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Apucături unguresc!.
„Lupulu își schimbă părulu der 

năravulO nu“. Revoluționarii nnguri, 
cari au colindată aprope pe la tdte 
cabinetele europene, pe timpulu când 
Ungaria era guvernată de așa nu- 
mitii „husari ai lui Bach“, cari în 
anii 1860 au venită să încheiă o 
alianță defensivă și ofensivă cu Cuza- 
Vodă, arătându-să mari meșteri în 
făurirea de programe, ce aveau se 
împace pe Români cu Ungurii, acestu 
soiu de conspiratori politici n’au pu
tută se stea liniștit! nici acuma, după 
ce Ungurii au dobenditu nisce suc
cese, la cari nici că se mai așteptau.

Pe când foile „patrioțiloru" din 
stânga estremă maghiară publicau 
articulii cei mai vehemenți în contra 
Româniloră și a Slaviloru din statulu 
ungară, învinuându-i, că ară tinde 
la distrugerea Ungariei, și că suntă 
gata a se face uneltele Țarului ru- 
sescu, pe atunci uuă emisaru de alu 
loră colinda pe la ușile bărbațiloră 
de stată din Petersburgă, propu- 
nendu-le încheierea unei alianțe între 
Ungaria și Rusia, la care se se ală
ture și Francia. Pentru realisarea 
acestei alianțe Rusia și Francia aru 
ave să sprijinescă partida indepen- 
dențiloru unguri, „înderetulă căreia 
stă opiniunea publică uogurescă" și 
care la viitdrele alegeri va ajunge 
se aibă o mare majoritate.

Acestă emisară, care a inițiată 
negociărl cu Rușii în numele „stân
gei estreme maghiare11 este Iuliu 
Rimler, fostă secretară ministerială 
în ministeriulă de esterne. Elă a 
conferită cu membrii comitetului 
slavu, ală cărui președinte este Ig
natiev, cu mu Iți generali de frunte 
rusesc!, cu prințulă Trubețeci, cu 
procuratorulă superiorii Pobjedo- 
nosev și alții, și a negociată c’ună 
representantu francesă, deputatulă 
Pichon, și cu generalulă rusescu 
Kireev. Acesta l’a provocată sS facă 
în scrisă propunerile sale privitbre 
la o „împăciuire sinceră și durabilă 
între Slavi și Unguri11 și Rimler i a 
și presentată la 24 Iulie 1892 unu 
lungă memoriu c’ună programă, pe 
care l’a numită „programulă este- 
rioră ală partidei independenților^11.

Rimler promite marea cu sarea 
Slaviloră din Ungaria, și cere în 
schimbă ca Rusia se sprijinâscă Un
garia în contra Germaniei, se stă- 
ruiască prin diplomația sa de-a-o 
scăpa de influințele germane și ji
dovesc!. Astfelu Rusia cu Francia, 
dândă concursă partidei independen- 
țiloră unguri, va reuși se spargă 
tripla alianță și Ungaria va pute 
dobendi independența ei.

La memoriulă acesta Rimler a 
primită unu răspunsă dela genera
lulă Kireev, care este fbrte carac
teristică pentru modulă, cum cu 
tbtă fineța generalulă rusă își espri- 
mă neîncrederea în sinceritatea pro- 
puneriloru unguresc!. Când veți 
ajunge la putere, cjice elă, veți face 
ca și Andrăssy, și apoi Ungurii n’au 
fostă în stare a crea ună modus vivendi 
pentru Slavii din Ungaria mică în 
ce privesce cele mai moderate pos

tulate ale loră. Ca dovadă, că nu 
voru se facă nici o concesiune na- 
ționalitățiloru, generalulă rusă citâză 
Memorandulă română, care n’a tre
cută peste marginele legale.

Acesta este esența destăinuiri- 
loră, ce le-a făcută organulă appo- 
nyistu „Pești Naplo" asupra nego- 
ciăriloru cu Rușii, inițiate de Rimler 
„în numele partidei independen
ților ă11.

Destăinuirea a făcută mare sen- 
sațiune și urmarea a fostă, că con
ducătorii fracțiuniloră stângei es
treme unulă după altulă se grăbescă 
a declara, că Rimler n’a avută nici 
o împuternicire din partea partidei 
și că ceea ce a făcută, a făcută 
numai de capulu lui.

Din declarațiunile diferite re- 
sultă totuși, că Rimler nu este așa 
de isolată în acțiunea sa, că a co
municată memoriulă seu membri- 
loră de frunte ai partidei și că de 
cătră unii, a fostă și directă sus
ținută.

Deputatulă Dionisie Pazmandy 
declară pe față în „Pești Naplo", că 
densulă împreună cu mulțl deputați, 
soți de principii ai săi, au aprobată 
apropiarea de Rusia. „Amu voită", 
epee elă, „se vedemă și s’auc|imă, 
ce gândescă cei din Rusia despre 
noi. Unu mandată însă nu i-a dată 
nimeni lui Rimler, din Budapesta !“

Dealtmintrelea Pazmandy e de 
părere, că pe câtă vreme Viena va 
sta sub infiuința germană, Ungaria 
nu-șî pbte câștiga independența sa. 
„A face" esclamă elă, „în țeră po
litică de independență, er în afară 
a susține tripla alianță, este o ab
surditate 1“

Destăinuirile asupra acțiunei se
crete a lui Rimler și soți pentru 
încheierea unei alianțe cu Rusia, 
s’au făcută tocmai la timpă spre a 
deschide ochii și împăratului Ger
maniei, care, cum s’asigură, s’a de
cisă a face o visită orașului Buda
pesta, dândă astfelu o dovadă de 
deosebita amicițiă UDguriloră. cari 
erau priviți pănă acuma în Germa
nia ca cei mai credincioși aderenți 
ai triplei alianțe.

Se pbte însă ca acea destăinuire 
să se fi făcută tocmai cu scopulă 
de-a amenința puțină și a face ast- 
felă presiune asupra Germaniei în 
sensulă aspirațiiloră șoviniste ma
ghiare. La apucături de acestea se 
pricepă forte bine urmașii aceloră 
aristocrațl unguri, cari la 1848 au 
fostă petiționată la Țarulă Nicolae, 
să vină cu oștirile sale în Ungaria 
spre a sugruma revoluția.

In ori ce casu arma, ce voră 
să-o folosescă politicii unguri cu acea 
intrigă politică, este cu două tăișuri 
și lesne se pbte întorce în contra loră.

Selbăteciile din Oradea-mare.
Oradea-mare, 12 Augusto.

(Coresp. part, a „Gazetei Trans.“) 
Domnule Redaotoră!
Cu adâncă mâhnire sufletâscă prindă 

oondeiula să Vă dau, după putință, icooa 
fidelă a vandalismului, efecte alo furiei hu- 

nice, săvârșită în orașulă nostru cjhele 
acestea.

Bag’sema a fostă scrisa în oartea su- 
ferințeloră poporului română, oa atrocită
țile din Turda să nu rămână niol ăstti ană 
fără păreohiă. Da! Ura de rassă, ce-o nu- 
tresoă Maghiarii față de Români, ură ali
mentată și ațîțată în modă criminală de 
cjiaristioa maghiară, a treoută din Turda 
peste munțiii Ardealului, și a răsuflată între 
zidurile urbei ndstre asupra edifioiiloră ro
mâne, oar! au fostă atacate și bombardate 
oum numai în vremuri de răsbâie oivile se 
pite întâmpla.

Causa aoestoră barbarii, ne mai po
menite în timpuri normale, a dat’o faimâsa 
broșură „Honărulolc* , ce-a apărută la Aradă 
și ală oărei autoră, precum scițl, este ne- 
norooitulă Pituk Bela, care nu de multa a 
fosta pusa în defioiență pentru purtarea lui 
scandalosă și pentru că-șl perduse într’a- 
tâta mintea, înoâtă a fostă internată chiar 
într’o casă de nebuni, de unde a eșită nu 
de multă. Pressa maghiară de scandală, 
luândă aotâ despre acestă broșură, i-a dată 
importanță ridioulă, a făurită din ea capi
tală politico, sumuțândă massele în modă 
mieerabilă și provocândă astfelă faptele ori- 
minale, oe s’au săvârșită aici oontra Ro- 
mânilorO.

Broșura nenorocitului Pituk atacă ou 
multă cinismă și cu multă veniuă activi
tatea Preasfinției Sale Episcopului Mihailu 
Pavelă. Foile locale jidano-maghiare au pre
tinsă, cu multă obrăznicia, oa Preasfinția 
Sa Episoopula să se rectifice. Bunulă Pre
lată însă, aflândă de nedemnă posiției sale, 
de-a se ooupa cu astfelă de infame scor
nituri, a ignorată totulă. In urma acesta 
demagogii unguri, fără consoiință și fără 
simță de umanitate, au răsvrătită huita ji- 
dano-maghiară de aici: prin foi, pe cale pri
vată, prin bani și bdutwă, contra paolnioi- 
loră locuitori români din Oradea-mare.

In 9 Augustă n. se lățise faima, că 
Episoopula Pavelă va sosi dela „Stâna de 
Vale“, unde era dusă peutru a se reorea. 
Vestea aoeBta, străbătândă ca fulgerulă, oa 
fulgerulă a și ațîțată simțulă de răsbu- 
nare, pornirile criminale, de-a începe „ac
țiunea" oontra prelatului acusată în modă 
mișelescă cu crima „trădării de patriă".

Pe la orele 8 sera cete cete sosiau 
în piața St. Ladislau, postându-se înaintea 
reședinței episoopescl. La începută erau oam 
8—900 de adunături din tote clasele popo- 
rațiunei jidano-maghiare, cari in sourtă 
timpă se înmulțiră la 2—3000. Ună gândă 
îi stăpânea pe toți: resbunare asupra „tră- 
dătoriloră*' . Privelisoea era penibilă. Armele 
loră, armele vandalilorft sălbatici: bolovani 
aduși cu căruțele, furcoie, bârne, măciuol 
și Dumne4eu mai scie ce. Tamerlan ar fi 
fostă mândru de acâstă oștire degenerată 
și brutală. Așteptau ou toții eemnulă vite
jescului atacă. De-odată se aude ună mur
mură surdă, urmată de ohiote și sbierăturl 
de „abzug*,  „le az ăruloldtal!u (josă ou tră
dătorii!) Și înoeputulă s’a făoută. Iu câ
teva momente ferestrile reședinței episoo- 
pesol cădură tdte fărîmate la pămentă.

Ună momenta se face liniște, liniștea 
prevestitore de nouă furtună. Horda sâl- 
bateoă doria să scie, deoă vre-uuă petroiu 
n’a ucisă cumva pe Episcopă? S’au ÎDșe- 
lată. Avisata fiindă, Episoopula n’a venită. 
In urma acesta furia loră se potența la 
superlativă și trebuiau să și-o stâmpere. 
De ce nu? N’aveau să se târnă de nime și 
de nimică, căci poliția, deși a fostă avisată 

de ou vreme din partea Româniloră, totuș 
numai, iol colo — dreptă mărturiă — s’a 
postata în numără de batjooură. Haita 
sălbateoă, condusă de dmenl, oarl se nu- 
meeoă „inteligențl", nsvflli — în ohipulă 
hordeloră- lui Tuhutum, Lei și BuIob — în 
„strada Paveliană" asupra edificiului cano- 
nioală gr. cat., unde asemenea urmă pro- 
oedura asiatioă de mai înainte. De aid, în 
frunte totă ou conducătorii inteligența, eșiră 
ou toții în strada maghiară (magyar uteza), 
unde se afla locuințele d-ldi advooată Nio.f 
Zigre, Rev. d nă Toma Păcală presbiteră 
gr. or., Rev. d-nă Nioolau Mărcușiu pa- 
roohă gr. oat. și unde este situată edifioiulă 
ou etagiu alu scoici române greoo-catolice. 
Tote aceste edificii au fostă bombardate 
în moda teribilă, jalusiile tdte, cu ferestrile, 
orucile ferestriloră și perdelele fură nimioite 
în modă vandalioă.

Acesta însă n’a îndestulită crudelitatea 
și pofta de răsbunare a turbațiloră demon
stranți. Ei năvăliră, ca o sălbatecă furtună, 
asupra edificiului scdlei române greco-onen- 
tale și asupra loouinței d-lui învățătoră gr. 
or. Ilie. Bocliișiu, unde sdrobiră tdte feres
trile, Și sprea rușinea veacului în care 
trăimă: cetele turbate n'au cruțată nici chiar 
Sionulă Demnului, furia loră a mersă așa 
departe, încâtă au spartă mai multe fe- 
restri dela biserica română greco orientală.

După săvârșirea aoestui aotă criminală, 
miserabilii s’au reîntorsă erășl la reședința 
episoopesoă și străbătândă stradele de mai 
susă, au treoutQ CrișuR, sbierândă de se 
outremura orașulO: az oldh seminarium-
huz!1* (SusO la seminali ula valahă P). Aid, 
o’o furiă tătăresoă, năvăliră asupra alum- 
neului LeopoldianO, înaintea căruia înoe- 
pândă să urle: nItt nevelilc az ărulokat!*  
(Aid se crescă trădătorii!) sdrobiră tote fe
restrile cu cruci cu totă, ba au sfărimatu 
chiar și porta. Sâlbătâoia a culminată și 
aici, în fapta dejositore și herostratmu, că 
au fărimată bucăți chiar și ușa dela bise
rica seminariului.

Veninulă râsbunărei încă nu și l’au 
vărsată de totă. Pustiirea avea să pașesoă 
înainte. Hordele de bașibozuol jidano-ma
ghiare se înoordară înoă neutru o bravură. 
Ele au atacata cu mare furiă locuințele 
d-niloră advocațl Dr. Floriana Duma, Dr. 
Coriolană Popu, Dr. Ioană Buna, Ioană 
Erdeliu, Dr. Dimit.riu Chișiu, losifă Nesto^u, 
ba chiar și edificiul' Consistorzului greco- 
orientală și locuința Magn. Sale Iosifu Gol- 
dișiu, vicariu episcopescă. La tote aoeste 
loouințe au spartă și ruinată tdte ferestrile. 
De aici o parte, cu seopă de a jefui, s’a 
dusă, — spărgândă în drună loouința d-lui 
Iustină Ardeleanu redaotorulă „Vulturului", - * 
la fundațiunea „2s?7>fl“-iauă, din strada » 
„Kofarago", ale cărei ferestri le-au sdrobită 
totală și întrându în odăi au devastată totă 
ce le-au stată înainte, ba au jefuită chiar. 
Părintele Groza,directorul f'undațiunei spăriat 
de teribilul egomot, sări din pato și uroând 
ou mare iuțelă gardulă, s’a refugiata, de 
furia massei selbătăoite, într’o grădină. 
Aoesta o mărturisesce însăși fâia looală 
maghiară „Nagy-vărad".

Der stațl, înoă nu e gata. Gu iuțela 
unei furtuni, ce vine repede, ceta nemernici- 
loră năvăli apoi asupra locuinței Rev. d-Dă 
Petru Mihuțiu, protop. gr. cat., unde ur- 
mândC programulă obicinuită, au spartu 
ferestrile, au Intrată în odăi, au devastată


