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încurcătura, în care se află pa- 
trioții privilegiațl, ne mai sciindu 
ce mesurî se ia, ce atitudine se ob
serve în grava cestiune a naționali- 
tățiloru, s’a datu pe față în modulu 
celâ mai flagrantă în doue adunări 
comitatense ținute în 4’lele ultime 
în Neogradu și în Oradea-mare.

Representanții comitatului Neo
gradu cu 46 voturi contra 27 hotă- 
răscu se se înainteze o petițiune că- 
tră dietă, ca se introducă „censwra 
preventivă1,1 în contra pressei națio- 
nalitățilorO. Ei suntă de părere, că 
„agitațiunea naționalistă44 Dumai cu 
astfelO de mesurî radicale despotice 
se pote curma.

In contra acestei hotărîri mon- 
strudse a „patrioțiloră“ dela Neo
gradu se vede constrînsu însuși „Pes
ter Lloyd44 a lua posițiă liotărîtă. 
O restrîngere parțială a libertății de 
pressă ar fi fatală pentru Unguri, 
4ice fbia guvernamentală, căci mai 
înteiu printr’însa nu s’ar pute delă- 
tura nemulțămirea naționalitățiloru, 
ci din contră prin apăsare ea ar 
lua dimensiuni și mai mari și ar 
provoca noue mesurî escepționale 
și de forță; alu doilea ea ar fi pe- 
riculbsă și pentru Unguri, căci cine 
garanteză, că nu se voru afla omeni 
cari mâne se fîă gata a estinde acea 
restrîngere și asupra loru?

„P. Lloyd44 cere chiar ca comi- 
tatulu Neogradu se revoce acea ho- 
tărîre, der nu lasă se trecă nici de 
astădată ocasiunea de a propune în 
schimbu una din cele mai despotice 
mesurî față cu Slovacii evangelicl, 
cerendu ca conventulu generală alu 
loru se facă o nouă împărțire a ce- 
loru patru districte, îmbucătățindu-le 
așa ca se nu mai fiă în nici unuia 
din ele naționaliștii slovaci în maio- 
ritate, și asttelă se potă fi în pre- 
ponderanță numai „elementele pa
triotice44.

FOILETONULtJ „GAZ. TRAN8.44

AMINTIRI.
De: Sci cine.

(2) (Urmare).

II.
Din multele amintiri ale copilăriei, 

două lucruri s’au tipărită în mintea mea 
vercjl și vesele, crescendo pare-că din anii 
în ană, ca mlădițele unui oopaoiu tînără. 
Primăvera mi-le aduce, când dă mugurulu, 
când fluturii începă a se juca prin aeră și 
florile ne îmbată cu miresmele lorii. E mă- 
rulă din grădina nostră și scola de lângă 
iezetură, cu dumbrava în care mergeam 
cu dascălulă, oântândă cântece de voiniciă 
și eroiBmO.

Der de ce să vorbescă de mărulă celă 
mare din grădina nâstră? Ventulă primă
verii copilăriei mele a bătută peste elă! 
Și de dumbrava veselă de ce să amintescă ? 
O, ea mă farmecă și adl cu frumsețile ei 
și ml pare c’o vădii oum îșl întinde ramu
rile, în ohipă de brațe, ca să-mi souture pe 
frunte, ca odiniără, florile dulci ale oopilă- 
Ției. Vădii par’oă livada din dosulă grădi-

Paralelă cu acțiunea crânceni- 
loru dela Neogradu a desfășurată 
partida guvernamentală sub condu
cerea deputatului Stefanu Tisza, în 
adunarea representanței comitatului 
Bihor, ținută în 20 1. c. în Oradea-mare 
drapelulu „irățescei bune înțelegeri“ 
între Români și Unguri, petemeiulu 
esecutării legei „cu cea mai mare 
stricteță44.

S’a primită în acea adunare cu 
însuflețire și unanimitate unu pro
iectă de resoluțiune propusă de nu- 
mitulu deputată, în care, condam- 
nându-se „escesele regretabile4* ale 
șoviniștiloră unguri dela Oradea- 
mare, precum și uneltirile loră prin 
răspândirea de „acusațiunl ofensă- 
tore și netemeinice44 contra Români- 
loru, se proclamă din nou priuci- 
piulă susținerii „drepturiloră statu
lui națională maghiară44 prin „cea 
mai rigurbsă aplicare a legii44.

Declarațiunea din cestiune este 
fbrte remarcabilă, pentru-că con
damnă pe față acele agitațiuni șo- 
viniste, cari atacă pe Români în liniș
tea loru, în drepturile loră legale, 
le trage la îndoielă patriotismulă și 
redică contra loră cele mai vătă- 
mătbre și neîntemeiate învinuiri; 
acestă agitațiune — 4i°e — face! 
bune servicii numai aceloră „agita
tori fără de consciință44 cari „voră se 
seducă pe Români la necredință față 
cu patria maghiară;44 în fine se es- 
primă așteptarea, că Românii voră 
sci se se lapede de ori-ce comuniune 
cu „agitatorii păcătoși44 și că voră 
nutri și în viitoră sentimentele sfinte 
ale patriotismului și ale frățietății.

Vede ori și cine îndată, că a- 
ce,ste suntă principiile politicei ti- 
szaiste de tristă aducere aminte. Ște
fană Tisza e fiiulă lui Koloman 
Tisza, sub a căruia regimă a cres
cută și s’a întărită șovinismulu de 
a4i în așa mare măsură, încâtă a4l 
nu mai înțelege nici limbagiulă ce- 
loră ce l'au crescută și l’au dă
dăcită.

nei năstre; biserica ou oimitirulă pestriță 
de ierbii lungă, de sulcină aurită și de cruci 
negre. Etăoolo în depărtare, în zarea lunoei 
apropiindu-se de pârlază țiganoa cu desagii 
în spate, oa o stah’ă usoată și mai urîtă 
decâtă mama pădurii; ea vine, ca o furtună, 
să ia pe copiii cei răi....

O, câtă suntă de dulci amintirile bă- 
tăiloră inimii, câtă de învăpăiate sărutările 
înfloritei copilării. Ele ne desfătâză inima, 
ne descântă de durerile lumei și ne mân- 
găiă de înșelăciunile vieții.

Eram treoută de 6 ani. începeam să 
învăță carte. Ună ană mai târcfiu soiam pe 
dinafară versurile din legendară și riv-lisam 
în limbuțiă cu toți ucenicii dascălului Co
dru. Dascălulă Codru mă avea forte dragă, 
căci altfelă nu e de înțelesă, din ce pri
cină îșl da silință dilnioă, să-mi crescă pă- 
rulă și urechile mai altfelă. decâtă fertați- 
loră mei — mai alesă, când mă întreba 
din matematică.

Dascălulă Codru era omă cu multe 
tone și cusururi. De câte-ori scotea câte 
ună băiată la tablă, să-lă întrebe din mate- 
matioă, er băiatulă, din nebăgare de semă, 
scăpa oreta din mână, îi „destulă,

Foile oposițiunale suntă cons
ternate și indignate. Ele nu vedu 
în declarațiunea lui Ștefană Tisza 
politică națională maghiară, ci nu
mai tactică dictată de interesele de 
partidă. De aceea, 4ică, Tisza tene- 
rulă, da lecții Maghiariloră, ca se’și 
câștige bunăvoința Româniloră pen
tru alegerile dietale.

Lucrurile au avansată. Tisza, ta- 
tălă și fiiulă, nu le mai suntă des
tulă de șoviniștl, nu mai înțelegă 
curentulă națională maghiară și de 
geaba umblă se mai îmbete lumea 
cu frase de frățietate și bună în-

Stefanl Tisza despre Români.
(Congregațiunea din Oradea-mare.)

In Oradea mare s’a ținută la 20 1. o. 
congregațiunea comitatensă care este în
semnată pentru proiectulă de resoluțiune 
ală lui Ștefană Tisza, fiiulă fostului minis- 
tru-președinte, primită cu voturi unanime. 
Proieotnlă de resoluțiune se ocupă din in- 
oidentulă raportutui vicecomitelui asupra 
„revoluției14 din Beiușă și este de cuprin- 
sulă următoră :

„Publiculă comitatului Bihoră luândă 
la cuuosoință raportulă viceoomitelui, află 
ou ooDsternațiuDe, că escesele regretabile 
comise pe teritoriulă orașului Oradea-mare 
față cu concetățenii noștri de limba ro
mână, înoepă a-șl arăta efeotele păgubitore 
și pe teritoriulă comitatului.

Publiculă acestui oomitată de-o parte 
ținendă necondiționată la drepturile unui 
stată națională maghiară, doresoe oa în 
contra atentateloră criminale îndreptate 
asupra aoestoră drepturi să se aplice legea 
ou asprime nemilosă; de alta parte nu ou- 
nosce diferența între fii de diferită limbă 
a acestei patrii; doresoe a respecta drep
turile asigurate în Jege ale oetățemloră pa
triotici români din acestă oomitată și dândă 
cu ei mâna de a lucra în concordia pentru 
binele comitatului și ală patriei. O faoe în 
convingerea, oă prin atitudinea aoesta îi va 
succede în viitoră, preoum i-a suooesă și în 
treoută de a asigura credința și alipirea 

dobitooule, nu sci nimioă!44 Și de multe-orl 
făoeam eu scăpată oreta din mână, ohiar și 
cu risioulă de-a mi-se tfice „dobitocă14.

De-o fi murită, ierte-lă Dumnezeu pe 
dascălulă Codru, der de multe-orl m’a fă
cută elă să-mi sdruncină genunchii pe fire 
de păpușoiu, unde mă ținea ou oâsurile în
tregi, de-mi părea că văd pe toți sfinții. Răb- 
dam însă, oăcl n’aveam oe faoe. Neuitatulă 
dascălă avea ună linială. Brrr.... acestă li-
nială! Pare, oă-lă vădă, drăguțulă, lungă și 
lată cum era și destulă de grosă, pentru 
oa să ne pârăe degetele sub greutatea lui. 
Când băeții șușuiau, ori gâgăiau, ca gâsoele 
din Capitoliu în nâptea primejdiei, er das
călulă Codru gâlgăia cu vre-ună prietină 
în odaia de-alăturl de hălă din „Haia grbpă44, 
simțindă că primejdia încăerării s’apropie 
între chiar oștenii lui, elă atunci întră în 
șcălă aprinsă ca jăratioulă, și drăcuindu-ne, 
busumflată se așeeja la mesoidră cu catalo- 
gulă în mână. Lua apoi linialulă și — la 
rendă băețl, ca oile la mulsă. Mai hîr, mai 
mîr, mai plânsete, mai vaete, der în sfîr- 
șită frica-i mare domnă și poravă era în mâ
nia lui dascălul Codru. La.strajnica-i poruncă 
fîă-care din noi trebuia să ne facemă de- 

oonoetățeniloră noștri români față ou Un
garia, patria liberă și ferioită a ndstră a 
tuturora: o face în convingerea, că ori-ce 
mișcare oe ar fi turburată pe coocetățenii 
noștri români în liniștea și eserciarea drep
te riloră loră date în lege, care trăgendă 
la îndoiâlă patriotismulă loră, îi atinge ou 
aeusărl nedemne și vătămătbre și arunoă 
tăoiunele suspițiunei și a dușmăniei în viâța 
sooială și publică a comitatului, face ser
vicii numai aoeloră agitatori fără consciință 
cari voiesoă să abată pe concetățenii noștri 
români dela credința oătră patria maghiară.

Oând așa-deră ’șl esprimă părerea de 
rău și desavuarea față ou aparițiunile în
dreptate spre conturbarea concordiei fră- 
țescl, oe a esistată pănă acuma între lo- 
ouitorii maghiari și români ai oomitatului; 
oând enunță, că doresoe a respecta drep- 
tulă conoetățeniloră noștri români și a sus
ține relațiunea bună frățâsoă ou ei — tot
odată așteptă, oa și oonoetățnnii noștri ro
mâni pătrunși de acelea sentimente să nu 
se lase a se abate nici prin provocațiunl 
niol prin amăgiri și rumpendă ori-ce co
muniune cu agitatoriii criminali nutritorl 
de tendințe antipatriotice, și în viitoră să 
oultiveze în inimele loră și să manifesteze 
în atitudinea loră sentimentele sfinte ale 
patriotismului și ale frățietății44.

Ștefană Tisza și-a motivată proieotulă 
de resoluțiune într’o vorbire, în care cjice, 
oă „răsvrătirea44 dela Beiușă stă în legă
tură cu demonstrațiunile dela Oradea-mare. 
In afacerea Pavelă ar fi trebuită să fiă tă- 
oere pănă s ar fi terminată ceroetarea, der 
pressa a agitată vehementă în Loontra Ro- 
mâniioră. In agitațiunile reoiprooe ar fi 
fostă datoriuța comitatului de a păzi fră
țietatea.

Principiile lui Ștefană Tisza în Gestiu
nea naționalitățiloră suntă următorele : De- 
orece Ungaria este stată națională (?), po- 
litioa ei culturală, nu pote fi decâtă ma
ghiară, er mijlâcele să fiă paclnice, să na 
asuprimă naționalitățile, oi să le îndestu- 
limă. Aoesta a fostă politica maghiară dela 
înoepută. Să reounoscă naționalitățile basa 
esisteuței loră în esistența Ungariei. Pentru 
România liberă, cu care naționalitățile fi- 
resoe simpatisăzâ, totă posiția de putere 

gâtuțele ouiu, oa elă să probeze, decă li
nialulă mai e bună de astâmpărată blăstă- 
mățiile nâstre. Dâmne, câte lacrimi nu se 
vărsau atund!

După-ce elă făcea în chipulă acesta 
diagnosa, oa la porunca cătunescă ne și- 
ruiamă înaintea lui și-i promiteamă tremu
rări dă și cu smereniă, că o să fimă buni și 
liniștiți. In odaia de-alăturl îlă aștepta 
pnetinulă.

Hei „Codrule, codruțule,
„Oe mai faci drăguțule?44

Ce minunată se potrivesoe aoestă în
trebare a lui Eminescu, la dascălulă Codru, 
care după ce ne părăsia, înohina și răs
pundea ospelui său :

Hei „Ia, io faoă, ce facă demultă44, 
Gâlgăitulă îlă ascultă, 
Stiolele gohndu le. 
Fundulă arătându-le. 
Beu și cântă de veseliă, 
In săraca dăscăliă.

Hei „Și mai facă, ce faoă de multă44
Că în looă de oin’asoultă, 
Așa oum înoetă se soură 
In răstool sub iezătură.

Apa dascălulă Codru, Dumnezeu să-lă 


