăremulă religiosă, morală 
și culturală.

Nu voră se scie înse șoviniștii 
maghiari de nici ună feliu de acti
vitate, care ar aduce folosă și îna
intare obștei românesc!. Așa i-a în
vățată Tisza Kalman cu ai săi, ca 
se urască, totă ce e românescă și 
să privescă ca dușmană a „statului 
maghiară“ chiar și biserica română.

Kosztenszky are dreptate. Ve- 
ninulă sădită de apostolii intoleran
ței maghiare a prinsă rădăcini și 
s’a lățită asemenea unei epidemii 
înfricoșate în sînulă masseloră ma

ghiare. Sălbătăciile și dobitociile dela 
Turda și dela Oradea-mare ne dau 
o dovadă prea convingetăre despre 
acesta.

Li-a intrată în adevără în capă 
idea nebună și scelerată, că totă ce 
e românescă în acestă stată, este 
spre stricăciunea și peirea Iui.

In fața acestui nenorocită cu
rentă, guvernulă ungurescă însu-și 
este acji neputinciosă, elă însu-și este 
stăpânită și împinsă de cei ce au 
împlântată în mijloculă pacinicei 
poporațiuni a țării stegulă urei și 
ală resbunării de rassă.

Pile grele și amenințătore stau 
încă de aici încolo înaintea popo- 
reloră acestoră țări!

Unde vomă ajunge pe acestă 
cărare ?

Dumnecfeu mai scie!
Ceea ce scimă însă, ceea ce 

simțimă și la ceea ce stăruimă cu 
voința nostră nestrămutată este, ca 
ele să ne găsescă pe noi Românii 
tari, strînsă uniți și firmă hotărîți 
a jertfi totă pentru limbă și națio
nalitate.

Acestă tăriă și unire a Româ- 
niloră va fi stânca, de care se voră 
sfărîma tote atentatele șovinismului 
maghiară. Nu voră mai fi bolovani 
așa de mari, nu va fi armă și pu
tere lumescă, care să spargă acestă 
lanță, ce legă pe ună poporă con- 
sciu de sine și de menirea sa în pa
tria sa străvechiă.

Neputincidse voră rămâne t6te 
încercările forței brutale, și asupra 
intoleranței și a urei va triumfa li
bertatea și iubirea adevărată de 
patriă!

Sălbătăciile dela Oradea-mare.
Oradea mare, 10 Augustă.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans11.) 
Stimate d-le Redactorii.!

Cândii a eșită la ivăla, că popa nostru 
renegată Pituk Bela a publicată o broșură, 
în care declară pe Episcopulă său de tră- 

dătoră de patriă și-lă acusă, o’ar fi „vala- 
hisată*  o mulțime de sate unguresol, atunol 
amă simțită și amă soiută, cu toții, că aoestă 
ataoă este pregătită de-o mână lungă. Amă 
simțită și amă sciută că e vorba de ună 
viitoră asaltă ală șovinismului turbată asu
pra Episcopiei româue din Oradea mare, 
oare de multă le este patrioțiloră jidano- 
maghiarl de aici ună gbimpe în oohl, mai 
alesă pentru veniturile cele însemnate, de 
oare dispune și, cari spre scandalisarea loră 
se folosescă îu mare parte, grații munioi- 
ficenței Episoopului Pavelu. pentru soopurl 
și fundațiunl române confesionale.

Foile maghiare, ca „Nagyvarad*  de aid, 
ațîță de multă contra Episoopului și a in- 
stituțiuniloră susținute de densulă, de oând 
ou afacerea Pituk, însă aceste foi au înoe- 
pută se strige ou atâta patimă și vehemență, 
înoată se prevedea, oă se pregătesce ună 
ataoă ofensivă. Nu oredeamă însă, oi acesta 
se va pune așa curendă în lucrare, der se 
vede, oă lepra furiei asiatice a ajunsă dela 
Turda curendă și la Oradea mare, în aoestă 
ouibă de șoviniștl înrăutățiți.

Asără se lățise egomotulă în totă ora- 
șuiă, oă palatulă episoopesoă are să fiă 
bombardată cu petri: pentru oa să fiă ațî- 
țată poporațiunea și să fiă îndemnată a lua 
parte la misembila demonstrația, ce să plă
nuia —- se respândise faima, că Episoopulă 
Pavela a sosită dela „Stâna de Vale*  în 
reședința sa dela Oradea-mare. Faima acăsta 
se înțelege, a produsă mare iritațiune în 
toți aceia, cari cetiseră în foile maghiare 
despre, „trădarea de patria*  a Episoopului.

Nimioă mai firescă, deoâtă, că la stri- 
gătulă: „haidemă să dămă o lecțiă „mișe
lului*  și „trădătorului de patria*,  s’au găsită 
o mulțime de ștrengari de pe ulițe, nu mai 
puțină ea și omeni, ce se cjică „inteligențl* , 
der oarl în realitate, precum au dovedită 
as6ră, suntă mari dobitooe. Și într’adevără, 
nu vă puteți înohipui, Domnule Redactors, 
ou oe iuțelă s’au adunată câteva mii de 
omeni și au pornită din tote părțile la ună 
semnală dată spre piața mioă, unde se află 
reședința episoopesoă. Aici mai întâiu săl
batecele oete de bătăuși jidano-maghiarl au 
trebuita să-’șl verse oftulă oântându său 
mai b ne tjisă urlândă „Kossuth Lajos azt

FOILETONULtl „GAZ. TRANS. “

Georțjâna.
— De Rvdyuard Kipling. —

Intre pionirii civilisației din India Bri
tanică trăia ună anumită Georgie Porgie. 
Era funcționară guvernialu. într’o di îlă 
transferară în Burma superidră. Porgie că
lători la loculă destinată și-și isprăvia func
țiile militare și civil,e, cari reveniau pe vre 
mile acele oeloră miai mulțl funcționari gu- 
verniall. r i ■

<
După câteva luni Georgie Porgie urî 

singurătatea și căuta după sooietate. Pe 
atunci se obiolnqia înoă, oă dmenii albi, 
pentru ore-care sumă, îșl puteau lua neveste 
dintre fiicele indigenilor^. Căsătoria aoesta, 
deși nu era ceva obligatoră, totuși era des
tulă de plăoută.

Uăpitanulă orașului, în apropierea că
ruia se afla Georgie Porgie, avea o fată 
frumosă. Și cândă s’a dusă vestea, că acelă 
Englesă cu brață tare, care locuia intr’o 
odaiă singuratică, doresoe să aibă o gospo
dină în oasă, căpitanulă orașului se duse la 
Georgie Porgie și-’f recomandă, că pentru 
500 rupia, bani gata, îi dă fata. Afacerea 

s’a încheiată, și Georgie Po'gie n’a avută 
nici odată motivă de-a regreta aoestă pasă, 

îndată elă află, că în ca9a lui întră 
ordinea, curățenia și gospodăria, că chel- 
tuelile sale s’au redusă la jumătate și oă se 
simția minunată de bine, cândă noua sa 
aocisițiă ședea la masă cu elă, porunoea 
servitoriloră, cânta și peste totă deveni o 
nevăstuța dulce și drăgălașe. Nu este rassă, 
care ară crea femei mai deosebite, deoâtă 
cea din Burma. Cândă cea dinteiu cetă 
răsboinică se retrase pe dinaintea casei lui 
George Porgie, se găti o masă ospitală, în 
verandă, pentru .'ofițerulă conduoătoru, care 
și mai târziu se gândia multă la prâncjulă 
pumposă și la o față mioă frumdsă, și a- 
tunol invidia din adenculă inimei pe Geoi 'ie 
Porgie.

Nevăstuța n’avea nume ou aooentă 
prea frumcsă, der Georgie o numi numai 
decâtă Georgina și astfelă nu era niol o 
pricină. Georgie Porgie privi a satisfăoută 
mersulă lucruriloră și jura că niol-odată 
n’a dată pentru ceva mai bună 500 de 
rupia. După o viață familiară de trei luni, 
i veni o ideiă mare. Căsătoria, după legile 
englese, nu putea fi ultimulă lucru. Decă 

în actualele împrejurări se Bimția destulă 
de bine și lângă nevăstuța, cere fuma ți
gări Chervot din India orientală, cu oâtă 
mai plăoută ară fi traiulă c’o Englesă, care 
n’ar fuma țigări Chervot și în looă de 
„banjo“ ar cânta la piană? Fără îndoială 
ar fi bine să se căsătoresoă astfelă. Săra, 
în timpă oe Georgina cânta și-i observa, 
de oe este așa de tăcută, prin ceea oe cjău 
a oam supărat’o — elă bine soia oe face. 
Când medita fuma, și oând fuma privia la 
Georgina și în închipuirea lui o straforma 
într’o mică Englesă fermecătdre, cu pără 
creță și între buzele roșii ou țigarettă de 
oare fuma Georgina. Elă doria o fată, oare 
să aibă doi ochi frumoși ca Georgina și 
multe însușiri — der nu tdte. oa ale ei. In 
privința acesta ară pute fi și mai bună. 
Intr’aceea slobofi fumă pe nașă și se în
tinse.

Trei luni mai târdiu, după primirea 
și trimiterea a totă felulă de sorisorl mis- 
tioe, pe oare Georgina nu le înțelegea, și 
pentru aoesta îlă uria, Georgie Porgie dise 
neveste-si, că oălătoreBce, er ea trebue să 
se reîntorcă la oasa tatălui său. Georgina 
plânse. Ea ar fi merBă pănă la capătulă 

lumei ou bărbatulă său, ou Dumnecjeulă 
său. De oe l’ar fi lăsată? Ilă iubia așa de 
multă.

— „Nu oălătorescă decâtă în Ran- 
goo“, fise Georgie Porgie. „Peste o lună 
mă reîntoroă, der totuși e mai sigură, ddoă 
pănă atunci vei fi la tatălă tău. Iți lasă 
200 rupia.“

— „Decă mergi numai pe o lună, a- 
tunol de oe 200?,Și 50 e mai multă decâtă 
destulă. O, rămâi, seu lasă-mă să mergă 
ou tine.“

Georgie Porgie încă niol acji nu-șl 
reamintesoe cu plăoere aoea (fi- In fine ou 
prețulă de 50 rupia, scăpă de Georgina. 
Ea n’a voită să primâscă mai multă. Apoi 
pe vaporă și trenă oălători în Rangoo. 
Epistolele mistice îi garantau șese luni de 
libertate. Faptulă, oă a fugită, și gândulă, 
că a fostă trădătoră, îi pricinuiră 6re ne
plăcute; der îndată oe vaporulă despioa 
valurile pe marea deschisă, încetă cu în- 
oetulă chipulă Georginei i se întunecă în 
memoria. Vaporulă era plină de 6menl, 
oarl întorceau spatele la Burma-superidră, 
și oarl erau așa de veseli, oa bfieții de 
școlă. Aoeștia au ajutată lui Georgie Porgie 
să aite.


