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Petițînnea contra răspunsurilor^, 
dela BoroștL-Șebiști.

BraSOVU, 17 Septemvre v.
Cei prea multă nu-i sănătosă! 

Acesta o dovedesce noulu debutu 
ală șoviniștiloră diu oposițiă în con
tra răspunsuriloră Maiestății Sale 
dela Grins și Boroș-Șebișu.

Pe când mai avea bre-care în- 
țelesu ca oposiționalii se se semță 
încâtva amenințați în nisuințele 
loră de dreptă publică prin aceea, 
că în respunsulă prea înaltă dată 
deputațiunei municipiiloră la Giins, 
s’a stabilită principiulu, că nici pe 
cale constituțională nu este admisi
bilă a tinde la schimbarea pactului 
bilaterală dualistă dintre Ungaria și 
Austria, pe atunci ataculă loră în
dreptată în contra respunsuriloră 
date la Boroș-Șebișă episcopiloră ro
mâni, Pavelă și Mețianu, se înfăți- 
șeză ca ună actă de adevărată res- 
vretire în contra ordinei publice și 
a acelorași așezăminte constituțio
nale, pentru a cărora apărare opo- 
siția se crede „datbre" a arunca mă
nușa guvernului.

Astăzi ne este cunoscută și cu- 
prinsulă acelei petițiunl a stângei 
estreme, care va ave să servâscă ca 
basă a discusiunei asupra respunsu
riloră majestatice dela Boroșă-Șe- 
bișă. Cetitorii noștri se voră con
vinge din tecstulă ei, ce’lă publicămă 
mai josă, pănă la ce gradă oposi- 
țiunea estremă maghiară este stă
pânită de spiritulă de ură și de in
toleranță față cu Românii și cu ce
lelalte naționalități din acestă stată.

Ei mergă în petulanțaloră reu- 
tăcibsa pănă a lua în apărare pe 
față escesele vandalioe dela Oradea 
mare, declarându-le ca o „lucrare 
de legitimă apărare a societății, la 
care acesta era îndreptățită și înda- 
torată“ și caracterisându-le ca „nisce 
neînsemnate escese de stradă".

Se plângă cei din stânga estremă, 
că în respunsulă dată Episcopului 
Pavelă a fostă condamnată acesta 
lucrare, fiindă timbrată ca „șovinismă 
esagerată" și că în schimbă n’a con
ținută acestă răspunsă nici uhă cu
vântă în contra „nisuințeloru duș
mane statului", ce au fostă desco
perite de preotulă seu propriu.

Absurditatea acestei pretensiunl 
e totă așa de mare, ca cmismulă, 
cu care laptele cele mai mârșave 
de agresiune violentă se încunjură 
cu aureola legitimei apărări. Oposi
ționalii unguri au o ideiă fârte șu- 
chiată despre chiămarea constituțio
nală a capului statului, decă voră 
se lu degradeze la rolulă unui po- 
lițaiu alu șovinismului specifică ma
ghiară, și decă îi insinuă să se facă 
ecoulă unoră acusațiuni murdare, 
luândă de bani buni ceea ce a 
scrisă o uneltă nenorocită ungurescă 
în contra Episcopului Pavelă.

In petiția, ce au ticluit’o stân
gacii în contra răspunsului dela Guns, 
se accentueză cu aplombă posiția 
înaltă, ce trebue să o ocupe corona 
peste partide și se cțioe, că fiindă 
ea amestecată în luptele partideloră 
politice, îșl derâgă numai din vaZa ei.

Ei bine, cum se unesce acestă 
principiu cu monstruosa insinuare ca 
cordna să se amestece în certele pă
timașe dintre Unguri și Români? 
Cum putea Monarchulă, fără a și de
roga înaltei sale posițium, se se 
ocupe de ceea ce a scrisă Pituk și 
toile șoviniste din Oradea-mare con
tra Episcopului?

Der e învederată, că din peti- 
țiunea despre care vorbimă, răsuflă 
intoleranța și ura de rassă cea mai 
crudă. Aici principiile și argumen
tele nu mai foloaescă nimică.

I-ar fi der torte ușoră guvernu
lui a respinge insinuațiunile nebune 
ale independențiloru din Budapesta 
decă ar ave curagiulă de a face

odată frontu față cu șovinismulu 
desmățată. Pote să le arate din 
tecstulă respunsuriloră date, mai 
alesă a celui adresată Episcopului 
Mețiană, că a dojenită încă peste 
măsură pe credincioșii loră români.

Ar pute se nimicescă guvernulă, 
cu constituția în mână, și cealaltă 
imputare, că s’ar fi ignorată „na
țiunea maghiară alcătuitore de stată", 
vorbindu-se în răspunsă totă numai 
de „paclnica înțelegere între națio
nalități" și fiindă pusă „națiunea ma
ghiară pe aceeași treptă cu naționa
litățile".

Cei din stânga estremă au în 
vedere numai națiunea maghiară 
genetică, pe când constituția, care 
recunăsce esistența mai multoră na
ționalități, vorbesce de-o națiune un
gurescă ca națiune politică și rangeză 
astfelă și națiunea maghiară gene
tică între naționalitățile, ce compună 
națiunea politică.

Ce bună ocasiune de a sdrobi 
acusațiunile loră neîntemeiate. Der 
ministeriulă Wekerle, care în ces- 
tiunea naționalitățiloră e ascunsă sub 
o plapomă cu Kossuthiștii, nu va fi 
capabilă de a face acesta, pentru că 
prin actele sale anteriore — a se 
vede enunciațiunile ministrului Csaky 
în causa maghiarisării învățământu
lui — s’a alăturată deja părerii anti
constituționale și ilegale, ce o pro- 
feseză estremii în privința raportu- 
riloră dintre naționalitățile statului.

„Gyalâzat
Bilioru, Septemvre 1893.

Așa sună verdiotulC deprimătorG enun
țată la Boroșă-Șebișă de Majestatea Sa, 
oelă mai înaltă judeoătoră asupra vandalis
mului din Oradea-mare.

Oare voră mai avă poftă vandalii lui 
Pituk a se lăuda atâtă ou oorifeulă loră 
nebună, câtă și ou faptele loră patriotice?

*) Iniamiă

Oare, de cumva între acești vandali au fostă 
și de aoeia, oarl în afacerile loră soriu „a 
kirâly neveben" (în numele Regelui), voră 
mai avâ obrazulă să Btea la looulă aoeia? 
Oare Varjasi și Sipos Orbân, inspeotorl șoo- 
larl regesol. cari au avută și ei parte la 
vandalismulă infamă, voră mai outeza a 
scrie după numele loră „M. kirâlyi tan- 
feliigyeld". (Inspeotoră de șoâle reg. ung.)? 
Oare guvernulă, pe cei timbrați ou „gya- 
lăzat" îi va mai suferi în posturi onorifîoe 
și oa inspeotorl ai educațiunei? Dâr peste 
totă 6re din partea guvernului regescă s’a 
fâoută ceva seriosă și sinoeră spre a soi și 
a pedepsi, pe cei oarl suntă „gyalâzatos"-i)? 
Nu oredă, pentru-oă atunol nu s’ar fi în- 
oumetată a pregăti alte „gyalâzat“-url pe 
la BeiușI și Bogsigă, toomai atunci, oând 
monarohulă s’afla între Români.

Firesoe, că soopulă loră a fostă a în
negri pe Români și în deosebi pe Episco- 
pulă Pavelă; au pățit’o însă șoviniștii, pen- 
tru-că ce au pregătită altora, a oăZută pe 
oapulă loră, și „gyalâzat“-ulă oe l’a enun
țată Monarohulu atuucl, oând ei cugetau 
oă șl facă merite patriotioe, va rămână pe 
ei o pată, oe nu o voră pută spăla niol ou 
t6tă apa fluviului Tisza, der ou atâtă mai 
puțină ou enunoiațiunile pițigoiului Tisza 
Pișta.

Aoestă Pișta adecă — puiu ală lui 
Tisza Kâlmâu, oare oa oelă mai turbată 
antagonistă ală Româuiloră, a răcnită de pe 
fotoliulă ministerială, oă Românii să iesă 
din țâră — în oongrega,iunea oomitatului 
Bihoră, ținută în 20 Sept., a propuBă, oa 
oongregațiunea să-și esprime regretele sale 
față de oele întâmplate oontra Româniloră 
din Bihoră, ou oarl și păn’aoum au vie- 
țuită Maghiarii iu ooînțelegere frățesoă s. 
a... Frumdsă ooînțelegere, când mai ună 
pătrară de milionă de Români, oe suntă 
în oomitatulă Bihoră, au la oomit- tă în 
oentru numai ună subnotară, aoesta e re
cunoscută de toți, oa unulă dintre oei mai 
apțl funcționari, și totuși s’au ridioată îna
intea lui nisoe copilandri. Din 17 solgăbi- 
răi, ca din grațiă, e asemenea numai unuia 
română și așa mai încolo. La alegerea no-

FOILETONULlJ „GAZ TRANS.“ încredere necondiționată în elă" ’i observa 
odată oine-va în Jardin d’Ete.

— „Bah!" răspunse Peppo, „încă nn 
s’a turnată glonțulă acela, care să mă 
omore pe mine, apoi afară de acesta măes- 
trulil nici odată nu țîntesce greșită".

Cu tote aoestea mulțl clătinau din 
capă și chiar nici baletistele din rț)ina 
mări’" nu prea erau convinse. Numai mioa 
Paulette, care în fiă-oare sără producea, 
pentru trei franoî, pe ț)ina, se părea, oă 
împărtășesoe siguranța lui Peppo.

— „Da, de monsieur Salvatori" c|icea ea 
„niol-odată nu m’așl teme".

— Oho! asta însemnă stată, că ești 
amoresată în Salvatori" strigă cam o ju
mătate duzină dintre cameradele sale.

Intr’o seră sala se umplu âră șl sar
dele. Direotorulă ședea mulțumită în odaia 
sa, când de odată se deschide ușa și în 
pragă apare Salvatori.

— „Ce nenorooire!" strigă.
— „Nenorocire?"
— „Toomai acum am văZută, pe Peppo, 

betă tună".
— „Ce să faoemă?"
— „Nime nu va voi să-lă Inlo- 

ouescă...."
— „Ei, acuși voma vedă".

Direotorulă eși din odaiă, după Sal
vatori.

— „Să vină toți în sala de probă!" 
strigă direotorulă oătră inspeoționistă.

Cinol minute mai târZiu întregă per- 
sonalulă: cântăreți, cântărețe, gimnastici, 
jonglenrl, membri baletului ș. a. erau adu
nați în sala de probă.

Direotorulă întră împreună ou Sal
vatori. Scdse din portofelă o hârtiă vințiă 
și o ținu susă în aeră.

— „Peppo, oare obiclnuia să ajute 
d-lui Salvatori, aZI nu pdte veni; dau 
acâstă hârtiă de 500 franoî aceluia, oare 
îi va ocupa looulă."

Mișcare viuă. Câte-o mână se ridioa. 
fără voiă, dâr totă așa de repede bb re
trăgea.

Direotorulă arătă altă banonotă.
— „O miiă de franoî."
Tăoere adâncă.
Direotorulă văZu, că ar fi fără suo- 

oesă a-și mai forța recomandația. Puse ba
nii în busunară și eși. Atunol o mică ba- 
letistă păși înoetă indărătulă lui, îi eși 
înainte, se pleoă, și Z>se:

— „Domnulă meu, deoă-ml permițl, 
eu stau la disposiția d-lui Salvatori."

— „D-ta — Paulette?"

— „Da, d-le directoră!"
Toți se îmbulZiau înainte, oa să a- 

runoe o privire asupra oopilei, — căci abia 
era de 16 ani, dâr de-o frumsețe deosebită 
— Ea ou părulă ei blondă undulătoră, ou 
oostumulă ei grațiosă, îți aducea aminte de 
acele figuri de poroelană, pe cari le ve- 
demă espuse pe mese de ripsă.

— „Paulette, aiol este rniia de franoî".
— „Mulțumesoă, stăpâne. Mie-mi faoe 

buouriă, oând potă să fiu de ajutoră lui 
monsieur Salvatori."

— dâoă-țl face plăcere, e ou 
totulă altceva" Zi®® direotorulă, buourân- 
du-se nespusă de multă, că, fără de-a jertfi 
bani, a eșită din incuroătură.

Cu acesta se depărta, pe când Sal
vatori îi da Paulettei instruoțiunile oele mai 
neoesare. Când s’a sfîrșită îi Zis®:

— „Așadâră m’ai înțelesă ? Arunol în 
aeră globurelele de stiolă și eu țîntesoă 
asupra loră. Cartea o țîi fărte gingașă în" 
tre două degete, âr celelalte le înohiZl, 
brațulă ți-lă întinZl — și eu desoarcă. 
Apoi iai între dinți o roșă, te întorci de 
jumătate oătră mine și stai nemișoată. Eu 
descaroă — și roșa cade. Nu e niol ună 
perioulă în aoesta ; 'eu sunt pe deplină si
gură în luorulă meu. Atâta e totă ; soi aoum

Paulette.
De George Holin.

Totă Parisulă mai de frunte mergea 
sâra în Jardin d’Ete, oa să admire pe țin- 
tașulă-măestru italiano, Salvatori. Este ade
vărate, oă Salvatori făoea lucruri de mi
nune. Aoestă Italiană, cu putere bărbătesoă, 
simpatică și plină de grațiă, niol odată n’a 
lipsita de pe bine teatrului. Gldnțele din 
pușca lui sdrobiau tot Ci ou atâta siguritate 
globurelele arunoate în aeră, cum găuria 
stiolele și scotea din ele stupușele, ori des
făcea în două o carte de jooă.

Salvatori avea ună însoțitoră cu nu-, 
mele Peppo, care avea misiunea, ca să 
arunoe globurelele de sticlă, când se pro
ducea stăpânulă său, să țină cărțile, său 
stiolele, ori să ia între dinți cotorulă unei 
rose. Tote aoestea erau funoțiunl, cari l’ar 
fi oostată vieța, decă Salvatori ar fi făcută 
cea mai mică greșălă.

Când după sfîrșitulă produoțiiloră 
Peppo eșia înaintea publicului, fiă-oare se 
mira de ouragiulă oe-lă are.

— „Ori te plătesoe fârte bine, ori ai


