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Serbarea mileniului maghiarii și 
Croații.>

Scimti că Ungurii făcu mari 
pregătiri pentru serbarea mileniului 
esistenții Ungariei în anulă 1896. 
Guvernulii ungurescu s’a adresată 
și la Banulu Croației, ca se ia ini
țiativa pentru a face se participe și 
Croația cu totă splenddrea la vii- 
târea serbare.

Atâtu din Agramu, câtu și din 
Budapesta s’a anunțată în urma 
acesta, că Banulu Croației are de 
gândă se presenteze dietei croate 
unu proiectă de lege pentru parti
ciparea Croației la serbarea mile
niului maghiară și se ceră dela dieta 
croată pentru acoperirea cheltuiele- 
loră causăte cu acestă prilegiu unu 
credită de 50,000 florini.

Scirea acesta a produsă o im- 
presiune adencă în sînulu Croațiloră 
și 4iarele independente croate își 
ridică glasulă de pe acuma, spre a 
protesta în contra încercării Banului 
de a face se fiă representată și na
țiunea croată la serbarea mileniului.

Piarulă oposițională „Agramer 
Tagblatt“ 4’ce> c& Croația n'are ce 
căuta la apoteosa maghiarismului, 
ce se plănuesce,

„Noi n’avemu nicidecum chiă- 
marea“ — continuă numita fbiă — 
„de a conlucra la acesta serbare, 
decă ne vomă pune pe basa opor
tunității istorice și naționale. Pe 
timpulu când Maghiarii au descăle
cată în patria loru actuală, și câ
teva generațiunl după aceea, n’amu 
avută cu ei nimică comună, și decă 
le păstrămă o memoriă din acea 
epocă, pote fl celu multă aceea, că 
ei au străbătută pustiindă și ar- 
cjeudu și părțile patriei nbstre, ca 
aprbpe totăEuropa, și ca pretutindeni 
au derîmatu și au distrusă și la noi 
resultatele unei culturi vechi multă 
superi oră lord."

„Acesta aducere aminte“, con
tinuă foia croată, „înse nu note să 
formeze pentru o națiune cousciă 

de sine, care în totă decursulă mi
leniului și-a păstrată lângă Maghiari 
propriile ei tradițiuni și individua 
litatea ei propriă națională, ună pri
legiu de însuflețire și de mulțămire, 
și totă așa de puțină avemă causă 
de a ne înhăma, în fața serbării iu- 
bilare plănuite înaintea Europei, la 
carulu de triumfă maghiară, decă 
avemu în vedere des voltarea ulte- 
rioră a evenimenteloră istorice și ra
porturile nostre reciproce pănă în 
4iua de a4i.“

Enunciațiunile pressei indepen
dente croate în acesta privință suntă 
fârte caracteristice pentru disposi- 
țiunea, ce domnesce a41 în Croația 
față cu Ungurii. Ele dovedescă în 
deosebi, că cu totă presiunea, ce-o 
eserceză partida guvernamentală 
croată în frunte cu Banulu Khuen- 
Hedervary, opiniunea publică croată 
este tbrte nemulțămită cu starea lu- 
cruriloru și nu numai că nu se sâmte 
recunoscetore pentru „bunătățilepac
tului," ce l’au dobândită Croații cu 
concursulă Maghiariloră, der este 
chiar amărîtă din causa desvoltării, 
ce au luat’o a4i raporturile reciproce 
între Croați și Unguri.

Mai dovedesce încă acesta îm
prejurare, că Ungurii dela putere 
nici la acelu poporă, față cu care, 
după a loră părere, au fostă atâta 
de liberali în înclinările loră de îm- 
păcaciune, dictate de interesele de 
oportunitate politică,, nu și-au pu
tută câștiga adevărate simpatii.

Esclusivismulă loră națională 
manifestată la tâte ocasiunile și ni- 
suințele loră estr avagante de predom- 
nire, ce obicinuimu a le caracte- 
risa cu cuventulu „șovinismu", le-au 
instrăinatu și inimile Croațiloră.

CRONICA POLITICĂ
— 2 (14' Decemvre.

In Italia a produsă vederi deosebite 
însărcinarea, ce a primită Crispi de a forma 
noulu cabinetu. Presa conservătore nu pri- 
vesce acesta tocmai cu neplăcere. „Dăcă 

Crispi, cjice „Fanfulla", va arăta calea în- 
țeleptă și îndreptătore, atunci nouă, cari 
nu căutămă nicl-odată la persone, ci ce- 
rernă numai idei clare și positive, ne va fi 
bine venită. Italia are trebuință de 4 lu
cruri; 1) Măsuri energice și imediate pen
tru oircularea bancnoteloră. 2) Economii 
întinse în tote resorturile, mai cu sămă în 
acele ale răsboiului și ale marinei. 3) 
Puterea și curagiulă de-a ne îndupleca la 
jertfe necesare. 4) 0 politică a păcei și a 
acțiunei, basată pe libertate și decentrali- 
sare. Are Crispi acestă programă, atunci 
amicii noștri îlă voră susțină cu căldură. 
Dâcă va fi rămasă însă totă celă vecliiu, 
atunci vomă regreta pe bărbații, cari pen
tru ună portofoliu se voră asocia cu elă, 
pentru-că supunendu-se ambițiunei loră,— 
voră sigila nenorocirea patriei". „Opiniune", 
dice: „Italiei îi trebue ună guvernă, care 
să redea poporului credința în sine însu-șl, 
ună guvernă de pace, durabilitate și pu
tere. Dorimă sinceră d-lui Crispi, ca să 
pună capătă crisei neplăcute, și ca să libe
reze patria de nevoile actuale". — „Ri- 
forma" este din contră reservată. „G-uver- 
nulă Crispi", (lice ea, „va fi înainte de tote 
ună programă și astfelă putemă să ne aș- 
teptămă, că certele neroditore de persone 
voră înceta și că lupta pentru interesele 
cele mai înalte ale statului va fi continuată 
cu arme leale".

Dintre foile radicale âtă ce scrie 
„Secolo" din Milan. „Avemă așa-dără ărășl 
pe omulă triplei alianțe, pe omulă, a că
rui grandomania a condusă Italia spre 
abisă, omulă polițeloră de complesență. 
Ună timpă de lupte grele sta înaintea 
nostră, Italienii le voră învinge cu putere 
și demnitate".

Intr’ună modă necruțătoră vor
besce „Gazzetta Piemontese:" „Crispi, care 
a dată triplei alianțe ună caracteră pericu- 
losă, va fi însărcinată cu formarea cabine
tului, pe când țera înghite pănă la sferșită 
urmările economice ale urei Franciei, pro
duse de elă. Este chiămată Crispi, care a 
dată budgetului răsboiului cea mai mare 
desvoltare, care a hotărîtă împreună cu 
Saracco construcțiunile cele mai costisitâre 
de linii, care cunosce raportulă instruc- 

țiunei asupra Băncei Romane mai bine ca 
Griolitti, căruia acesta i-a adusă căderea".

*
Foia clericală „Magyar Allam?, publi

că în numărulă dela 12 Decemvre ună a- 
pelu cătră catolicii maghiari, în care se 
(jice: „Catolicii maghiari salută încorpora
rea vechei loră dorințe în cea dintâiu a- 
dunare mare, ce se va țină în Budapesta, 
la 16 Ianuarie 1894. După deșteptarea con- 
sciinței catolice în Șopronă, Comarom, Te- 
resiopolă, nu mai putea urma altceva, de- 
câtă o adunare regnicolară ținută în ini
ma țării, care este chiămată, ca în loculă 
apatiei spirituale să pună interesarea pu
blică și încuragiarea catoliciloră spre ac
țiune. „Concentrare" este locinza văcului 
modernă „concentrare pentru apărarea in- 
tereseloră bisericescl și spirituale", acesta 
trebue să fiă lozinica și a catoliciloră ma
ghiari, decă nu voescă să fiă nimiciți și 
dațl la o parte din loculă, ce ocupă. A- 
vemă lipsă, ca consciența catolică să se va
loreze, ca marele indiferetismă religionară, 
care atrage după sine dărăpănarea crești
nismului, să-lă putemă contrabalansa, er 
prin acăsta să îmbogățimă vieța culturală 
națională. Pentru acestă lucrare mare ape- 
lămă la toți catolicii să primâscă invitarea 
nostră și să vină la Budapesta în numita 
4iw • — Iscăliți: conte Nicolau Mauriciu Esz- 
terhăzy și conte Zichy Nândor.

*
Interesantă este cea mai nouă .'miș

care națională îu sînulu Slavilorfi diu Mo
ravia. „Narodni Listy" scrie despre acesta 
între altele: „In nisce momente, când Slo
vacii din Ungaria, gemă sub jugulă ma- 
ghiarisărei, patrioții slavi din Moravia au 
luată hotărîrea, ca să facă din orașulă Ho
din, care e situată aprope de granița Un- 
gurescă, ună adevărată centru de cultură 
slavă, care să formeze ună viu fără lumi- 
nătoră între Slovacii din Moravia și din 
Ungaria. S’a alesă anume o comisiune, 
care a hotărîtă să adune mijlocele spre a 
funda școle mai înalte slavice în acelă orașă, 
unde deja în anulă 1894 se va deschide o 
nouă școlă reală cehică. Scopulă acestoră 
nisuințe nu mai trebue să-’lă amintimă. 
Nu e vorba aici numai de orașulă Hodin 
și de răsboiulă Slovaciloră în contra ger-

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

„Ahan Stolz și Judeii “
(Aban Stolz und die Juden. Ein zeitgemăs 

e : Beitrag zur Judenfrage fiir das deutsche Volk, 
von H. K. L e n z. Munster. in W. A dolf Russels 
Verlag 1893.)

(Fin e).
Titlu 10'. „Pressa jidovescă". Ne 

spune multeșl la acestă locă A. Stolz. Elă 
elice: „Cine cetesce foi jidovescl, în cari se 
defaimă umanitate, lege și biserică, unulă 
ca acela se omoră pe sine însuși".

In titlu 13, Stolz aduce în legătură 
cu acestea pe Evreii din Austria; elă es- 
clamă: „Bătrâna, catolica Austriă, onora
bila cetate împărătescă devine nebună din- 
tr’odată și jocă după cum îi cântă 
Evreulă".... „NicăirI pe pămentă n’au
ajunsă Evreii la o înălțime așa mare, ca 
în Austria!“—Dăr apoi în Ungaria și mai 
alesă în Budapesta?...

In adevără, pressa în totă Europa se 
află în mâna Evreiloră. Și apoi „cum e 
omulil, așa e stilulil11, cum suntă Evreii, așa 
li-e și pressa. Nici-odată pressa jidovescă 

nu are caracteră paclnică, conservativă și 
iubitoră de adevără. Abia se ivesce undeva 
o cestiune politică și pressa jidană e aci! 
Decă e vorba de ună procesă de pressă, 
cine dă din gură mai tare ? Pressa jidp- 
vescă! Când e vorba de reforme „liberale", 
cine dă alarmă?—Pressa jidovescă! Când 
e vorba de cutare scire sensațională, cine 
o esploateză mai întâiu? - Pressa jido
vescă ! Amă vre să scimă, ce a scrisă 
pressa jidană, când s’a osândită în Lem
berg Schăfferstein, furnisoră de fete pentru 
Constantinopolă ?!

țliaristica evreică mai are pentru noi 
și acelă rău, că conține multă ireligiosi- 
tate; cine nu vre să credă, cetescă, dăcă 
are paciință, vre-o fâiă jidană și va vede, 
cum se scrie acolo despre credința creștină, 
despre dogme și biserică.

Regretămă, că d-lă H. K. Lenz nu 
arată măcară în parte și numărulă și nu
mele foiloră evreice ; vomă indica însă noi 
acesta, ca să vadă cetitorulă, de ce putere 
dispune Evreulă, pentru esemplu, numai în 
Berlină. In mânile Evreiloră suntă in Ber
lină următorele foi: „Berliner Tageblatt"; 

„Berliner Zeitung"; „Berliner Abendpost"; 
„BerlinerBorsen-Courier"; „BerlinerNeueste 
Nachrichten"; „Neue Borsen Zeitung"; „Das 
kleine Journal"; „National Zeitung"; „Ber
liner Morgenzeitung"; „Berliner Montags- 
zeitung"; „Deutsches Reichsblatt"; „Nor- 
ddeutsche Algemeine Zeitung"; „Volkszei- 
tung"; „Berliner Politische Nachrichten"; 
„Freisinnige Zeitung" ; „Reichsfreund" ; 
„Kladderadatsch"; „Der Bazar"; „Fliegende 
Blatter"; „Zur guten Stunde"; „Die Post"; 
„Tăgliche Rundschau"; „Frankfurter Zei
tung"; „Breslauer Zeitung"; „Kasseler Tage
blatt". etc.

De totă jidovită este și pressa vie- 
nesă, unde dintre 60 de cliare, abia 5 nu 
se află în mânile Jidaniloră, tâte celelalte 
suntă jidovescl.

In Ungaria lăsămă pe marii „patrioțl", 
să ne spună, câte foi suntă curată ma
ghiare și câte nu ? Să facemă cu tote aces
tea o parodiă:

„Du hast Diamanten und Perlen 
Liebchen; —

„Was villst du noch mehr?"

„Du hast Judenzeitungen, Judenzei- 
tungen;—

„Und sonst keine mehr!"...
In titlu 14 se vorbesce despre 

Evreii din Orienta, despre cari se elice, că 
suntă cu multă mai frumoși, ca Evreii din 
Occidentă; acești Evrei suntă și forte să
raci. In Nazaretă însă nu se află nici ună 
Evreu, de unde Recrea: „A fugită de elă, 
ca Evreii de Nazaretă!"

In titlu 15 se vorbesce despre sâr- 
tea Evreiloră, foculă loră nestinsă pentru 
Ierusalimă și ultima loră destinațiune. 
Alban Stolz asemănă pe Evrei cu rîulă 
Iordanului. Precum acesta isvoresce din 
munții Libanului dela o înălțime mare și 
apoi, coborîndă, curge prin laculă Gene- 
zaretă, de unde reapărândă se varsă în 
Marea-mârtă, de unde nu mai iăsă, — ast
felă Evreimea, isvorândă odinioră dela o 
înălțime mare morală-religiăsă, dela Abra
ham, se nimicesce astătjl în Marea-mortă a 
blăstămului.

De 1800 de ani, dice Stolz, se râgă 
Evreii lui Dumnezeu, ca să se pătă erășl 
aduna în țera promisiunei. Și mulțl Evrei


