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La adresa d-Bui Hieronymi.
(Done interpclaiiunî.)

Jrașovii 16 Decemvre v.

Este în tote statele constitu
ționale usO, ca miniștrii responsa
bili se fia interpelați și pe calea 
pressei asupra unoră fapte, împre
jurări și evenimente, cari preocupă 
și neliniștesc^ în gradă mare opi- 
niunea publică.

După ce cei dela putere mereu 
ne asigură, că toți cetățenii se potQ 
împărtăși în acestă stată de binefa
cerile constituționalismului, recur- 
gemă și noi la acelu usu, practicată 
în mesură atâtă de largă de Ziaris
tica maghiară și ne luămă voia a 
adresa cu totă respectul^ d-lui Ca- 
rolă Hieronymi, ministru de interne, 
două interpelațiuni, rugându-lă a ne 
da deslușirile cuvenite prin organele 
sale de publicitate asupra unoră îm
prejurări și fapte, cari agită și neli- 
niștescă adencă spiritele cetățeni- 
loru de naționalitate română.

Suntă câteva luni, de când în 
fața esceseloră vandalice ale „pa- 
trioțiloră de stradă* din Oradea- 
mare și Turda, escese, cari au fostă 
aspru condamnate de însuși Maies
tatea Sa, cu ocasiunea recepțiunei 
din Boroșu Sebișă, am arătată cu câtă 
nerăbdare se așteptă în tote cercu
rile române, ce va face guvernulu, 
ce va Întreprinde cu der sebire Es- 
celența Sa ministrulă de interne 
spre a pedepsi pe escedenții culpa
bili, dându-se astfelă satisfacția cu
venită aceloră cetățeni nevinovațl, 
cari au fostă atacați în modă bar
bară și mișelescu în averea și în 
vieța loru.

D-lu ministru Hieronymi își va 
aduce aminte de sigură, că după 
severșirea aceloră escese și-a dată 
cuventulă, că va face o cercetare 
fdrte rigurbsă și că a numită spre 
scopulă acesta chiar unu comisară 
guvernială.

După ce de astă veră și pănă 

în momentulu de față nu s’a aurită 
absolută nimicu nici despre decur- 
sulu cercetării, nici despre măsurile 
eventuale luate de comisarulă guver 
nială însărcinată cu conducerea ei;

După ce acesta tăcere și nepă
sare a guvernului față cu esce- 
denții maghiari produce cu atâta mai 
mare indignare și amărăciune în sî- 
nulu cetățenilor!! de naționalitate 
română, cu câtă același guvernă a 
continuată în acelă întervalu și con
tinuă cu vehemență totă mai mare 
urmăririle judecătoresc! în contra-le 
pentru manifestarea sentimenteloru, 
a dorințeloră și postulatelor^ loru 
naționale.

întrebămă pe d-lu ministru de 
interne Hieronymi, decă nu crede, 
că este de datoria sa, ca consiliaru 
ală Majestății Sale și ministru res- 
punețetoră, de a lumina și liniști 
opioiunea publică a unei părți fbrte 
însemnate a cetățeniloru statului, 
tăcendă cunoscută resultatulă cer
cetării ordonate din parte-i în afa
cerea escesek ră de stradă săvârșite 
în Turda și Oradea mare?

A doua interpelare, ce ne luărnu 
voia a-o adresa d-lui Hieronymi pe 
acesta cale, privesce două enuncia- 
țiunl ale Escelenței- Sale, făcute în 
două scrisori, cari au produsă cea 
mai mare consternare și indignaie 
în sînulă Româniloră.

Este în generală cunoscută, că 
în primăvera anului acestuia d-lă 
Hieronymi a adresată pria fișpanulă 
respectivă cuvinte de recunoscință 
renegatului Gteza KoBztenszky pen
tru broșura sa politică „Nemzeti po- 
litikaafelvideken“, în care a 4>su : „la 
o parte cu minciuna, că noi Ma
ghiarii n’amu voi să despoiămă na
țiunile nemaghiare de naționalitatea 
loru!“

Recunoscînța esprimată față de 
autorulă unei astfelă de broșuri in
volve o aprobare din partea minis
trului a tendințeloru criminale, cele 

profesâză și le mărturisesce în pu
blică acelu renegată.

Este mai departe ounoscută și 
âcrisdrea, ce a adresat’o cailele aceste 
id-lă ministru Hieronymi unui altă 
renegată, a polacului Sadetzky, șe- 
fulă secțiunei Karpat egyletului din 
Olușiu.

Acesta scrisdre, de totă ciudată, 
se ocupă de împăcarea Româniloră 
cu Maghiarii pe cale socială, diri- 
tr’unu incidență de nimicu, și prin 
tonulu ei ea constitue ună feliu de 
insultă la adresa Româniloră, căci 
lasă a se cunbsce, că ministrulu îi 
consideră pe aceștia atâtă de simpli 
și ignoranți, ca se credă, că densulă 
în seriosu ar vrea se inaugureze pe 
acesta cale împăcarea Româniloră.

In fața acestoră enunciațiunl 
ale ministrului de interne ne luărnu 
permisiunea a pune Escelenței Sale 
întrebarea:

Care dintre aceste două adrese 
este cea adevărată ? Adresa cea dată 
cu pripită nesocotință renegatului 
Kosztenszky, ori adresa asemenea 
pripită, der cu atâtă mai ciudată, 
dată renegatului Szadeczky dela 
Karpat-egyletulă din Clușiu?

Gestiunea transilvană în ca
mera română.

Precum amu anunțată erl, cu 
ocasiunea desbaterei pe paragraf! a 
proiectului de răspunsă la Mesagiulu 
Tronului, în ședința de Luni, la pa- 
ragrafulu II relativă la politica es- 
teribră, a luată cuventulă d-lă Ione.u 
Grădișteanu. Eta, pe scurtă, cuprin- 
sulă importantului seu discursă:

D. Ionelă Grădișteanu doresce mai 
întâiu să scie, dâcă d. Cârpă, ministru ală 
domeniilor^, a vorbită în Senată în numele 
ministerului, și decă e adevărată, că noi amâ 
întrată în tripla alianță? D-sa dice, 
că în principiu, nu e în contra alipi- 
rei la tripla alianță voesce să scie, 
dâcă s’a ținută sâmă cu ocasiunea întrărei 
năstre în tripla alianță, de interesele de 

esistență ale nâmului românescă și- de si- 
tuațiunea Româniloră de peste CarpațI.

Cestiunea Româniloră din Transilva
nia devine din anti în ană mai mare, 
mai primejdiosă pentru noi Românii. Fără 
resolvarea ei noi nu putemă întră în tripla 
alianță, căci ea este o cestiune de esistință 
pentru regatulă românescîî.... Statulă ro
mână s’a desvoltată, grațiă'Românilortt din 
Transilvania. Citeză pe Lazară, Șincai, 
Klein și altl luptători ai nâmului româ- 
neseti.

Dintre toți oratorii, cari au vorbită, 
nimeni n’a îndrăsnită să spună, că noi vomă 
merge alături cu Ungurii. Națiunile, ca și 
omenii, au aspirațiunile și sentimentele loră. 
Nu putemă întinde mâna calăiloră neamu
lui nostru. (Aplause.)

D. ministru de esterne a disă în Se
nată, că persecuțiunile frațiloră noștri suntă 
pretinse.

D. Al. Lahovari, ministru de esterne: 
Vă înșelați, d-le Grădișteanu!

D. I. Grădișteanu d^e, că chiar mi
niștrii unguri rocunoscă persecuțiunile Româ- 
niloră din Transilvania. E de datoria nostră, 
ca acăstă cestiune să se discute pe largă 
în parlamentulă română, căci noi suntemă 
stăpâni pe politica nostră esteridră. Ces
tiunea cum o punemă noi, nu jignesce pe 
nimeni. Răspectămă tratatele.

Eu nu ceră intervenire, fiind-că 
n’avemă dreptulă. Avemă însă dreptulă să 
arătămă, în ce condițiunl ne putemă alipi 
de tripla alianță.

Aici nu e vorba, ca îu Italia de ire- 
dentismă. La noi n’a esistată nici odată 
iredentismulă. A eșităună diară iredentistă, 
der acăsta nu e decâtă opera unoră copii.

Resolvarea acestoră cestiunl este în 
interesulă chiar ală Austro-Ungariei.

Ungurii jocă și adl ună rolă de tul
burători ai pacei. Ceea ce ceră adl Ro
mânii de dincolo, au mai avută și în ve
chime.

Persecuțiunile în contra Româniloră 
din Transilvania la începutulă acestui văcă 
au dată resultală, căci mulțl Români de 
lângă Tisa și-au perdută limba.

încercarea de maghiarisare, ce se face 
adl, este multă mai sistematică, căci ea este

FOILETONULU „GAZ. TRANS.“

Gloria „Valahi oru“.
(Urmare).

E ună ce cunoscută, că a fi ună bună 
„pușcașă“ și ună bună „venătoră“ suntă 
două concepte deosebite. Am cunoscută 
renumițl pușcași, cari orl-ce obiecte arun
cate în aeră: mere, crucerl etc. le împușca 
cu cea mai mare siguritate, dăr erau vâ
nători miserabill. Din contră, am cunoscută 
buni vânători, cu mai puțină siguranță la 
pușcătură. Celă ce e și pușcașă și vânătoră 
slabă, se numesce „pierde vară.u (Sontags- 
jăger). Când cineva e bună vânătoră și 
tot-odată ună pușcașă sigură, apoi acela își 
cuceresce ună renume. ■

Arta vânătoriei, ca tote artele, își are 
și ea istoria și literatura sa. La Români, 
se înțelege, loculă acestora îlă ocupă tra- 
dițiunea. Alte popore mai civilisate aran- 
gează esposiții fdrte interesante despre totă 
ce privesce arta vânătorescă, au biblioteci 
și musee prețiose, cari te conducă pănă în 
cele mai îndepărtate secule, arătându-țl 
treptată, pasă de pasă, desvoltarea și per

fecționarea mijloceloră și gustului întru eser- 
ciarea acestei nobile și folositore distracții.

Vânătorii români de munte, mai alesă 
vânătorii de urși, au stată, în tote timpu
rile, în mare vâdă. Guvernatorulă, princi
pele Schwarzenberg, care numai amiculă 
Româniloră n’a fostă, îi lăuda forte multă ; 
pe cei mai renumițl a lăsată sâ-i fotogra- 
feze, și-a făcută ună albumă din portre
tele loră. Principele de cordnă Rudolf, 
care era ună pasionată și escelentă vână
toră, prețuia multă' pe „Bade Nichita“ din 
Gurghiu, care pușcase în vieța sa trei-decl de 
urși; cândă ’i s’a telegrafată prințului de co
ronă Rudolf, că pe „Bade Nichita“ l’a 
omorîtă ună taură, s’a întristată, apoi a dis
pusă, ca sâ ’i se facă o înmormântare ono
rifică și vânătorii curții să-i tragă salve la 
mormântă. Astfelă a fostă înmormântată 
„Bade Nichita/ în disa poporului, „ca ună 
generală*

Și nu fără temeiu suntă vânătorii de 
AlpI prețuițl și stimați, căci fără de dânșii 
nici că s’ar putâ esecuta o vânătore de dai 
Domne.

Vătavulă pușcașiloră și vătavulă go- 
naciloră suntă de regulă cei mai buni puș

cași și vânători, drnenl înțelepți, energici, 
cari cunoscă munții; precum își cundsce 
omulă odaia sa.

Sciu în tote anutimpurile, unde tre- 
bue căutată vânatulă; sciu sâ-i descurce 
urma. Cu ună cuvântă, te ducă la sigură. 
Sciu cu siguritate, la care „pusore* are sâ 
trecă capra, la care porculă și la care ur- 
sulă. Astfelă ’i posteză pe vânători, care 
e „de nedejde* îlă pune, unde scie că „ră
suflă* ursulă, unde își are trecătbrea. 
(Wechsel).

Posedă talentulă d’a organisa și co
manda „gonau, asemenea unui bună co- 
mandantă de armată. Din tdte aceste con- 
siderante și-au cucerită o autoritate asupra 
țăraniloră, cari ascultă și împlinescă ordi- 
nulă acestoră vătavl.

Ți-e mai mare plăcerea cândă audl 
disposițiunile vătavului. Ajungândă cara
vana la polele muntelui, domnii călare și 
în trăsuri țârănescl, er țăranii pe josă, în
tre îndatinatele loră glume și rîsete, de-odată 
pășesce înainte o figură imposantă, oțelită 
de viforă și criveță, cu fața brună de ar
șița sărelui, de statură mijlocie, der vân- 
josă, precum e adevăratulă soiu românescă, 

cu ochi de vultură, purtândă pe umără o 
„flintă." Elă pășesce mândru, cu încre
dere și curagiu, ca omulă, care e consciu 
de valorea sa. Se face o adâncă tăcere. 
Vătavulă, căci elă comandă :

„Pușcașii la o parte; gonacii în altă 
parte!“

La momentă se esecută acestă ordină; 
er „Valachulă* privindă cu mândriă, cum 
ascultă domnii, mici și mari, de ordinulă 
dânsului, continuă astfelă: „Vânătorii să-și 
încarce armele!* Gonacii primescă 3 co
mandanți, fiesce-care are sub comanda lui 
vre-o sută de gonaci, cari se împartă în 
centru, în aripa drâptă și în aripa stângă, 
peste trupa întrâgă e vătavulă gonaciloră.

Acum se începe o înțelegere cu gra- 
iulă, între vătavulă vânătoriloră și acela ală 
gonaciloră, astfelă, ca toți să-i audă, pen- 
tru-că acestă „înțălesă* servesce ca plană 
de vșnată: „ordre de bataille.*

„D-ta bade Șofrone, vei înșira gonaci 
pânză, câte 20 pași unulă de altulă; ai 
grijă ca să poți cu ei închide îfltregă mun
tele, pănă la „față.* Vei sta apoi locului, 
pănă cândă voiu da eu semnă cu cornulă.

Eu am să înșiră pușcașii, începândă 


