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„Gtaaeta" ese în fiă-careji 
AOonament» pentru Anstro-Ungaria. 
Pe un ană 12 fi., pe șise luni 

6 fi., pe trei luni 3 II.
N-rii de Duminecă 2 II. pe ană. 
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Care este șovînîsmulti „esageratu ?“
Brașovu, 1 Septemvre v.

Bate la ochi, că în respunsulG, 
ce l’a datu Maiestatea Sa în Boroșu- 
Șebișu deputațiunei clerului românu 
gr. cat., după cum reese din textulu 
oficialu, e vorba numai de „șovinis- 
muia esageratu*. împrejurarea acesta 
a și data prilegiu foiei guvernamen
tale „P. Lloyd44 de a susține, că 
esistă unh soiu de șovinisma, care 
nu ar fi „esageratu44 și prin urmare 
nici n’a pututu fi condamnata de 
Maiestatea Sa, de pildășovinismula, 
ce’ia practică Kulturegyletulu din 
Ungaria de susu, care și-a ținuta 
erl adunarea sa generală tocmai în 
centrulu Slovăcimei naționaliste, în 
Turoțu-St.-Mărtinu.

Șovinismula reuniunei de ma- 
ghiarisare, „P. Lloyd“ îlu numesce: 
„zelu înfocata pentru întărirea ideei 
de stata maghiara și pentru promo
varea ei între Slovaci41. De aceea, 
că și acesta șovinismu, care nu as- 
verle cu petri, ci și-a pusa ca țintă 
de a corupe cu premii pentru culti
varea limbei maghiare și cu scrieri 
contrare nisuințelorh poporului slo
vaca, sentimentele naționale ale a- 
cestuia, pbte se devină superătoru 
și pote să turbure pacea dintre na
ționalități, numita făiă nici că vre 
se scie. Una escesu de zelu pentru 
întărirea ideei de statu maghiară din 
partea Kulturegyletiștiloru, cari se 
dau ca „amici ai poporului44, i-se 
pare chiar îndreptățită.

Eată dăr, că amu ajunsă la ună 
punctă de mare încurcătură, căci 
nu scimu, care șovinismu e licită 
și care nu, nu scimu mai alesă când 
acestu șovinismu păte fi tacsatu ca 
„esageratu44 și prin urmare condam 
nabilă, și când nu?

Este ori nu șovinismu „esage
ratu44, când ămenii Kulturegyletului 
din Ungaria de nordu răpescu co
piii slovaci dela sînulu mameloru loru 
și îi duca în ținuturi maghiare ca 
se facă din ei ieniceri pentru viito- 
statu națională maghiară?

„P. Lloyd44 numesce acestă ac-

tivitate: „liniștită și paclnică44, pen- 
tru-că „nisuesce a promova proble
mele statului prin mijldcele socie
tății44. Der ce se ’ntemplă cu neli
niștea, indignarea și fierberea, ce-o 
produce ea în sînulu poporului?) 
Pentru acesta, decă și unde se ma
nifestă, cade t6tă răspunderea pe așa 
cțișii „agitatori44. In numele „ideei de 
stată maghiară44 șovinismulă ma
ghiară pote păcătui câtă de multă, 
căci socotela o plătescă totă numai 
aceia, în contra cărora păcătuesce.

Când începe der șovinismulă a 
fi esageratu, decă, după principiile 
fdiei guvernamentale, îi este permisă 
a turbura vieța națiuniloră nema
ghiare cu „mijlăcele societății?44 Oare 
numai atunci să fiă elă esagerată, 
când atinge stadiulu celă mai es- 
tremă ațîțândă pe adepții săi de a și 
ridica și brațulă înarmată pentru mai 
grabnica promovare a problemeloră 
statului, cum s’a întâmplată la Ora- 
dea-mare ?

Nu putemă crede, ca Majesta-| 
tea Sa să fi dată ună înțelesă atâtă 
de strîmtă și unilaterală sentinței 
nimicitore, ce a pronunțat’o asupra 
destrăbălăriloră șovinismului ungu- 
rescă.

Căci în respunsulu cătră depu
tăția comitatului Aradu, a cerută 
categorică, ca poporațiunea fără deo
sebire se fiă ferită de ori-ce agitațiuni; 
de unde ar urma logică, că a înțe
lesă și agitațiunile, ce se facă sub 
masca promovării intereseloră sta
tului.

Ori dâră uneltirile Kulturegyle- 
turiloră nu suntă agitațiuni menite 
a turbura liniștea popbreloră nema
ghiare? Ațițările continue ale pressei 
maghiare prin răspândirea de scirî 
false, de calumnii și suspiționări mâr
șave, și prigonirile puse în scenă de 
cătră guvernă în urma acestoră ațî- 
țări, nu suntă agitațiuni?

Cumcă șovinismulă, care dă 
nascere acestoră agitațiuni pericu- 
16se, adevărata causă a neliniștei și 
nemulțumirii poporeloră, ar pute fi 
admisă și licită și prin urmare n'ar 
fi a se tacsa ca șovinismă esagerată,

o potu crede numai cei dela „P. 
Lloyd44 cu soții loru. Toți aceia însâ, 
cari și-au păstratu o porțiune bună de 
minte sănetdsă voru (jice împreună 
cu noi, că șovinismulă maghiară e 
mai periculosu atunci, când sub 
masca legii duce în sînulu poporului 
slovacă și română foculă urei de 
rassă, al nemulțumirei și al desbinării, 
decâtu când sparge ferestrile și bom- 
bardeză cu petrii casele paciniciloră 
locuitori, ca în Turda și în Ora- 
dea-mare.

None metehne și uneltiri unguresc!. 
Au rău gândă ou noi, Românii, adversarii 
noștri ; ei trebue oă pregătesoă nouă lovi
turi în contra nostră în viitârea sesiune 
dietală, căol altfel ă nu putemă înțelege 
faima miserabilă, oe o lățesoă aoum, că în 
oeroulă Româniloră din ținutulă Beiușului, 
cu ocasiunea falei onomastice a Țarului Ru
siei, acolo s'ar fi pregătită o mișcare îngrijităre. 
Se cjice, că în urma acestei faime s’ar fi tri
misă două companii de infanteria acolo, la 
cererea fisolgăbirăului Beliczei Sândor. E 
învederată, oă avemă de-a face aici cu o 
miserabilă uneltire, pusă anume la cale, 
oeea oe se vede și din împrejurarea, că 
„Bud. Hirlap44 într’ună arțioulă fulminantă, 
întitulată: „Ceremă milițiă!44, pretinde, ca 
guvernulă și dieta să intervină cu tâtă pu
terea și cu totă geniulă loră, pentru ca să 
suprimă mișcarea anti maghiară din. sînulă 
Româniloră.

i'
CKONWA POLITICA

— 1 (13) Septemvre.
Gu privire lu. serbările în ondrea es

cadrei rusesc!, se anunță din Parisă urmă- 
târele : In 11 Septemvre s’a dusă o depu- 
țiune a comitetului festivă ală pressei pa- 
risiene la ambasadorulă rusescă br. Moh 
renheim, pentru ca să i anunțe formarea 
acestui oomitetă. Mohrenheim răspunse, că 
e forte satisfăoută, pentru aoeea, că maui- 
festațiunile ce se pregătesoă voră strînge 
și mai tare legăturile între Francia și Rusia. 
Elă privesoe acâstă amicițiă, oa o garanțiă 
de pace pentru Europa. La întrebarea, oă 
în oe d1 voră vani ofioerii rusesol la Paris, 
răspunse Mohrenheim, oă afară de anunța
rea oficială a visitei escadrei rusesol n’a 
primită alte împărtășiri. îndată oe se va

întdroe ministrulă de esterne, Develle, se va 
înțelege ou aoesta în privința disposițiuni- 
loră definitive. Oomitetulă festivă ală pre
sei parisiene a oompusă următerulă pro
gramă: Iluminarea gărei Lyon în Parisă 
pănă la biserica Madelena: intrare sărbă- 
torâsoă între sunetele musicei militare, a 
reuniuniloră de oăntărl și de gimnastică, 
banohetă festivă în hala mașineloră și re- 
presentațiunl de gală în operă.

*
Intrâga pressă unionistă englesă se bu

cură, că bilulu home-rule a fostă respinsă 
de camera lortjiloră. „Times44 crede, că 
massele poporului din Britauia mare voră 
întări la proximele alegeri verdiotulă ca
merei lorcjiloră. „Daily News44 (jioe : „Pentru 
suooesulă retormeloră politice și sooiale în 
Anglia, nu e nimio mai favorabilă deoât marea 
maioritate ostilă din camera lorcjiloră.44 Radi- 
oalulă „Ohroniole44 atacă vehementă camera 
pairiloră încheiândă ou ouvintele: „Josă 
camera lorcjiloră 44

*
Organulă lui Radoslavo „Svobodno 

Slavo44, după oum se anunță din Sofia, 
ataoă într’ună artioul pe ministru-președinte 
Stambulov, în modulă oelă mai vehementă, 
numindulă tirană ală Bulgariei. Artioululă 
avertisâză pe prinoipele Ferdinand, oa să pună 
oapătă aoestei tirănii. Decă Stambulov, se 
4ioe în aoestă arțioulă, prin asasini plătiți 
va delătura din oale pe Radoslavo, Ton- 
oev, Naoeviol și alțl patrioțl, în luculă loră 
se voră ridioa alțl bărbați; totuși e însă de 
temută, că acestă domniă teroristică, l’ar 
mătura și pe prinoipele de pe tronă.

Primirea deputațiuniloru în 
Boroșu-Șebișu.

Deputațiunea clerului gr. 
cat. alu diecesei Oradiei mari, con
dusă de Prea Sfinția Sa Episcopulu 
Pavelu a constată din următorii 
membri:

Dr. Augustină Laurană, oanonioă- 
abate, I. Buteană, directoră gimnasială în 
Beiușiu, Ioană Popă, protopopă în Boo- 
sigă, I. Pușoașă, preotă în Mocrea, Ales. 
Gera esaotoră dominală în Beiușă, Teo
doră Dringo preotă în Șimandă, V. Zsiros 
preotă în Gurbo, T. Bulou, Vasile Dum
brava, Coriolană Ardeleană, profesori în

FOILETONULU „GAZ. TRANS.44 fi primită Ia e]Q aoasă, sâu alto undeva în 
Pontsur Sarthe; înzadară o conjura elă, ca 
în interesulă ei să aștepte, până când va 
face o oălăteriă la Parisă sâu celă puțină 
până când va pleca colonelulO ; ea nu voia 
să audă, și voia elă ori nu voia, fu silită 
să o primâscă la densulă. Vicontele însă îșl 
jurase, oă întâlnirea să fiă conturbată și 
în adevără veni ordonanța la âra hotărîtă, 
ca să i împărtășesoă, că oăpitanulă de ins
trucțiune îla chiamă imediată la sine. An- 
dalusiana, blăstăma intervențiunea ne- 
norooită a căpitanului, der pentru acesta 
de loch nu se ținea bătută și provocă pe 
miculă de Jabo să continue conversațiunea 
întreruptă, așa încâtă îi trebui o bună dosă 
de invențiune, pentru ca să afle nouă 
pedecl.

Odată era medioulă regimentului, care 
îi făcu locotenentului o visită, de 6re-ce 
aucfise, că în (jiua premergătâre la prânejă 
tușise de două-orl. Și îndată Jabo cu mare 
precauțiune făcu să dispară soția oolone- 

| lului pe dinaintea nasului doctorului, care

1 
abia îșl pute ține rîsulă. Altă dată eră-șl 
era o sooietate veselă, care venea să ia pe 
Jabo, pentru ca să dejuneze ou amioii săi, 
afară din orașă. Era, după oum asigura 
Jabo, imposibilă să o facă să aștepte, 
căci de-altmintrelea ar fi pătrunsă cu pu
terea și ar fi demolată totulă.

Iritată prin aceste pedecl Andalusiana 
deveni și mai pasionată. Ea voia să încerce 
altceva. Ea dede ună rendez-vous jertfei 
ei în pădurea celoră „trei magi44, oare se 
afla la o depărtare de șâse ehilometrii de 
Pont-sur-Sarthe. Ea cunoscea în acâstă pă
dure ună looă frumosă, tapesată ou mușchi 
deși.

Ei se întâlniră acolo, der spre cea 
mai mare surprindere, aid fură conturbați 
de esoadronele 2 și 3, cari pentru prima 
,dră călăreau prin aoestă ținută și după 
oum asigura comandantulă de Bennebyle, 
se simțeau fericiți, să afle pe șoția oolone- 
lului în acestă oază. Ea mai buourosă ar fi 
sdrobită esoadrânele 2 și 3, der fiind-că 
acesta nu era cu putință, trebui să se mul-

țămâscă, ca să presinte o înfățișare, care 
sâ nu bată la ochi. Ea îșl mărturisea, oă 
nici odată nu i s’a întâmplată așa neno
rocire, oa ou aoestă mioă locotenentă. De 
regulă tote mergeau oa pe sforă.

— Ascultă mă, (jise vicontele, ou to
tulă descuragiată de aoâstă nereușită, sârtea 
ne persecută. A înoerca și mai departe de 
a ne mai întâlni aioi, ar fi ună perioulă. 
înduplecă pe oolonelulă, oa să ne lase a 
lua parte la cursa de cai și să-mi dea unh 
ooncediu de 30 de (fii®........... în chipulh
acesta ne-amă putea vedea, ori de oâte-orl 
voimă și în fine ferioirea mea va fi per- 
feotă.

Soția colonelului însă esclamâ:
— Acesta este imposibilă ! Oolonelulă 

nu se pricepe Ia oai . . . . . și necopabili- 
tatea sa în aoesta privință e rău văzută și 
la locurile mai înalte.

— Ună motivă mai multă! cjiee lo- 
cotenentulă .... Trebue să ne acățămă 

| de acâsta ocasiune, pentru a arăta, oă cei

Domna comandantă.
(0 istoria dela o cursă de cai).

(2) (Urmare).
11.

In timpulă dintâiu, cari ur
mară după pleoarea d-nei Blanca de Chatou, 
făurea mioulfl de Jabo planuri de răsbu- 
nare. Așa dâră aoesta bătrână cochetă a 
fostă aceea, care l’a despărțită de Blanca! 
Dâr va vede ea. Și după optă cjile prin 
oolonelulă său se presentâ în mare ținută 
inimicei sale, în loja teatrului. Oolonelulă 
abia părăsindă loja, cjise cătră femeia sa, că 
acestă mică locotenentă are ună caracteră 
fârte frumosă, și nu arată, ca și oând ar 
nutri idei de răsbunare. Din (jiua acâsta 
vicontele îi făcea desă curte soției ooione- 
lului și ea nu se opuse nici atâta, câtă 
cerea regulele bunei cuviințe. Inzadară 
aminti miculă locotenentă pericolulă, oe 
s’ar fi ivită, dâoă dâmna de Cambouy ar


