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Cine sapă grop?
Brașov'

Mai aucjit’ați 
care și-a uitată / 
sa, de chiămar< 
ce’lă datoresce - 
fia luată dreptă m 
Episcopului său și c 
șelesci, ori nebune, 
bani buni fără de 
fără de nici o jv

Așa cevașî
nici chiar în țenic o-
iate în cultură. Pretut. ori-
tatea episcopescă este fu .cută
și prețuită și acesta eramu dedați
se fîă și la noi așa. Ați crede bre 
cu putință, că, decă unu preotă de
ficientă din sînulă clerului ungurescă 
catolică ar scrie vr’o broșură în 
contra Episcopului seu, așa cum a 
făcută Pituk Bela, b^rfindă în con
tra archiereului seu țo ridicându con
tra lui învinuirea, că ar fi „trădă- 
toră de patriă”, ere'1 ' că unui ast- 
felă de preotu i s’ar da celă mai 
mică crecjementă de cătră publiculă 
maghiară ?

De sigură că nu.
In Oradea mare înse cum ve- 

demu, tbte suntă cu putință, când 
Episcopulă, contra căruia se scrie 
și se lucreză așa, este Românii. Cu- 
vinteloră unui preotă nemernică, 
care ca se șl resbune, -defăimeză pe 
archiereulă seu, i se dau crecjementă 
înainte de a asculta măcaru și pă
rerea acestuia.

Tristă și durerosă lucru! Ună 
episcopă română nu mai are acjl 
autoritate înaintea publicului ma
ghiară, pentru că ura cea mare ce-o 
nutresce acesta în contra a totă ce 
e Română, îlă orbesce întru atâta, 
încâtă este de ajunsă ca ună ne
mernică se-i dea în glasă și se strige 
că „patria maghiară este tradată”,

FOILETONUL# „GAZ TRANS.“

Car*e»i cărăușia cea mai 
bine resplătită?

Săteanulă, talpa țerei, are soții 
sei de muncă nedespărțiți, cari suntă 
vituțele lui: vaci, oi, capre, cai și 
boi.

Și iubesce săteanulă nostru pe 
acești soți ai sei, îi iubesce într’a- 
tâta, câtă nu-i uită nici în cântecele 
și colindele sale, nu uită nici a-le 
descânta — ca și unoră membri 
ținetori de familia sa — de se în
tâmplă vre-o bălă între ele. Care 
din bunii cetitori nu-șl aduce aminte 
de colinda ceea, carea c}.ice, câ:

Sub dumbravă este-ună tău
Și se scaldă Dumnezeu,
Totă se soaldă și se ’ntrebă:
Oe i mai bună p’acestă pământii?
— Nu-i mai bunii ca 6ia bună
Că vera te ’ndulcesoe
Și ea iârna te-’ncăldesce !

f Tută se soaldă și se ’ntrâbă:
Ce-i mai bună p’acestă pământii’?
—• Nu i mai bunii ca calulii buna
Cil te duce

se aruu. 
a celui cleveti, 
ce hală 

nașă a 1

,m foile loră1 
jdă silite a ri

mejdiosă este,
,e strade vrea si

ecata bmeniloră, cari nu-i suntă 
j placă: cându se înarmeză cu bo

lovani și pari și atacă cu selbătăciă 
casele loră, vrendă se-șl resbune 
asupră-le, cum au făcută turbații din 
Oradea-mare.

„Patriotismulă de stradă“ începe 
să îngrozescă chiar și pe cei dela 
fbia stăpânirei „Pester Lloyd”. Ei 
vedă, că bolovanii aruncați asupra 
reședinței Episcopului Pavelă atacă 
în mai mare măsură vecja și autori
tatea statului, decâtă vecja și auto
ritatea acestuia.

Se întrebă cu îngrijire totă o- 
omulă de bine, ce renduială mai 
pbte fi într’ună stată, unde se potă 
petrece în cjiua mare sălbetăcii ca 
la Turda și Oradea-mare? Unde a 
rămasă respectulă legii și ală ordi- 
nei publice, când massele maghiare 
iacă revoluțiă formală în contra con- 
locuitoriloră loră români?

De anarchia, ce a produs’o miș
carea demagogiloră unguri contra 
Româniloru, se înspăimântă acum și 
cei dela putere, și ceru ca autori
tățile se împiedece cu energiă esce- 
sele, care „suntă nu numai nedrepte, 
ci și nepolitice și strică numai sta
tului ungară și națiunei maghiare.”

Totu-șl nici acuma nu se sfiescă 
foile unguresc! a lua în apărare pe 
eroii de stradă dela Tv.rda și Oradea, 
cjicândă, că mânia loră în contra 
RomâDÎloră celoră urgisiți, ar fi în
dreptățită! !

Aci se acusă, aci se apără ei 
înși-și. Trebue să credemă, căDum- 
ne4eu, care nu pedepsesce cu beta,

Și te-a dnoe,
Te duce ca fulgerulă
Te aduoe oa gândulă
Și ’n trecjiă
Și ’n bețiă ■'!
Pdrtă Ose
Păcătdse . .
Toții se scaldă și se’ntrebă:
Ce-i mai bună p’acestii pământii?
Nu-i mai bunii ca boulă bunii
Oă răstornă brezdă negră
Și sub brezdă grâu reversă..
Nu numai atâtă, der după cre

dința săteanului nostru, Maica Sfântă 
însa-șl când era să nască pe Fiiulă 
sfântă p’acestă pământă, încă a co
lindată pe la aceste dobitbee, a âm- 
blată să capete dela ele conacă peste 
nâpte, și adecă mai întâi a mersă 
la turișulu oiloră,

Der Fiu-sfântîl când se născea
Oile se spăria
Maica sfântă-așa <j cea :
Firea-țl oi afurisite
De mine, de Dumnezeu
Mai tare de Fiiulă meu:
Lâna pe voi să nu stee
In totă anulă să v’o iâe,
Mielulă de sub voi să piee !

le-a luată mintea și 
curcă ei pe ei. Ned

w.mmlwii■ o ulii ui auua_111ai c?.

Oradea-mare, 10 Augustă.
(Coresp part, a „Gazetei Trans“.

Domnule Redaotoră!
Mare lucru s’a întâmplată la Oradea- 

mare. UnO preotă română gr. cat. care se 
numesoe pe sine Pituk Bila, s’a reeoulată 
tn contra Episcopului său, în oontra oano- 
nioiloră și a tuturoră mai mariloră săi.

Cum s’a putută acesta?
E'ă cum:
Pituk acesta era de multă cunosoută 

ca ună omă scrintită, care ar fi voită, oa 
tdtă lumea să i-se pocloneecă lui, âr elă să 
nu asoulte de nimeni, nici chiar de mai 
marii lui bisericesc!. NicăirI elă nu era de 
folosă, pentru aceea l’su alungată din curtea 
episoopescă, unde era la începută scriitoriu 
și i-au dată o parochiă slăbuță, după cum 
îi era adecă și vrednicia. Ei, dâr aouma 
șl-a închipuită omulă acesta, oă pe elă mai 
marii lui îlă prigonesoă pe nedreptă și oă 
nimeni nu vrea să reuundsoă hărnicia lui. 
Și In Închipuirea asta a ajunsă elă așa de
parte, de se arătau la elă semne de ne- 
buniă, și a fostă dusă la spitalulă din Aradă, 
oa sâ vedă dootorii, ce e cu căpățim. i
Doctorii nu l’au aflată așa de nebunt • z >.
sâ nu lă mai l«s,3 afară, dâr oă i-a li1
o dogă, nu mai înoape îndoială, după 
petrecute.

Oa să-și răsbune în contra Epise.
Bău, care, vădâudu-i netrebnioia, a treuuitu genau și aici uOte îerestnle și causândă
sâ lă scdtă ți din parochiă, Pituk a tipărită mari pagube.
o carte în limba maghiară, în care învino- După-ce ^edecațl de nimeni fă-
vățesoe pe Episoopulă dela Oradea-mare, cură astfelă o pri orașă, se mai în-
că-i „dușmană ală statului1* și „vencjAtoră de toreeră odr’” u reședința episcopdsoă, blăs-
patriâb- ți cjiee, că ar fi făoutâ Români din tămândă și î«' > ido. Ei oredeau adeoă,
24,000 de Maghiari. Iscoyulă e acasă, îu vreme oe Prea

Că tdte acestea suntă ininoinnl cu jlia S; ,rf •. ,i.

*1 -
//

De aci a^men i la ’calele cailoru, gând uit 
ca dragi; J •I-,/ . I f

Der Fiu sfântă clnd se născea satură î. . I
Caii mi-se rr »ria ține ui . ‘ A • . X ’ . ’ ’ '
Din copite trc' otw, cele mi- • ■ ’i
Maica sfântă-așa di .a: sătenii . - ' . 1,
Firea-țl ca’ ' ‘-...ir 1 moinele
De mine, de Pi !!a(jea> într’unt r
Mai tare de 'uiă'meu: cu plug dv.
Voi să nu mai sață. Un ■ L< d ■ . ■ .
Numa ’n cjiua d® Lpasă ’ h .oț» a u.v 'R
Și-atunoia vreme de-ună ceasă! C
De aci a mersu Maica Domnu- Tn doi

lui la grăjduțulîî boiloru: Bv
Ca sâ nască Fiulă sfântă, aceste
Fiulă sfântă p’acestă pământă. de iubi
Fiulă sfântă când se născea. starea ■ >
Boii sta și rumega vitelorh 1 **
Pe fiulă 'sfântă aburia, rdsă s’.
Maica sfântă așa cp0®a: că-i ou
Firea-țl voi boi alduițl buba:
De mine, de Dumne4eu, Nu IO: ; i
Mai tare de fiulă meu: Că . •ir.*
într’ună ceasă să vă hrăniți Că ’o j.i

Și-’ntrunulă să hodiniți Să -uâ..;. .» ...r.
Și la plugă voi să porniți . . D :l ti >€ je-c. -
Va să bună este 6ia, că te- Mi . ce xr

îndulcesce și te încăl4esce; bunu e Ea 'i. .. 1 1’ V’/.- •'<

calulQ, că te duce și te-aduce, ca deci e cr

care e Maghiară, au primită ou mare bu- 
ouriă cartea rătăcitului preotă „română* și 
au strigată ou gura mare în oontra Epis
copului Pavelă, că-i „trădătoră de patriă!“ 
etc. etc.

Numai atâta a trebuită Unguriloră 
din Oradea. Ei au uitată de-odată tote 
binefacerile Episoopului, au uitată, că a 
dăruită odată orașului o sumă de 10,000 fi., 
petru care binefacere o stradă s’a numită 
„strada Pavelă*.

AțîțațI de foile șoviniste s’au adunată 
MercurI sera o mulțime de dmenl înaintea 
ourții episcopescl urlândă și răcnindă oa 
turbați: „Josu cu mișelului* „Piară trădă- 
torulă de patriă!* Au aruncată cu pietri și 
cu bucăți de cărămidă în ferestrile curții 
episoopescl, spărgendu-le pe tdte, ba chiar 
și oblonele dela ferestri și pdrtaMînoă a 
fostă ruinată. Spre „laudaa loră, ohiar 
și tineri din familii mai bune au luată 
parte la acestă demonstrațiune.

Dela palatulă Episcopului din pia a 
mioă, mulțimea s’a dusă la semiuariuiă ro
mână, unde locuesce canonioulă Lauran. 
Și aici au spartă tdte ^erestrile. aruncândă


