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se desvoltă numai într'un stat na
ţional

Naţionalităţile

maghiar"...

Cum adecă/ îi poate folosi tronu
lui şi monarchiei luptele ce de un
pătrar de veac duc naţionalităţile

si unitatea
statului.
(R.) In numërul sëu de ieri Poli
tische Correspondenz",
organ susţinut
din fondul de disposiţie, protestează
în contra teoriei că constituţiunea ma
ghiară ar recunoaşte individualitatea
politică a vre-unei naţionalităţi.
„ Teoria aceasta — scrie numitul ziar

contra heghemoniei

ungureşti?

Ori

îi

poate folosi ceva chiar naţiei ungu
reşti când guvernul în loc să medi
teze asupra mijloacelor prin care să
se asigure bunăstarea cetăţenilor, îşi
frămontă capul iscodind numai legi
inspirate de cel mai pronunţat şovi
nism ?

Şi ce stări de lucruri nesănătoase:
stăpânind — numai prin
„—este falsă şi e o neînţelegere
la o minoritate
mijloace
meşteşugite—
majoritatea ce
„mijloc.
In legea de naţionalităţi
Untăţenilor
!
?.
.
.
„garia iese în relief ca stat unitar na-

„ţional,

pentru-că
fiecare cetăţean, a„parţină
el ori-şi-cărei naţionalităţi,
e
„declarat de membru al naţiunei
ma
ghiare
una şi indivizibilă.,
E cu totul
„greşit a zice că guvernul
Bănffy
ar
„da o explicaţie falsă şi şovinistă
a„cestei legi.

Ear' mai la vale după-ce condamnă
ori de tendenţă ne descentralisare şi
federalisare, urmează:
„E clar deci că a tăgădui carac
t e r u l naţional al statului ungar, este
„a te pune în contradicţie cu intere
sele

dinastiei,

cu posiţia

JPELITICĂ

a mo

narchiei,
d e o a r e c e пифгі caracterul
„naţional
al statului g&T£atează des„voltarea puterilor.
Articolul acesta ar fi un respuns
la cele desvoltate de amicul nostru
Dr. V. Luxaciu în scrisorile deschise
cătră rectorul universităţii din Buda
pesta.
Oricât de fin şi diplomatic vrea să
fie însă semioficiosul maghiar, şi ori
cât ar crede că „desvoltarea puteri
lor" se „garantează" numai desvollând caracterul naţional al statului un
gar, realitatea se presintă atât de
crud, încât întreaga sofismărie şovi
nistă cade grămadă.
Stat naţional, când însăşi ziarul me
nit să inspire presa maghiară şi stră
inătatea constată că în Ungaria sunt
opt naţionalităţi ? Când recunoaşte că
între acestea există un curent pu
ternic pentru a menţine caracterul
polietnic al statului ungar şi când nu
poate găsi alt motiv politic decât că
„nici una dintre naţionalităţi n'are un
teritoriu de limbă bine definit" !..
Cum aşa?
Saşii nu stau ei compacţi?.. Şi
chiar dacă sunt amestecaţi cu Ro
mânii, să-'i lase numai, si-'şi vor aranja ei între ei „teritoriul de limbă"
care Ungurilor nu li-se pare „bine
definit"...
Slovacii nu stau oare compacţi,
trei milioane chiar după statistica ma
ghiară ?
Sorbii au dus-o sute de ani cu
voivodatele lor.
Ear' cât despre noi Românii, să
n'aibă grijă organul semioficios, am
găsi noi mijlocul de a progresa fie
sub un sistem de descentralisare fie
aplicând principiile federaliste.
D'aceea, insinuarea că cine luptă
pentru aceste principii, luptă contra
intereselor dinastiei

şi ale

monarchiei,

e pur şi simplu — ridicolă. Şi mai
stupidă e apoi afirmarea, că „puterile

A, dar' semioficiosul
de

„necesitate

politică".

vorbeşte

şi

Finanţele României. In altă parte a zia
rului nostru cititorii vor găsi amănunte des
pre conversiunea dotoriüor publice ale Româ
niei.
Operaţiunea aceasta de mare importanţă
pentru financele României îndeamnă pe „Buda
pesti Hirlap (n-rul dela 4 Martie) ca întrun
prim-articol să facă asămânare între creditul
Ungariei şi al României şi să scrie :
„ Va să zică deşi noi suntem o putere
„ m a r e , ear România un stat de a treia mâ„nă, care lupta cu multe greutăţi, eată,
„ea a reuşit să-şi întărească creditul în
„aşa mesura, că pe pieaţa financiară a lu„mei mari creditul maghiar numai cu Vz
„la sută este mai preţuit ca al României...
„Vom face deci lucru cuminte, să mai l a 
nsăm ceva din fudulie.
De astă-datâ ziarul unguresc a nimerit-o.
u

autonomii nu sunt numai pentru ne
maghiari rele, ci sunt rele pentru
toţi de o potrivă!
La urmă scriitorul articlului îşi
exprimă părerea sa de rëu, că pro
iectul Szapàry a căzut la timpul
seu, şi după sdravene salturi mortale
ajunge la „conclusia"
ce trădează do
rinţa şi intenţiunea guvernului, că
organisaţia

autonomă,

de azi nu s e mai

poate nici „îmbunătăţi" nici

„reface

de nou", ci pe temeiul statificării,
treagă administraţia
trebueşte pusă
base absolut
noue!...

în
pe

Grăbiţi numai, voinicoşilor, să nu
întârziaţi.

Revistă externă

Aceasta ar

cere anume ca statul ungar să se
întărească ca stat naţional maghiar.
Necesitatea aceasta poate să existe
cel mult pentru guverne !
Când se simt slabe ori vor să pro
voace diversiune în public, ele aruncă
vre-o bombă naţionalistă • fac procese
contra „agitatorilor perverşi", zdro
besc „şobolanii" ori descoperă vre-o
„revoluţie".
Este însă o neruşinare când aceste
interese meschine se confundă eu
interesele mari ale statului.
De altfel ce să mai lungim vorba.
Privească Ungurii peste Leitha.
Vadă, la ce a ajuns statul austriac
condus atâţia ani de zile de prietenii
lor, cari credeau să servească tronu
lui şi împerăţiei menţinând heghemonia unei rase asupra celorlalte. Au
dat astfel de mal monarchia întreagă
şi de doi ani toate capetele mari
îşi încoardă creerii pentru a găsi mij
locul de lecuire, fără ca până azi să
se fi ajuns însă la o soluţiune dorită
şi primită de toţi.
Absurdităţi să nu scrie deci semioficioasa maghiară. Mai ales pentru
străinătate nu, căci nu păcăleşte pe
nimeni. Străinătatea e perfect infor
mată asupra stărilor de aici.
La tot caşul am fi curioşi să ve
dem cam în ce chip vor să „îndrume
la ordine" pe aceia, cari în străină
tate sevîrşesc acte de o „brutală
îndrăsneală" ?!

Rusia în Asia resăriteană.
Agenţiei „Reuter" 'i-se telegrafează din
Jokohana, că precum se vorbeşte acolo, in
Una dintre stările publice de stat sula Correa a zălogit Rusiei grupa „Deer"
sub greutatea căreia vor avea po de insule, ce sunt in faţă cu nălţimile dela
poarele nemaghiare să geamă mai Fusau.

Reforma administraţiei.

*
greu, v a fi starea în care inteligenţa
lor capabilă de a ocupa funcţiuni pu
Rusia în Balcan.
blice, şi pregătită pentru aceasta, se
Rusia vrea cu ori-ce preţ sa fie „protecva afla după introducerea aşa numitei toara" popoarelor creştine din Balcani şi

reforme

a

administruţiunii.

dă Turciei îndrumări adesea foarte detai-

Şi va fi grea, pentru-că, după toate iiàté CS şă facă colo şi colo, în cazul cu
semnele şi discuţiile asupra acestei te tare, în propria ţara faţă de supuşii и р і
me, guvernul are саыор & statifica

simplu

întn agă administraţia,
îdrobind şi spul
berând ori-ce urmă &E autonomie, în
care azi ne mai putem şi noi naţio
nalităţile nemaghiare mişca cât de
cât, cel puţin aci acasă, în comună şi
la comitat.
Intenţia aceasta, pare că însuşi
guvernului maghiar îi pare foarte îndrăsneaţă, şi astfel ar voi să pipăe,
să vadă ce v a zice străinătatea despre
acest lucru, când va eşi, nu peste
mult, la iveală eu el.
Pene simbriaşe îşi dau străduinţa
a pregăti oare-cum terenul, a da
lumii ideea, spre a se deprinde cu ea.
In alte state naţionale,
ori-ce s£atificări de administraţie, de scoale,
etc., nu par de loc stranii, căci ele
au cel mult intenţia cinstită de a asi
gura priveghierea totd'auna mai strictă
şi mai trează a statului, — dar' într'un
stat polinaţional
ca cel ungar, aceasta
intenţie e mai mult un pretext, adevëratul motor al statificării fiind scopul
de a pune un şurub mai mult la ma
şina perversă a „contopirei" tuturor
neamrilor într'unul singur, „nemeş",
„alcătuitor de"... utopii, etc.
Şi fiind-că şi alţii întrevëd ace?.t
lucru, chiar şi în state naţionale ca
Francia şi altele, penele măiestre
ale fondului de disposiţie maghiar, se
silesc a présenta deja de pe acum

Da, dacă străinătatea ar fi un paşalic banffyan.
Stat naţional maghiar în străinătate
nu există însă. Acolo se ştie numai
că statul ungar aparţine unei mari
împerăţie, în care Ungurii da, s'au
distins nu odată, ci de multe ori ea
— rebelii Ear' dacă acum vor să se
presinte ca mari dinastici, e numai
pentrucă la umbra tronului să-'şi realucrul c'a făcut chiar în folosul şi spre
liseze ceea-ce n'au putut prin rovobinele — naţionalităţilor
nemaghiarei
luţiuni !
In „Memorial diplomatique"

Vorba e însă că Tronul nu poate fi
manta, să o îmbraci numai când plouă
şi bate vêntul, ci drept la scutul împă
rătesc au mai ales cei cari şi în mij

locul furtunilor înfiicoşate au stat ca
păzitori neclintiţi.

din Paris

a apărut într'un numër recent o scri
soare datată din Budapesta, care se ocupă cu chestia aceasta.
Intre altele jidana proptă a inten
ţiilor maghiare, descriind stările în
mare parte autonome ale administraţiunii din Ungaria, cum astăzi se practisează, declară aceste stări de foarte
desechilibrate şi osândeşte foarte aspru
instituţia

chip

autonomiei,

ostentativ,

accentuând

că aceste

în

stări şi

с

Cea mai nouă notă de acest fel a ДййІ І
este prin care se amestecă în afacerile Ma
cedoniei în aşa fel, c& evident vrea să câş
tige înriurire mare asupra acestei т л т і а л ц
şi să o facă pe însăşi provincia să se a h a ţ ă
„ocrotită" de Rusia, pentru-că la timpal e e a
apoi cuvântul de ordine venit dela Peter
sburg să fie îndată şi cu efect ascultat.
Locuitorii bulgari din vilaietul Kossowo
au ridicat nu demult plângeri contra atro
cităţilor turceşti. Plângerile au fost auzite
mai curênd la Petersburg ca la Ţarigrad,
şi guvernul rusesc a şi trimis Porţii o notă
de o străşnicie neobicinuită, prin care cere
să se facS ordine în Macedonia şi să pe
depsească .pe făptuitori.
Prin asta natural, că atrage tare în par
tea sa pe Bulgarii supuşi Turciei, ca să-'i
aibă, la prilegiul binevenit, cu totul la dis
posiţie.
Spania şi Statele-Unite.
Principele de Bismarck a venit la ideea,
că Spania şi Statele-Unite Americane ar
trebui să-'şi supună diferendul lor asupra
insulei Cuba, Papei dela Roma spre deci
dere, — şi a dat în vileag această propu
nere a sa.
Un trimis al ziarului „Imparcial* a cer
cetat la 27 Febr. pe Sagasta, primul minis
tru spaniol, interwiev-êndul asupra acestei
propuneri.
Sagasta s'a declarat hotărît în contra ei,
pentru-că, zice ministrul, dacă Spania s'ar
învoi a supune conflictul pentru judecare
Papei, deja prin asta ar recunoaşte că da,
şi Statele-Unite au oare-care pretensiuni
drepte asupra insulei, şi numai nu se pot
înţelege cu Spaniolii asupra împărţirii lor
— ceea-ce însă guvernul spaniol neagă cu
toată hotărîrea!
După ştirile mai recente din Washington,
în America de Nord se urmează cu febrili
tate pregătirile contra Spaniei. Dieta a pri
mit urcarea însemnată a budgetului arma
tei, şi înrolează numeroşi matrozi şi fochişti
pe corăbiile de rësboiu.
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tuale a numeroasei populaţiuni de naţiona
litate română din patria noastră, Ungaria.
In Anglia. în multe oraşe se convoacă
Suntem fericiţi a Vë putea aminti la amari meetingori, cari provoacă guvernul din jcest loc, că Majestatea Voastră a prelucrat
Londra AÎÎ grăbească eu pregătirile şi adjus- în marea Sa operă poetico-dramatică toc
tărilc armatei, în interesul „susţinerii păcii", mai subiectul uneia dintre cele mai fru
moase bucăţi ale poesiei noastre populare,
care precum cred, in urma agitaţiunilor pre tn afară deci de stima personală cea m i
sei ehihice, şi a tonului car' rësboinie, este profundă, îndeosebi şi mai cu seamă acestea au fost meritele literare, cari au de
foarte periclitată !
*
terminat universitatea din Budapesta, cea
mai veche, cea mai înaltă şi cea dhitâiu
Germania în China.
instituţiune de cultură din Ungaria, să proGuvernul chinez s'a învoit ca Germania, clame cu mare însufleţire şi în unanimi
drept recompensă pentru omorlrea misiona tate pe Majestatea Sa, Elisaveta Luiza
Ottilia, Regina României de Doctor de
rilor sei în China, să mai întindă hotarele
onoare al facultăţii de filosofic înaintând aţinutului Chiao-Ciau, şi să poate întinde li ecastă diplomă prin o delogaţiune.
niile lor de drum f'erat până la Achov. Dar'
Binevoiţi, Majestate, a primi din partea
pe lângă asta, galant, mai plăteşte şi o re universităţii din Budapesta, cea mai veche
şi cea mai înaltă instituţiune de cultură
compensă specială în bani.
maghiară, omagiile cele mai respectuoase
*
ale literaturei şi eulturei maghiare.
Budgetul armotei germane.
B u d a p e s t a , 16 Febr. anul 1898.
.-11
Majestăţii Voastre
In şedinţa sa dela 26 Febr. comisia finan
umilit ser? :
ciară a dietei imperiale germane a discu
Dr.
Herczegh
Mihály m. p.
tat asupra budgetului ministeriului de rësPregătirile Angliei.

J

ciuda acestor domni, a r putea fi d e 
strămată fir de fir constituţia,

c ă ei

n'ar plânge după e a ! Aşa s e v e d e
că cei mai mulţi din ei (din deputaţi),
dacă a r şedea în locul lui Perczel ori
Rudnay, tot aşa ar procède ca P e r czel şi Rudnay ! " . . .

d) De unde capetă bani ? Şi cui
ajutoare de bani, şi s.ib ce titlu, sa
menire dă ajutoare oamenilor !
c) Când s'au ţinut adunări de no:
popa din Şişeşci, şi cine a luat i
ele ?

Nimic nu rëmâne neispitit ! Posti
ţiunile de prietinie, rugăciunile dini
Etc.
serbătorile eclesiastice şi cele socii
Noi nu avem de adaus mult la acest
mastice, toate sunt bănuite, ispitite
tablou, dar de subtnis şi mai puţin.
trolate. Detectivii amintiţi sunt provi
tot felul de vesminte ţerăneşti, cas
pătrunde la senul poporului. Au porti
marean, Cioran, Sălăgiau, şi îşi da
silinţa să afle secretele dintre Şii
Băseşti, unde se ferb şi se ţes, — 3 Mart'C n.
mintea lor nebună, — toate comp
Reforma înveţămentnlni. — Conversiunea revoluţionare.
datoriilor publice.
Ştiu ei foarte bine, că aceşti corn!
Şedinţa de eri a Gamerii va remâne iubiţi ai poporului român nu lucrea
memorabilă,
fntr'ênsa
s'a votat proiec- tr'ascuns, ci la lumina soarelui, ca 1
tul de lege al învcţămentului se vază şi să-i auză.
Ce voiesc dară V E clar, că prin
cundar şi superior, cu o majoritate
rector.
rile lor meschine vreau să-i terorize
boiu, stabilind proiectul definitiv.
impunătoare:
K>7 voturi contra 7, fiind români, vreau s ă i demoralizeze Щ
Comisia a şters din proiectul original al
Noi, rectorul şi cea mai însemnată şi cea şi 11 abţineri.
lor naţional.
ministeriului 3 milioane de maree, ear' la
mai vestită Universitate de ştiinţă rog. ung
Reforma
aceasta
de
24
ani
midii
mi
Altcum va fi însă resultatul.
intrate e luat încă 72,000.
din Budapesta,
Poporul se lipeşte cu mai multă dr
niştri, de ai ambeler partide istorice au
In proiectul original se cereau sub titlul
Salutăm
Cetitoriul !
şi
încredere de conducătorii sei, pre
de spese normale 453,000.000 maree, din
voit s-o facă. N'au putut-o însă, ci aFiindcă.
Majestatea
Sa,
Elisabeta
Luiza
vede
prigoniţi şi în mod firesc se gri
cari comisia a mai şters 32,000. Ear' la
desea miniştrii nu numai au renunţat s-o
Olliiia,
regina
României,
prin
publicarea
opuri
pe
lângă
ei. D u r e r e , autoritatea I
spesele eernie ca trebuitoare odată pentru
facă, dar au şi căzut pe această chestie. ceaşcă se pune în slujba făiă — del
lor
Sale
literare
belcslristice
şi-a
câştigat
merite
tot-dauna în suma de 75,000.000, comisia
După votare, dl D. Sturdza, care — politice. Aşa episcopul loan Szabó este
neperitoarc şi totodată a documentat prin a
a şters 3 milioane.
In total, aşa cum acum e stabilit, bud ceasta în modul cel inai cscelent cunoaşterea avênd de secretar general pe actualul tul cel mai credincios al lui Bànffy,
getul ministeriului de răsboiu al imeriului ş'iinţelor de arte frumoase şi filosofice şi în ministru al şcoalelor — proiectase această umilirea bisericii, spre ruşinea roligiii
german, pentru întreţineeea armatei, este felul acesta a împodobit majesto&ul Sëu nu reformă încă la 1886, a felicitat Ca spre demoralisarea poporului. Ca ii
me cu cea mai profundă stimă;
mente de corupţiune îi servesc Pop
de 53 t, 285, 128 maree !
mera pentru că a înzestrat
ţeara cu o
din Baiasprie şi Dregyáu Ödön, ajun
Noi, respectând cu om^gialitale aceste vir
lege ale cărei efecte, bune nu vor întâr tit prin „Tibuna". Aceştia sunt demi
tuţi şi cruditatea dovedită în ştiinţele de arie
şi agenţi atât ai guvernului civil, că
frumoase şi filosofice, pe Majestatea Sa rezia a se arata.
Universitatea din Budapesta
gina, Elisabeta Luiza OUilia, ca semn al res
Camera
a făcut
vii ovaţiuni
atât guvernului diecesan.
pectului nostru deosebit, din voe liberă o am dlui D. Sturdza,
Mare durere, că în senul poporul
cătră
cât şi dlui
ministru
ales, proclamet, şi declarat ca Doctor dc
mân
se află astfel de fiinţe, esecrateii
M . S a R e g i n a R o m â n i e i . onoare la universitatea noastră în ştiinţele Spirit Hareţ şi dlui C. Dimitrescu-Taşi, fel, de
obştea românească, dar cauzei
profesor universitar,
care a fost rapor
Ol Horczog Mihály, rectorul magnific al Uni de arte frumoase şi filosofice. Despre ce ca
lor, ce ne apasă, în mare parte, peni
legii.
versităţii din Budapcsia no comunică, tn romă- dovadă i-am estrodai, uiptoma de onoare pro torul
de n'au fi trădători de aceştia, ci I
*
.11? fie, copia următoarelor documente ale cftror ve~idă cu subscrierile obicinuite şi întărită
fi un cuget şi un suflet în cauza naţii
originale au fost trimise ЛІ. Sale Ke^inei României:
Tot eri s'a votat cu unanimitate nici guvernul n'ar cuteza a năvăli a
prin sigilul mai mare al Universilăţei noastre
proiectul de lege pentru conver noastră cu atâta necruţare.
Budapesta în 13 Octombre anul 1897.
Majesiate !
Dr.
Herczegh
Mihály
m.
p.
Doctor
însiunea unei părţi a datoriei noa
Aceşti oameni însă n'au conştiinţă!
Augustă
Doamnă !
ştiinţele iurulice, fost decan al facultăţei iuri- stre publice.
nală, nici de onoare naţională, sunt pe
In zilele diu urmă ale lunei Septemvrie dice s. a. s. a. Rector al universităţei reg
Proiectul fusese combătut numai de d. şi capaci de toate relele faţă de neamil
patria şi Capitala noastră au avut însem ung.
Aşa de es. în familia lui Pap Pictai
nata onoare să fie visitate de o Ai'gustă
N. Fleva. După un magistral
discurs
Dr.
Fröhlich
Izidor
m.
p.
Doctor
în
şlinvorbeşte româneşte de loc, fetele luis
persoană împreună cu soţul Ei regal, care
al
dlui
G.
Cantacuzino,
Camera
a
votat
ţele
fdosofice,
profesor
în
ştiinţele
ftsicale
teo
atât de astă-dată, cât şi cu mult mai na
rită după străini, fete de popă romi
şi cu după calvini, şi totuşi vlădica Szabó I
inte îi dat mereu dovezi de simpatie, in retice şi profesor îndreptăţii al ştiinţelor fisi- proiectul fără nici o modificare
tere.*, ba a ş putea zico de dragostea Sa cale esperimentale, Doctor de onoare al uni unanimitatea
voturilor exprimate,
dând în funcţie de protopop, spre scandalul
pentru literile maghiare şi mersul vieţii
versilăţei
din
Glasgow
s.
a.
s.
a.
decanul
şi
astfel o splendidă satisfacţie
dlui
Can perenilor şi al cierului credincios bis
noastre artistice.
preşedintele
faadlăţei
filosofico.
Simţemintele aceste distingătoare ale M.
tacuzino, care tocmai pe. tema
aceasta sale. .
Sale, Reginei Elisaveta Luiza Ottilia a Ro
La aceştia se adresează mai întâii
fusese atacat de presa
oposifici.
mâniei sunt pentru noi cu atât mai măgu
tivii, şi toţi poliţaii duşmani poporali
litoare şi onorătoare, cu cât Maj. Voastră
după denunciaţiunile lor mincinoase ţi
sunteţi nu numai zeloasă, ci totodată una
denţioase pleacă apoi acei duşmani.
dintre cele mai de valoare, mai sublime şi
Spiritul naţional trebuie să se îngriji
mai d e frunte muncitoare spirituale ale li
teraturii moderne.
ca astfel de cangrene să nu poată bl
Scrierile beletristice ale Maj. Voastre de
corpul naţiunei, şi vlădică ori preot á
un efect dintre cele mai moralizatoare au
să fie, păfiedat afară din Sionul
devenit foarte apreciate în literatura uni
O face ziarul „Magyar H í r l a p " în numë
O NOUĂ „REVOLUŢIE" uesc, cel ce îl compromite prin laşiti
versală şi V a u făcut şi până acum numele rul sëu dela 1 Martie.
chiar trădare.
neperitor şi strălucitor vestind splendoarea
Procedura guvernului şi purtarea Dietei
Baia-mare, 2 8 Febr. 1898.
spiritului şi minţii Maj. Voastre. Stăruinţa
Cor«
Onorată Redacţiune !
însufleţită dar' cu care Maj. Voastră V'aţi în chestia mösurilor luate faţă de presa
îndeletnicit aşa zicând din frageda copilărie „socialistă", îi dă prilegiu la aceasta.
Guvernul din Budapesta a trimis în ora
încă de a Vë ocupa cu diferitele ramuri
Eată ce zice „M. H." :
şul nostru 6 detectivi şi un căpitan de po
ale poesiei şi recunoştinţa de obşte, ce în
soţeşte de regulă stăruinţa de fer, nu do
liţie
cu instrucţiuni largi şi estinse.
„ P e n t r u marea noastră boală, îutr'a
bândeşte însemnătate înaintea prietenilor
Nici mai mult, nici mai puţin: au să des
şi cultivatorilor poesiei prin înalta Voastră devër nu este niei u n leac ! Mai ales
copere
organisarea rcvoluţiunei „valache",
Cetea, 2 8 Febr.
nostr
posiţie de regină, ci prin aceea putere di cu u n a ş a medic, c a nenorocitul
de
snb
conducerea
părintelui
Dr.
Vasile
vină lăuntrică, care Vă este înăscută ca o parlament ! Mult n'am aşteptat noi d L
In fiecare comună sufletul şi conduci!
însuşire personală şi care nu poate fi în- cea dintâiă oară a naşterii sale, dela Lucaciu.
poporului
e preotul — ori cel puţina
veţată dela nimeni.
Lucrul s'a aflat, de oară-ce au fost as
această adunătură
tristă, d a r totuşi la
Poesiile, poveştile, romanele şi drama v e d e r e a unei atât de mari serăcii, ni cultaţi o mulţime dc amploiaţi : căpitanii şi bui să fie.
Maj. Voastre arată o însuşire atât de par
Dela tactul, prudenţa şi conducem
primarii oraşelor, Baiamare, Baiasprie, proticulară a spiritului Vostru înalt, o simţire se opreşte resuflarea !
depinde
pacea, buna înţelegere dinte
,,într'un ospiciu de tâmpiţi sunt mai topretorul, sergenţii dela poliţie şi toţi gen- meni, şi dacă preotul nu-'şi împlineşte
atât de nobilă şi un gust atât de lin, încât
(de au avut atât din punctul de vedere mo multe idei, într'un muzeu de antkităţ darmii dela staţiunile din aproprierea Şitorinţi, să nu zic eă-'şi conduce pop
ral, cât şi din punctul de vedere estetic o e mai mult modernism, p e o corabie, şcşcilor.
însuşire dintre cele mai binefăcătoare aAşa am ajuns la eunoscinţa punctelor de pe căi greşite, toate merg anapoda)
ce se scufundă
e mai multă présenta
supra cercurilor celor mai largi.
dos — bunaînţelegere dispare — şi tn
ac< stei întrebare :
Dar' este Augusta Doamnă în cercul de de spirit, decât în reprezentanţa
păşeşte cearta, ura şi neînţelegere».S
activitate literar al Vostru un teren, care naţiuni ce se sbate în crize !
a) Ce îndrumări şi porunci împarte popa durere, noi locuitorii din Cetea nu ne
stă într'o înrudire strînsă cu activitatea
„Se poate v e d e a clar, c a acea din Şişeşci poporului ?
tem lăuda că am avea un conducëtorl
ştientiflcă şi care pentru noi Maghiarii are brutalitate fura cap, cu care autorita
b)
Ce
fel
de
cărţi,
ziare,
corespondenţe
în persoaua părintelui gr.-or. loan Fri
o deosebită însemnătate. Căci Maj. Voastră
ţile
noastre
umbla
cu
mişcarea
ţeră
primeşte
pe
poştă
?
— ci din contra de când a ajuns în fm
ocupându-Vë cu multa stăruinţă şi cu adu
narea şi prelucrarea cântecelor populare ro nească, în fondul söu n u e contrară
c) Cine au fost la popa din Şişeşci în comunei noastre ca preot — intrigi
mâneşti, Ne daţi prin aceasta în mână o gustului părinţilor patriei noastre !
aceste vremuri din urmă ? Cu cine întreţine certele numai înceată, pacea şi buna 1
ehieie preţioasă la înţelegerea vieţii spiri
. . . „Toate acestea arată, c ă derelaţiuni? Cu cine stă în corespondenţă? legere din comună a dispărut.

Scrisoare din Bucureşti.
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Ar trebui să scriem mult foarte, dacă am
vrea să cuprindem întreg pomelnicul fapte
lor părintelui Ioan Frâneu. şi nici nu ştiu
cu care să încep ?
Numai dintre păcatele naţionale vrau să-'i
amintesc aici unele, prin care a greşit îm
potriva neamului din care face parte.
Comuna noastră Cetea e o comună mixtă
după religiune, adecă gr.-orientali şi gr.catolici. Gr.-orientalii în majoritate — îşi
au şcoala lor - pe când gr.-catolicii fiind
mai puţini nu au şcoala lor proprie. Dar'
Români fiind cu toţii împrumutat trebue să
ne ajutăm unii pe alţii — şi conform unei
învoieli reciproce — uuiţii pe lângă solvirea unei taxe corespunzătoare erau pri
miţi in şcoala gr.-orientală.
In anul trecut însă cum s'a întêmplat —
cum nu — doue familii gr.-orientale au
trecut la gr. catolici. Lucrul acesta întru
atâta '1-a înfuriat pe părintele Frâneu, cât
a adunat în grabă pe câţi membrii a putut
a senatului şcolar, şi acestora le-a stors hotărlrea că pe uniţi să nu-'i mai sufere în
şcoală. Şi când Petru Raiea curatorul pri
mar, om cu simţeminte româneşti — a sărit
în apărarea uniţilor — era să-'l scoată
afară pe advocatul uniţilor. Şi avênd hotărîrea aceasta părintele Frâneu s'a dus la
şcoală, pe pruncii uniţilor 'i-a scos din
şcoală — şi un an întreg sërmanii copii au
fost lipsiţi de Í7istrue(ia necesară. E un pă
cat naţional acesta pentru timbrarea că
ruia lipsesc cuvintele necesare.
Se va rectifica părintele Frâneu — de
sigur cu aceea, că uniţii nu au plătit taxa
ce li se cere — de aceea 'i-a scos din
şcoală.
Dar' oare se judece ori-ce om cu mintea
sănătoasă, — dacă s'ar fi putut conforma
bieţii uniţi hotărîrea ce a adus-o părintele,
ca ei se plătească taxa în restimp de 8
zile — toţi nişte oameni miseri şi săraci
fiind ?
Şi chiar când nu ar fi voit s6 plătească
uniţii nimic — ca român nu ar fi trebuit
să facă părintele Frâneu ce a făcut: se
scoată nişte copii români nevinovaţi din
şcoală, să-i lase îu ignoranţă, lipsindu-i de
instrucţia necesară.
E de notat si aceea, că uniţii trebue să
plătească GO de fl. anual — când abia au
vre-o 5 — 6 prunci la şcoală. Şi aceasta
sumă pretindea părintele Frâneu să 'i se
solvearfcâ îa 8 zile !
Iu cause mari naţionale nu trebue se
căutăm că suntem uniţi ori neuniţi — ci
c . suntem români, şi acest cuget síi ne în
sufleţească faptele.
Români suntem cu toţii, părinte aceasta
să o ai In vedere şi nu confesionalis-rul
condamnabil în cause naţionale. Astfel,
numai ură şi vrajbă semeni între noi !
Mulţumită lui Dumnezeu, că Senatul
scolastic a avut mai multă inimă în celea
româneşti — decât luminatul părinte, căci
în anul acesta a casat hotărîrea din anul
trecut şi din nou a admis pruucii uniţilor
la şcoală — căci dacă ar fi fost după pă
rintele Frâneu — sßrmanii copii şi în anul
acasta ar fi fost lipsiţi de instrucţia nece
sară.
t

Ş'apoi oare se mai amintesc că părinte
lui Frâneu îi place a umbla şi cu 2 bani
în trei pungi?!
In faţa românilor se arată a fi înflăcărat
naţionalist — ear' îu faţa străinilor se lin
guşeşte.
Ajutor de stat a primit şi anul trecut a
cerut şi va cere desigur şi pentru viitor.
Ar fi multe de înşirat încă din pomelni
cul faptelor părintelui Frâneu — dar' de
astădată sunt destule şi acest ea. —
Sfirşesc în speranţa că te vei îndrepta
părinte, că te vei face adevërat condueëtor
al poporului în fruntea căruia eşti pus ca
la caşul când intrigile şi certele nu vor îa
ceta, şi pacea şi buna înţelegere în co
mună nu va геѵелі din pricina sfinţiei tale
voi şti păşi în public şi cu mai multe isprăvuri de ale s. tale.
Ş.

TRIBUNA

DIN BIHOR.
Balul Comunei bis. gr. or. din
Beiuş.
Luna Februarie.
Conform usului de până aci, şi în acest
an la 19 Febr. st. n. s'a ţinut balul tradi
ţional al comunei bis. gr. or. din Ioc, nu
mai că îu ^.cest an cu mai mult succes,
atât moral cât şi material, mulţumită zelu
lui peste tot a comitetului arangiator şi în
special a iubitului nostru catiehet delà gim.
din loc dl Nicolaie Diamandi şi st. d-ne
Ved. Maria Waltner născ Cosma, cari n'au
pregetat a face tot posibilul pentru reuşita
atât materială cât şi morală a petrecerei,
deşi şi cu această ocasiune nu în puţină
mesura după cum va zice Melitonul din Be
iuş, au eşit în relief erorile sociale cu
tendinţe separatistice însoţite de veleităţi
personale şi confesionale.
Petrecerea s'a început la Va 8 seara, la
Vi 9 sala cea mare delà „Ospetăria Opidană" era deja îudesuită de public, aşa în
cât abia era loc ca să te poţi mişca. Cei
presenţi şi nepreocupaţi cu toţii, fără escepţiune, au constatat că de 15 ani nu sa ţi
nut petrecere în Beiuş, care să fi fost atât
de bine cercetată. Regretabil, că dintre
cei presenţi au lipsit întreg corpul profe
soral escepţionând pe unul şi a lipsit şi ti
nerimea din internatul „Pavelian", cu toate
că recerinţele de bonton şi de disciplină
au fost оЬзегѵьіэ rtffl partea comitetului
arangiator ; de alt-mintrelea streinii cari au
fost în mod neaşteptat de bine représen
ta^, dau abstinenţei confraţilor de legea
unită din loc o esplicare foarte nefavora
bilă şi în detrimentul relaţiunilor noastre
locale, cari în mare parte se dovedesc a
fi tot mai mult de atari precum le descriesc un oareşcare Melissa (corespondent
din Beiuş) în unul din nrul Familiei din anul
trecut.
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nată cu .— ş". In a e j a s t ă corespondenţă e
publicat şi circulariul oficiului protopres
Arad, Martie 5 n. 1898.
biteral prin care se îndeamnă înveţătorii
DecMune lăudabilă. Aflăm cä P. şi învăţătoarele din tract a abona „Foaia
S. Sa domnul Episcop Ioan Meţianu j pedagogică".
a dat sfatul că la alegerea de mâne
Deoarece în circulariu s'au strecurat câte
de preot în Curiiciu candidatura
dlui va greşeli, le îndreptăm: In şirul al
Georgia să nu mai fie susţinută. Aceasta 2. se zice progresul .inimilor" în loc de
din următoarele motive. Nu vrea să „uimitor". In şirul al 17 йчра activitatea
provoace în comună lupte disperate înveţătoriului »m loc să-i dea sueurs : nece
punând pe tinerul Georgia (înrudit cu sitatea, ca înveţătoriul" a rëmas cu totul
P. S. Sa) sub scutul protopopului Moise afară.
Bocşan şi a ziarelor ungureşti, şi decla*
rându-se astfel solidar cu campania
.Tocul do cărţi al împăratului Wilhelm.
ruşinoasă ce se pornise în favorul dlui In locul tradiţionalelor figuri, „popii şi da
Georgia.
mele" sunt reprezintaţi în acest joc prin
Nu putem de cât să ne închinăm suveranele cari domnesc actualmente în
în faţa unei botărîri atât de demne, Europa.
singura vrednică de un episcop, care
Pentru „valeţi", împëratul a pus să'i se
într'adever, întotdeauna
trebue să pună zugrăvească chipul principalilor miniştrii
interesele obşteşti mai presus de intere germani.
sele de cuscrenie.
Ear în Curtici inte
„Popa de cupă" este Leopold al IMea;
resele obşteşti cer ca să se lase ale „Popa de caro" e Humbert I; „Popa de pică"
gere liberă şi P. S. Sa să nu pună cu e Nicolae al II-lea Ţarul Rusiei, şi „popa
puterea un tiner cu desevârşire strein de treflă" este însuşi Wihelm al II-lea.
de comună şi de întreg comitatul, căci
.Dama de cupă" e regina Victoria a An
aşa s'ar fi mânat numai apa pe moara gliei; „dama de caro" e regina Margareta
„nazaricuşilor". S'ar fi dovedit apoi a Italiei ; .dama de pică" e Ţarina ! ear
că P. S. Sa în anume cazuri şi pentru .dama de treflă" e regina Elisabeta a Ausanume interese, primeşte patronagiul tro-Ungariei.
lui Taica Moise pe care şi consistorul
Nu există de cât doue exemplare dintr'
mitropolitan
a hotărît să-'l pună în pen acest original joc de cărţi.

sie, să nu mai aibă prilej astfel
face vrajbă în biserica română.
*

a

Naţionalism şi sabie ! Aşa da, aşa mai
înţelegem: discuţie cu sabia. Cel puţin dl
Liviu Tămăşdan, a ajuns să se bată ieri
cu dl Steiner József, inginer, în urma unor discuţiuni naţionaliste. Duelul a avut
loc ieri la amiazi, în casarma husarilor.
Martori ai dlui Liviu Tămăşdan au fost dl
Dr. Stefan C Pop şi Dr. T. Popescu, ad
vocaţi ear' ai dlui Steiner József d-nii Be
nedek Árpad, ziarist şi Sugar Jeno, candi
dat de advocat. Medici dl Dr. Aurel Demian şi Traytler Andor. Au avut amêndoi
ce să lege şi panseze, căci condiţiunile de
luptă fiind grele — bătaia până ce unul
nu va mai putea — ambii combatanţi au
primit răni: dl Tămăşdan neînsemnată (la
mână) ear' adversarul seu mai gravă, la
braţ.

Petrecerea a durat până la 6 oare dimi
neaţa în cea mai perfectă voie bună. Cuadrilele şi Romana s'au dansat de cătră
66 părechi. Venitul curat după înformaţiunile primite se urcă la 200 fl.
Aşi încerca să scriu si numele acelor Doamne
şi Domnişoare, cari au format cununa celor
In curênd alt duel, tot... naţionalist.
presenţi, dar' nesimţind-me apt a o face
*
acesta, să fiu scuzat când declin aceasta
Ştiri
alarmante.
Pentru
a produce diver
onoare delà mine şi cu scopul de a nu face
siune în publicul unguresc şi a-'şi face tre
un raport defectuos.
burile, guvernul unguresc a trimis în toate
părţile telegrame alarmante. Anume : La
Un oaspe.
15 Martie Românii vor face o demonstraţie.
In frunte vor fi tinerii delà universităţi. Ear
la Blaj se va .desvëli" (?) monumentul lui
„ Barbue".
Mai mult încă: demonstraţiunile se vor
face la Viena, unde dl Weigand va ţine o
conferenţa, arëtând starea
naţionalităţilor
Descoperirea unui furt colosal la ma
şi
a
socialiştilor
din
Ungaria...
Vor aplauda
rina de rësboiu — Arestarea
studenţii şi profesorii universitari români !
unui amiral rus.
D-le Jeszenszky, mobilisează... honveziZiarul danez , Vor Landa" (Ţara Noastră), mea, că altfel piere ţeara !
află urmëtoarele din Rusia :
La Odesa şi Sevastopol a provocat un
Adaus. La articolul nostru de ieri despre
mare scandal descoperirea unui furt colo „doue petreceri în Arad", avem de a mai
sal comis din aprovizionarea de cărbuni adauge următoarele:
pentru flota rusească a mărei Negre şi
La frumoasa reuşită a balului meseriaşi
pentru flota voluntară.
lor a contribuit mult şi înveţătoriul director
Bogatul comerciant din Odesa, Sbolianski, Iosif Moldovan, ca vicepresident, iar care la
precum şi mai mulţi funcţionari înalţi ai concertul poporal a ţinut poporului un fru
amiralităţei, au şi fost arestaţi.
mos şi instructiv .cuvent de deschidere."
Mai târziu Sbolianski a fost liberat pe o
Mai departe notăm, că la ambele petre
cauţiune de 360 de mii de ruble şi în ace ceri s'au jucat cu multă bravură jocurile
laşi timp i s'a sechestrat toată averea.
„Caluşerul şi Bătuta", colo de meseriaşi,
De o cam dată s'a constatat că numai ami ici de ţerani instruaţi fiind şi unii şi alţii
ralitatea a fost înşelată cu mai bine de 50 de bravul vătav dl Justin Olari
*
de mii de tone de cărbuni.

Un mare scandal în Rusia.

Intre cei arestaţi se află şi un amiral rus,
care ţinea un registru de toate sumele cu
cari era mituit.
Cele mai multe furturi se comiteau prin
falsificarea fracturilor asupa încărcăturei va
poarelor cari aduceau cărbuni.
Furturile au fost descoperite de şeful
amiralităţei Tyrtow.
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Cavalerul maghiar. I3tvanffy Árpád, func
ţionar la ministerul de interne, era un ca
valer vestit... însă plata era mică pentru
patimile lui doreneşti. Eată de ce el s'a
apucat să facă bani : înşelând şi falşificend
acte. L'au osândit însă eri la 2 Va ani
temniţă grea.

„Foaia pentru t o ţ i " , apare în Bucureşti.
Numërul 7 din 10 Februarie are următorul
cuprins :
Jeane Violet, Păreri şi impresii (Ce e
fericirea). — George Gr. Cair, Poveste (poiesie). — Dumitru Stăncescu, Planuri, tradu
cere după d-na Colomb. — Cronica ştiin
ţifică (Puterea cutremurelor de pëmânt). Edu
caţie (copii leneşi).
Aduce apoi portretul valorosului nostru
sciiitor Delavraneea.. — Apoi articole : Singapore şi lava, spicuiri. — Dl Stăncescu :
Vitejia ţiganului, snoavă. — Aureliu V.
Marin Impëratul împeraţilor. — G.
Din Vorba ăluia, zicători esplicate — Care
e omorîtorul. Roman de Alphonse Moureau
trad. de I. St. Spărtali. —

Păziţi-ѵё sănetatea! Tuturor celor-ce sufer de boale de piept, de boală de apă, de
mistuire neregulată, dureri de stomac, de
reumatism, guturai durere deochi şi alte
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii,
se recomandă cu multă căldură medica
mentele Kneippiane.
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă
delà farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.)
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor)
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui
gratis şi franco din numita apotecă!

m

в т т і

Deschiderea Reichsrathului,
Viena, 5 Martie
Oficiosul publică
nouile
ordinaţiuni
privitoare
la folosirea limlei în oficiile
din Boemia şi Moravia.
Conform none
lor ordinaţiuni,
limba oficioasă va fi
limba în care vorbesc părţile ; în comune
mixte, ambele limbi. Astfel şi la Praga.
Reichsrathul
se va putea
deci con
voca în curênd. Preşedinte
de verstă va
fi Proskovetz,
care va declara în vorbi
rea de deschidere că legea
Falkenheym
a fost numai provisorie
ear' acum e
abrogată.
Partida dreaptă va lua la cunoştinţă,
prin tăcere, declaraţiunea
ce se va face
şi astfel sunt speranţe ca
Reichsrathul
să poată
lucra.

Editor: Aurel Popoviei-Barcianu.
Rectificare. In Nr. 33 pag. 159 am dat
Ioc unei corespondenţe din tratul Ciacovei Redactor responsabil: Ioan Eussu Şirianu.
purtând titula .Afaceri şcolare" şi subsem
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Árverési hirdetményi kivonat.

A battonyai kir. járásbíróság mint telekköuyvi liatóság közhírré teszi,
hogy a „Victoria" takarék- é s hitelintézet mint részvénytársaság végrehaj
tatónak, Grozeszku Miklósné szül. Szimonovics Gyula végrehajtást szenvedő
elleni 750 frt tőkekövetelés é s jár. iránti végrehajtási ügyében a szegedi
kir. törvényszék (a battonyai kir. járásbíróság) területén lévő s a Battonya
községben fekvő A r i sor 642. é s 643. hrjzi számú beltelkes házra az ár
verést 425 frt ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, é s hogy a
fennebb megjelölt ingatlan 1898-ik évi márezius hó 30-ik napján (1. e.
í) órakor ezen kir. járásbíróság mint telekköuyvi hatóságnál megtartandó
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10%-át vagyis
42 frt 50 krt készpénzben, vagy az 18S1. évi LX, t.-cz. 42. §-ában jelzett
árfolyammal számított é s az 1881. évi november hó 1-én 3,333. sz. alatt
kelt igazságligyminiszteri rendelet 8-ik §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
Battonyán, a kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 1898. évi febr.
hó 13-ári.

Banca generală de asigurare mutuală

«<•-

„TRANSILVANIA"
ÎN S I B l IU.

asigureazä pe lungă condiţiunile cela mai favorabile:
1. în contra pericolului de foc şi explosiuno; clădiri de orice
mărfuri, producte de câmp, mobile e t c ;
2. pe viaţa omului în toate combinaţiunile, precum : asigurări
capitaluri în caşul morţii şi pentru termiuuri fixate, de zestre şi de re
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitat
Anul, Bichiş, Bihor, Oiănad, Caras-Sevei in, Timiş şi Toronlal jirin

Agentura principală din Arad.
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale.

A battonyai kir. aljárásbiró.

Cel mai sensaţional

roman al literaturei moderne. | în

limba engleză s'a vîndut în cincizeci de mii de exemplare.

Ш

Succes colosal. Tradus în toate limbile europene.

120 familii de albine

In româneşte de Afin delà Tuscia a apărut acum. ;

T li 11. H V

binoiernate in coşniţc simple şi mobile s
află spre vênzare la I U S T I N

Preţul unui exemplar: direct fl. 1.30. In librăriile din

IANCI

monarchie fl. 1.60. în Románia şi străinătate 4 lei.

133 3—10

preot în Otlaca,

138 2 - 2

Deposit general:

Afin delà Ткясіа, tipografia U h n n a n n , Temesvár Ungaria.' j

Credit personal pe amortisaţif

..Cassa de păstrare în Mercurea"
societate pe acţii.

Exoperez:

împrumuturi ieftine pe amortisai

Primeşte depuneri spre fructificare sub următoarele
condiţiuni:
1.

Depuneri

făcute

<le particulari

cu anunţ Ide

făcute

do particulari

cu anunţ ide

de mai mulţi ani şi fără cheltueli prealabile,

30 zile cu 5%.
2.

Depuneri

3 (trei) luni cu 5 V 2 % .
3.

Depuneri

!

făcute

de biserici,

scoale, corpora-

ţiuni culturale, ori cu scop de binefacere cu (>7o.

ф

j|
ф

funcţionarilor publ. şi ofleevilor cu leafă minimală de 90|
ori

(95) - 25

cu rentă viageră de cel puţin 500 fl.
mai departe

Permiţând

starea

r.asse.i, depunerile

se resplătesc

indală

şi fură

împrumuturi amortisaţionale pe moşii şi case la ora|

anunţare.
Contribuţia erarinlu pentru suinele depuse so pluteşte prin

institui

eu 4%
Regulamentul special pentru depuneri, la cerere s e trimite
ori-şi-cui gratuit.

2]

Depuneri, ridicări şi anunţări se pot face prin postă

I

4Vz

şi 5%

precum şi amortisaţic corespunzêtoare.

44 C o n v e r t e s c î m p r u m u t u r i cu carnete mai ma|

şi se resolvà cu reintoaroerea ei.

I
La dorinţă anticipez spesele de întabulare.

Szücs F. Vilmos

DIRECŢIUNEA
„Cassei de păstrare fn Mercurea"
7—10

SOCIETATE

PE ACŢII

Institut de împrumut pe imobile şi moşii
AHAD, Fó-iit Nr. 5, vis-à-vis cu moara
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In Arad.

Széchényi.

