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nGazotau egg în fift-care4>
Abouaiaeute centri Ausiro-Ungarla. 
Pe un ani 12 fi., pe ș6se luni 
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N-rii de Dumineca 2 fl. po anu. 
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Ce face d-lu Hieronymi?
Brașovii, 4 Augusta st. v.

SuntG trei săptămâni, de când 
„patrioții de stradă" din Turda au 
pusu în spaimă lumea civilisată cu 
vandalismul^ loru îndreptată în con
tra pacîniciloru locuitori români de 
acolo și încă nu scimu nimică, n'amu 
aucjitu nimicii ca urzitorii acestui 
atentată în contra libertății și a li- 
niștei cetățeniloră se fi fostu trași 
la răspundere și pedepsiți cum se 
cuvine.

Cei culpabili, cei ce au ațîțată 
massele și au comandată atacurile 
cu bolovani asupra caseloră româ
nesc!, amenințândă averea și vieța 
locuitoriloru loră, se plimbă și acuma 
cu capulu ridicată prin Turda și se 
laudă, de sigură, între ai loră pen
tru vitejia „patriotică", ce au docu- 
mentat’o în săra aceea.

Cum se păte uni faptulă acesta 
cu legile statului, cu idea de ordine 
și de dreptă, cu îndatoririle ce le 
are guvernulă pentru apărarea averei 
și a vieții cetățeniloră?

Ce păte răspunde ministrulă de 
interne, d-lu Hieronymi, la întrebarea 
de mai susă?

Decă Escelența Sa nu s’ar crede 
obligată de a întreveni pentru apă
rarea cetățeniloră de naționalitate 
română, dăcă aceștia i s’ar păre 
atâtă de „nepatriotici“, încâtă să 
nu mai merite nici în asemeni ca
șuri scutulă, ce lilă oferă legile, 
atunci de ce nu intervine celă pu
țină cu scopă de a constrînge pe 
patrioții privilegiațl, aderenți ai ideei 
de stată, să respecteze ordinea pu
blică?

Repetămu, că nu ne este cu
noscută să se fi făcută nici unu 
pasă seriosă și energică din partea 
guvernului, pentru a trage la răs
pundere și a pedepsi pe urzitorii tur- 
burăriloră dela Turda. Și avemă 

causă a bănui că ei și de astădată 
voru scăpa totă așa de nepedepsiți, 
ca și în anulă trecută, când cu bom
bardarea casei lui Rațiu.

Nu vede d-lă Hieronymi, că prin 
cruțarea plină de slăbiciune, cu care 
se pârtă guvernulă față de șovinis- 
mulă violentă, elă târnă numai oleiu 
pe tocă, încurageză numai pe agi
tatorii și resvrătitorii masseloru ma
ghiare la nouă fapte ale eroismului 
vandalicu de stradă?

Puține cjile după Turda, au ur
mată scenele și mai sălbatice dela 
Oradea-mare. Mărturisescă d-lă mi
nistru de interne, că 6re s’ară fi 
putută petrece aceste orgii ale șo
vinismului turbată în Oradea-mare, 
decă cei ce le-au înscenată n’ar fi 
fostă conduși de convingerea, că nu 
li se va întâmpla nici loră nimică?

Der cu privire la Oradea-mare, 
s’anunță acuma, că d-lă Hieronymi 
și-au luată cuventulă de a tace o 
cercetare forte rigurâsă și a numită 
spre scopulă acesta chiar ună comi
sarii giivernialtt.

Suntemă pățiți și scimă ce va 
să 4i°ă numirea unui „comisară gu- 
vernialu", când e vorba de raportu
rile dintre Români și Unguri!

Fost’au destui comisari de ai 
guvernului pe la noi, der n’amă sci, 
pe lângă cea mai bună voință, să 
citămu măcară unu singură casă, 
ca aceștia se fi făcută dreptate Ro- 
mâniloră loviți în libertatea și drep
turile loră!

De aceea nu ne promitemă ni
mică nici dela noulă comisară, pe 
care d lă Hieronymi l’a însărcinată 
cu cercetarea agitațiiloră și demon- 
strațiuniloră din Bihoră.

Ne tememă chiar, că acestă cer
cetare, ca și multe altele anteriore, 
în locă să aibă ca resultată pedep
sirea răsvrătitoriloră maghiari, seva 
îndrepta totă în contra Româniloră, 
a „hoțiloră de păgubași1'. Și în a- 

cestă temere ne întăresce faptulă, 
că șoviniștii din Oradea-mare pre
tindă acuma, ca noulă comisară gu- 
vernială se dea satisfacțiă causei 
maghiare, ce a fostă „ofensată prin 
agitațiile trădătbre de patriă ale Ro
mâniloră !"

Deja unele foi maghiare îșl es- 
primă nemulțumirea cu alegerea per
sanei comisarului și nu’lu c^edă aptă 
de a-șl împlini cum se cade acea 
chiămare.

Frumâsă trebă! Tâtă lumea aș
teptă se li-se dea satisfacțiă aceloră 
cetățeni, cari au fostă atacați în 
modă barbară și mișelescă în averea 
și în vieța loră, er ei ceră satisfac
țiă pentru causa celoră ce au arun
cată cu bolovani și au jăfuită casele 
Româniloră !

In asemeni împrejurări sun
temă curioși să vedemă în ce va 
consista acea „cercetare lârte rigu
râsă", ordonată din partea ministru
lui Hieronymi.

Noi scimă una și bună. Când 
s’aruncă cu petrii și suntă mii de 
omeni adunați, nu păte să fiă se
cretă cine au aruncată și cine i-au 
îndemnată și i-au haranguată. Ce 
lipsă mai era de comisară guvernială, 
când totă Oradea scie, că scandalu
rile le-a pregătită și înscenată fai- 
mosulă inspectoră școlară distric
tuală de acolo, cu redactorii dela 
foile maghiare din localitate?

De ce nu cere d-lă Hieronymi 
dela colegulă seu Csaky, să tragă 
în cercetare pe acelă inspectoră ală 
său resvretitoră ?

De ce mai umblă și acuma gu
vernulă ungurescă cu doi bani în 
trei pungi? Nu-i e rușine de lume 
care privesce ac|I cu cea mai mare 
atențiune la cele ce se petrecă în 
Bihoră ?

Răspunderea ministrului de in
terne și a guvernului față cu bar
bariile comise este multă mai mare, 

decâtă ca să mai pâtă fi încungiu- 
rată cu cunoscutele tertipuri ungu
resc!. Resultatulă cercetării din Ora
dea-mare va dovedi, decă acestă gu
vernă mai are ceva autoritate în 
acestă țeră.

Vandalii în Oradea-mare.
Oradea mare, 14 Augusta.

(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“)

Pressa jidano-maghiară din locă, 
care la tote ocasiunile buciumă „li
bertatea" și „cavalerismulu" ungu
rescă, a recunoscută în organele 
sale, că ataculu neașteptată din 9 
1. c., făcută asupra bisericiloră, ins- 
tituteloră și a tuturoră caseloră ro
mânesc!, a fostă o furiă, sălbetăciă 
și o infracțiune ne mai pomenită, și 
care a trecută peste imaginațiunea 
d-loră. Bolovanii, jumătățile de țigle 
și securile asverlite în tereștri, în 
uși și porțl, decă atingeau ființe ome
nesc!, acestea deveniau de sigură 
prada morții; spart’au porțl, păreți, 
într’at’au în odăi, de unde au arun
cată pe stradă mobile, vestminte, 
sferticându-le, tăvălindu-le prin no- 
roiu, și nimicindu-le. Gona Tătari- 
loru lui Dsingis Chan numai, a putută 
se lase asemenea urme triste și neu
mane. Apoi urletele sălbatice de 
„abzug olâh, le ar olăholckal, Jtalăl as 
olâlioknak11 (josă cu Românii, mărte 
Româniloră), cutrierau atmosfera. 
Acestă potopă de vandalismu, s’a 
începută la 8 ore și 10 minute sera, 
și a durată pănă la 11; adecă 3 6re 
neîntreruptă reședința episcopescă, 
institutele și școlele românesc! și 
unele case românesc!, în acestă in
terval au fostă năpădite și asal
tate dă câte 4—5 or!. Poliția orășe- 
nescă în acestă timpu a stată gardă 
de onâre tumultuanțiloru. Se vor- 
besce, că fișpanulu comitatului, carele 
este și ală orașului, Baron Dory, 
mânca înghețată cu secretarulă seu

FOILETONUL!? „G-AZ TRANS.“

Epistole cătră unu amicii.
ii.

— Dela Graz la Budapesta. —

Sună clopoțelul!! a treia âră ! Ună flu- 
erată ascuțită alo locomotivei — și eu pă
răsii gara, și cu gara orașulii, pâte pentru 
tot-deuna!....

^tă începutul!! stereotipii ală tuturor!! 
călătoriloră! Sună olopoț.elulă odată, de 
două ori, de trei ori, apoi urmeză ună flu- 
erată și trenulă pleoă. Unii, cari suntă mai 
versațl în stilistică și sciu arangia mai bine 
frasele, mai adaugă câteva cuvinte onoma- 
topoetioe despre zuruitulă roteloră, și mai 
sciu eu despre ce. Tu n’ai să aștepți dela 
mine probe de stilfi; pe câtă te cunoscă 
eu, vestea îmbrăcată în cele două ouvinte: 
„am plecatul* va face mai mare impre- 
siuue asupra ta, decâtă o eumedeniă de 
frase onomatopoetice. Pentru-că noi trăimă 
într’o lume, în care frasele sbârnăe prin 
aeră și nu mai scii alege din cuvintele cele 
multe sunătore, care e esența? Să rămâ- 
nemă bareml noi la simplicitate!

Când îți scrisesem epistola din urmă, 
nici eu însumi nu credeam, ca se ajungă, 

într’ună timpă atâtă de scurtă, din o parte 
estremă a monarchiei ndstre în cealeltă 
parte estremă. Și s’au întâmplată multe, în 
'impă relativă scurtă — quae fieri posse ne- 
gibam.

Dâr să trecemă la oălătoriă! Să lă- 
slmă la o parte meditațiunea!....

Eșită odată din periferia orașului, sta
țiunile căiloră ferate se perândau ou iu
țeli: mare. Aici nu suntă stațiunile atâtă de 
îndepărtate, ca pe la noi ; suntă mai multe 
locuri însemnate și centrele suntă mai apro
piate de-daltă. Priviam pe ferestră și mă 
delectam în țărișora acesta de AlpI, ou 
munții ei vercjl și cu colinele sale drăgă
lașe. Mă cuprinse o jale. 6re voiu ve- 
dâ-o încă odată?....

In trenă se schimbau pasagerii ; unii 
se depărtau după o călătoria scurtă și ve- 
niau alții în loculă loră. Cei mai mulțl s’au 
urcată la FeldbacJi. Acesta e stațiunea cea 
mai apropiată de fc-numitulă locă de oură 
Gleicheriberg. O mulțime de călători, mare 
parte tuberouloșl, se întorceau acasă 
dela oură. A ședea în apropierea unui tu- 
berculosă o oră, două, sâu pâte chiar totă 
cjiua, nu e prea plăcută1, și eu mă siliam 
să-i țină departe pe câtă puteam ; slobo- 
cjiam fumuri dintr’o Virginia de se făceau 

nori. N’a folosită nimioa. Ni se umplfi ou- 
peulă de pasageri, cari veniau dela Glei
chenberg.

Mai ântâiu veni ună domnă. Hă cu- 
noscui, că e din „poporulă alesă." Ișl așâ$ă 
geamantanulă pe rețeaua de-asupra, și-și 
alege looulă. Aid am să ședă ! gâodia elă 
în sine. Der s’a sfetită altoum. De odată în
tră în cupeu o damă câtă ună colosă, plină 
de sănătate, însoțită de-o altă damă mai 
tânără și se așecjă pe looulă, oe și l’a fostă 
alesă domnulă, oare într’aoeea eșise pe ună 
momentă. Dama era și ea din „poporulă 
alesă". Tipulă și jargonulă o trădau de de
parte.

Etă ună casă de controversă! O per- 
sonă îșl alege ună looă, îșl așetjă, oe are 
de-asupra lui, și într’aoeea vine o altă per- 
sonă și-lă ocupă. „Loculă e ală domnului!" 
era părerea unisonă a călătoriloră. „Dâr eu 
nu mă duoă de aci nici pentru unii milionil, 
oăcl și eu plătescă, ca și domnulă" răs
pundea dama. După ună vehementă schimbă 
de ouvinte, domna a învinsă, căci deolarase 
energioă, că nu oeaâză decâtă forței bra- 
ohiale. Domnulă eși ciulită pe peronă. Sex- 
ulă tare, represantată în cupeu, îșl aoo- 
peria fața de rușine....

Dâr nu s’a sfârșită cu atâta. După ce

eșise domnulă, dama oretjândă, că printr’o 
apucătură șiretă va câștiga inimile soțiloră 
de oălătoriă și va delătura irapresiunea ne
plăcută, ce provocată, făcu observarea: „Bas 
ist ein ingarischer Judi* — Observarea 
acesta din gura unei evreice făcu asupra mea 
impresiunea paradoxă, oare mi s’a mai re
petată de atunci odată, când cetisem adeoă 
prin foile unguresol, că Maghiarii din Ora
dea-mare. amenințați în naționalitatea loru, 
au trebuită sâ ia măsuri' de represiune..... . ,
Povestea ou: „jfiî-i buzată, ca se nu-ți cțică/"« 
Și lucruri de acestea le facă omeni mari! 
O, ce oomediă e lumea! 4

Observarea damei, scose însă din să
rită pe ună sită pasageră asemenea Ovreu, 
care pănă aci călătoria incognito în privința 
națională — și dădu damei o leoțiă despre 
toleranță. Disputa s’a finită ou declarațiunea 
damei, că și dânsa e „Ingarin*, No, că-i 
bine, am ajunsă într’o societate de Evrei 
unguri, eu singură botezată. Acuma putemă 
merge la „ Grosswardein!....

La Fehring se schimbă personalulă și 
oonduotorii noi, ’ți dau de scire, că ai 
ajunsă pe pământă maghiară „dela Carpațl 
— până la Adria*. După patru ani de ab
sență, pentru prima oră am trecută granița 
ungurescă. Când am văcjută celă dintâiu 


