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Probă de forță.
„Cestiunea naționalităților nu 

este decât o proba de putere reci
procă între Maghiari și între cele
lalte naționalități4. Acesta a afir- 
mat’o deputatul kossuthist Krasz- 
nay cu ocasiunea pătimașei disen
siuni, ce s’a încins în ședința de 
Sâmbătă a camerei ungare cu pri
vire la cestiunea. dreptului de limbă, 
sulevată din partea deputatului slo
vac Francisc Veselovsky.

O discuțiune acâsta cum nu
mai în parlamentul ungar pbte fi 
posibilă, discusiune ce se pote ca- 
racterisa cu cuvintele: brutalisarea 
celor slabi.

A fost vorba. în ședința amin
tită de budgetul ministeriului de 
justiție și în special despre „adminis
trația centrală4 dela acest resort. 
Slovacul Veselovsky, a întrebuințat 
ocasiunea de a accentua dreptul 
ce-1 au după lege naționalitățile de 
a-se folosi de limba lor maternă 
înaintea tribunalelor. El pretinde li
bertate de limbă declarând, că nu 
pote vota budgetul, fiind-că limba 
poporului seu e esclusă dela tri
bunale.

A mai făcut Veselovsky și o 
altă declarare, cjicând, cu drept cu
vânt, că parlamentul nu e maghiar, 
ci este al Ungariei, deore-ce națio
nalitățile formeză majoritatea po- 
porațiunei din totă țera.

Cuvintele lui Veselovsky au pro
dus ceea-ce numesce nesăbuitul „P. 
Lloyd4 „indignarea întregei camere 
din causa atacurilor asupra superio
rității poporului maghiar și a limbei 
maghiare4.

Scenele de felul acesta, ca adecă, 
se fie brutal insultați, batjocurițî și 
terorisați deputății sași și slovaci și 
se fie chemați la ordine de cătră 
presidiu pentru ni see afirmări obiec
tive, ce nu se pot răsturna cu ar
gumente și se fie chemați la ordine 
fără ca dânșii se fi comis nici un 
inconvenient contra parlamentaris
mului sâu contra vre-unei persone, 
nu se mai pomenesc, cum am efis, 
nici într’un parlament din lume. N’a 
ajuns parlamentarismul nicăirî la atâta 
decadentă morală, ca libertatea cu
vântului să fie sugrumată cu puterea 
de cătră cei mai tari, în <ți,ia mare 
și fără de nici o sfiâlă.

Injuriile, ce i-s’au aruncat în față 
de catră șoviniștii înfuriați deputatu
lui slovac, nu sunt nouă. Le-am aucjit 
și le aucjim nu numai în parlament 
ci în tote unghiurile și pe tote po- 
tecele, unde cetățenii de a doua 
mână se întâlnesc cu protipendații 
maghiarismului violent.

încă înainte cu cțecl de ani 
aceștia ne trimeteau peste graniță 
decă reclamam drepturile nostre. Și 
Krasznay cu soții lui le-a spus’o 
acum și în dietă Slovacilor ca, decă 
nu le place în „statul național ma
ghiar4, n’au decât să se care de aici, 
la care obrăznicie le-a răspuns des
tul de îndesat Veselovsky, consta
tând, că Slovacii sunt un popor băș
tinaș stabilit aici încă dinainte de 
venirea Maghiarilor.

Acuma nu i-au mai putut 
replica cei din stânga estremă, de
cât întorcându-șl mânia asupra „agi
tatorilor4 și strigând, ca ei, „fă
cătorii de rele4, să se care din țeră.

„Probă, de forță4 și încă cât se 
pote mai brutală!

Și decă așa este, ce sens mai 
are și la ce resultate pote să ducă 
încercarea de a-se înțelege cu fac
torii maghiarismului violent? Ore 
injuriile ce se aruncă în față Slo
vacilor, Sașilor etc. în plinul parla
ment pot înainta fie și numai c’un 
policar causa naționalităților ? Și 
unde rămâne mândria și onorea a- 
cestora, cari, vorba lui Veselovsky, 
au înființat, au apărat și au susți
nut acest stat, acestă patrie îm
preună cu Maghiarii?

Este o adevărată miserabilitate, 
ce-o comite c}.ia.rul oficios mai sus 
amintit, când în împrejurările date 
mai atribue celor dela putere ca o 
glorie, că. n’au cassat încă și insti
tuția tălmacilor și că n’au făcut 
obligătore representarea fie-cărei 
părți, care nu se pote folosi de 
limba maghiară, prin plenipotențiați. 
O ast-fel de insinuare față cu milifi
nele de Români, Slovaci, Germani 
întrece tfite marginile obrăzniciei 
argaților sistemului despotic de 
astăcjl.

E de remarcat, că astfel de is- 
bucnirl pătimașe contra dreptului 
naționalităților în dietă sunt spriji
nite și de cătră guvern. Ministrul 
de justiție Pios s’a grăbit de a veni 
în ajutor lui Krasznay și soți, de
clarând, că dânsul nu va sprijini 
nici o nisuință, care tinde a altera 
domnirea absolută a limbei maghiare 
la tribunale.

La vorbirea ministrului vom 
mai reveni în special. Ea este oglinda 
stărilor create de „proba de forța4.

Pactul „Montagsrevue“ din Viena a 
publicat un articol sensational despre ces
tiunea pactului austro-ungar. După numita ’ 
foie, Koerber a judecat prea optimistic 
situația, când a declarat în ședința comi- 
siunei pentru cvotă, că speră se fie înlă
turate piedecile, ce stau în calea pactului. 
Diarul crede, că vor urma complicațiuni 
grave, cari, decă nu se vor resolva, au se 
provoce crisa dualismului.

Portofoliul comerciului. Minis- 
tru-președinte unguresc Goloman Szell 
a fost dilele acestea lâ Viena, unde a 1 
avut o audiență la Maiestatea Sa monar- 
chul. ț)iarele din Pesta spun, că cu oca
siunea acesta Szell a fost însărcinat de 
Majestatea Sa se propună persdna, care 
se ocupe locul răposatului ministru de co- 
merciu. Alaltă-eri se vorbia în cercurile 
politice din Budapesta, că urmașul lui 
Horanszky va fi actualul secretar în mi- 
nisteriul de comerciu Nagy Ferencz, jcare 
ar fi persona grata în cercurile guverna
mentale. In combinație se aduc și alte 
persone. Decisiunea definitivă a guvernu
lui nu e cunoscută încă.

în contra unui deputat slovac. 
Ura șoviniștilor descreerațî începe a-se des- 
lănțuiacum șiînafarădedietăîn contradepu- 

taților slovaci. Din Sâmbăta-mare (TymavC) 
se anunță, că vre-o 300 de alegători ai 
cercului, s’au adunat dilele trecute acolo, 
pen,tru-ca se ia posiție în contra deputa
tului Kollar Martin, cu a cărui atitudine 
în dietă șoviniștii și maghiaronii nu pot 
să se împace. Conferența a fost presidată 
de un anume Porovanszky, raportor a fost 
un d-n numit Mondok, er ca notar a fi
gurat Alszeghy. Raportorul a ținut un lung 
discurs în contra lui Kollar, după care s’a 
primit un proiect de resoluțiune, în care 
se desaprobă „principiile accentuate de 
Kollar în dietă și mai ales procederea lui, 
că a iscălit și el proiectul de resoluțiune 
al lui Rujiak, care atacă direct interesul 
vital de esistență a statului național ma
ghiar4. Mai departe: „Eiind-că articolul 
de lege 44 din 1868 nu corespunde pre- 
tensiunilor politice ale statului național 
maghiar, cred de absolut necesar modifi
carea luî“.

Seim, că în ședința dela 17 Aprilie 
a dietei, deputatul Rujiak a presentat un 
proiect de resoluțiune în numele celor 
patru Slovaci naționaliști din dietă, în 
care a cerut, ca pe basa legei naționali
tăților din 1868 să li-se facă Slovacilor 
posibilă instrucția în limba maternă pănă 
la universitate. Ministrul Wlassics a răs
puns atunci, că nu va împlini dorința Slo
vacilor de-a li-se înființa un gimnașiu. 
Kollar încă a iscălit proiectul de resolu
țiune presentat de Rujiak, și pentru fapta 
acesta alegătorii din Sâmbăta-mare îl de
clară de dușman al statului. Der „înțe
lepții" alegători din Tyrnau au vrut să 
mergă un pas mai departe și profitând de 
bunul prilej, au dat o lovitură și legei na
ționalităților, cerând modificarea ei.

Oe mai vreți?

Dorințele Albanesilor din Ro
mânia. O telegramă din Bucurescî anunță, 
că comitetul central al Albanesilor din 
România a adresat Austro-Ungariei, Italiei, 
Franciei și Rusiei o petiție, în care cere, 
ca trupe italiane să ocupe Albania. Gu
vernele puterilor respective 6n’au răspuns 
pănă acum.

Zădărnicirea păcii. Dr. Leyds, 
■agentul transvaalian din Bruxella, a de
clarat într’o convorbire c’un (jiarist bel
gian, că negocierile de pace se pot consi
dera de zădărnicite în urma atitudinei 
intrasigente a Engliterei. Burii pretind in
dependența republicelor sud-africane, am- 
nestiarea răsculaților din Gapland și de- 
sarmarea generală.

Lupta va continua.

^Studenții români și unguri 
la Roma.

(Răspuns gazetelor unguresc!).

Se scie, că. la începutul lunei Aprilie 
st. n., secția italiană „Corda Fratres4 a ți
nut primul său congres pregătitor pentru 
congresul internațional, ce va avă loc la 
Budapesta între 20 — 28 Septemvrie.

Se scie de asemeni, că după iniția
tiva d-lui Remus Iliescu, student român la 
Torino, studențimea română a hotărît a 
dona colegilor italieni un drapel de ondre, 
simbol al sentimentului de frăție, ce legă 
pe cele două națiuni, deci și pe studenți
mea ambelor țări. O delegație română s’a 
hotărît să participe și, lucru ușor de pre- 
văcjut, o delegație ungară nu putea lipsi.

Cele discutate și hotărîte la Roma, 
ca și modul de primire a delegației române, 

de sigur ar fi fost bine să fie cunoscute 
publicului și studențimei ndstre mai ales, 
ounoscute însă sub deplina lumină a ade
vărului ; căci relatările false, inesactitățile 
și minciunile nu fac nimănui titlul de glo
rie și nici nu stabilesc victorii. Ele con- 
promit cestiunile și degradeză pe cel ce 
usâză de astfel de mijloce. A mistifica opi
nia publică cu succese fictive, e nedemn 
pentru mistificator și e crimă din punctul 
de vedere a causei ce aperi.

O relatare justă, die, trebuia să fa
cem și noi studenților, am fostnevoițl însă 
să o amânăm din causa vacanței Paștilor, 
care a redus în mare măsură numărul stu
denților presențl în capitală. Relatarea 
nostră, ar fi trebuit să fie numai o expu
nere a caracterului manifestărilor sentimen
tale dintre delegația română și studențimea 
italiană, căci chiar dâcă de fapt circum
stanțele ar fi făcut, ca delegația să iasă 
din rolul ei oficial de a presida la preda
rea drapelului și a influința asupra hotărî- 
rilor congresului, a presenta în public vo
tul dat .de congres, ca resultatul unei lupte 
dintre două delegații primite ca ospețl, ca 
resultatul unor instigații oculte,"repet, chiar 
când ar fi fost așa, e lipsă de tact din 
punctul de vedere al luptei și ofensă ma
nifestă pentru acei, cari au dat votul, e 
lipsă de elementară politeță și de gratitu
dine pentru acei cari ți-au deschis brațele 
prietenesce și ți-au servit interesele.

Și totuțl o bună parte din represen- 
tanții pressei așa disului cavaleresc popor 
maghiar, după ce falsifică în mod cinic 
cele discutate și hotărîte în congres, pen
tru a fi consecuențl unei elementare ibune- 
cuviințl ar fi datorat studenților italieni 
cuvinte de recunoscință, er nu insulte. 
Acești omeni însă, cari în luptele lor po
litice au făcut din neadevăr o dogmă și 
în celelalte manifestări ale lor o profesie 
de credință, după ce au bîrfit de atâtea 
ori înaintea altarului sciinței, îșl mint lor 
înșiși, în fața opiniei publice din țâra lor, 
fără să-și dea sema, că în mod inconscient 
se pălmuesc singuri.

E suficient pentru ei, că îșl pot crea 
în felul acesta o lume de succese fictive, 
cari pot să dea minței lor aprinse de chi- 
mere satisfacția, că nemul maghiar nu-șl 
mai pote găsi odihna de atâtea victorii. 
Aceste sunt fapte de farsori și noi nu pu
tem, decât să le dorim cât mai des succese 
de acest fel.

Nu-i putem lăsa însă să se legene cu 
visuri rose, atunci când palmele, ce-șlțtrag, ■ 
nu cad numai pe obrazul lor, ci în'drăs- 
nesc să insulte o studențime ale cărei mo
ravuri și ale cărei sentimente nu le-au pri
ceput, atunci când uită, că ospitalitatea 
impune și datoria. Acesta e cașul pressei 
maghiare față de studențimea italiană și 
acesta e singurul motiv, care m’a făcut să 
iau cuvântul și să răspund gazetelor nn- 
gurescî. pic cașul pressei maghiare, căci 
a-șl vre să cred, că a fost indusă în erore 
de vre-un corespondent străin de congres, 
căci deși articolele portă titlul de raport 
original, nu cred, că acesta să însemne, că 
el e datorit delegației. Nu se pote. ca de
legația ungurâscă să fi mințit în mod așa 
de patent și sper, că va interveni ea în
săși, pentru a rectifica darea de sâmă. a 
gazetelor ungurescl.

In adevăr gazetele ungurescl „Buda- 
pesti Hirlap4, de MercurI 16 Aprilie, și 
„Magyar Szo4 din 17 și 20 Aprilie, ocu- 
pându-se de congresul dela Roma, relateză 
inexactități evidente pentru acei ce cu
nosc spiritul raporturilor între noi și Ita
lieni.

Așa, vorbind de modul cum au fost 
primiți studenții maghiari și cum am fost 
noi primiți, se întrec în exagerări ridicole. 
Studenții maghiari au fost primiți cu mu- 
sică și cu strigăte de „trăiescă4. prin discur
suri splendide au sciut să câștige simpatia 
colegilor italieni; profesorii, studenții au 
ținut discursuri preamărind grozava na
țiune maghiară și atâtea alte copilării de 
felul acesta, tote potențate cu un forte sen 
prea] er pentru Români resultă per a con- 
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trario nici un fel de atenție. A. răspunde 
acestor afirmări și a răspunde matemati- 
cesce esact, ar însemna să cerc să număr 
de câte-orl s’a bătut toba mai muit la sosirea 
Ungarilor, de câte-orl la sosirea Românilor, 
seu de câte-orl s’a strigat mai mult „trăiăscă 
Maghiarii14, seu de câte-orl li s’a spus bună 
diua Maghiarilor și Românilor. Decă acest 
joc pueril ar fi posibil, succesul Maghiarilor 
ar fi mult, mult de tot ciuntit.

Der să presupunem, că n’ar fi existat 
prea cunoscutele raporturi dintre RimânI 
și Italieni, era o obligație pe care o impu
ne ospitalitatea, ca ^Italienii să fie măcar 
gentili, dăcă nu entusiaștl față de nisce 
musafiri, și in sensul acesta studenții ita
lieni și-au făcut complet datoria lor de 
omeni civilisațl față de Unguri, și când 
îi acusă, că nu și-au făcut acestă datorie 
față de alții. însenină să-ți ridici pretențiile 
tale peste ceea-ce aveai dreptul și ceea-ce 
de fapt ți-s'a dat. Studenții maghiari au 
fost primiți cu aplause la intrările in teatru, 
în sfîrș t ori de câte ori îșl făceau apariția.

Nu sciu dăcă studenții unguri au avut 
un registrator al aplauselor primite de am
bele delegații, căci numai așa răspunsul și 
stabibrea adevărului ar fi posibilă pentru 
cei-ce u’au fost acolo. Decă da, îi rugăm 
să binevoescă a-ne comunica, pentru a de
lega pe cine-va să facă numerătorea cuvenită. 
Tot cu acestă nuanță copilărăscă succesele 
delegației maghiare continuă, — natural 
numai Ia paginele gazetelor.

Senatorul l'ie>antoni și deputatul Or
lando, laudă pe Unguri cu cuvinte mari 
etc. Der acești omeni au vorbit Românilor ; 
mai mult Pierantoni vorbia numai Româ
nilor și când, întorcedu-șl capul, zăresce 
figura ofilită a unui delegat maghiar, amin- 
tesce și de ei în mod incidental. Nici mi
nistrul Nași n’a scăpat să fie pus la con
tribuție de studenții maghiari. Cuvântarea 
de deschidere a ministrului Nași nu se 
adresa, decât studențimei italiene și „Cordei 
fratres“ în general și ca o atenție gentilă sa
lută delegațiile, și era natural ca salutând pe 
una să saluta și pe cealaltă. Și presupunând 
că sentimentele lui erau mai favorabile 
uneia din delegații,nu o putea spune fără a 
blesa pe cealaltă, și civilisatul ministru de 
culte al civilisatei Italii nici n’a făcut’o.

Unde presența ministrului Nași ar fi 
devenit o favore specială pentru noi Ro
mânii, e atunci, când a venit să presideze 
solemnitatea primirei drapelului. Der nu 
vom da nici acestui fapt;, decât caracterul 
unei curtoasii și nu unei manifestări de 
specială simpatie, căci nu putea s’o facă 
îu fața unei simpatii, căci nu putea s’o 
facă în fața unei delegații străine. La ban
chetul dela Tivoli, ministrul Nasi a scris 
câte-va cuvinte pe cărți poștale la toți cei- 
ce se presentau și la toți aceleași, ca și 
studenților unguri. Pelegația face o favore 
speciiilă și din acesta. In privința telegra
melor colegiale schimbate între ministrul 
nostru de instrucție și d-1 Nasi „Magyar 
Szou a găsit un bun procedeu : să nege 
pur și simplu. Tot astfel procedâză Ungurii 
și cu prințul Colons, cu rectorul de Pa
lermo etc.

De ce nu amintesc nimic de recepția 
specială, pe care a făcut’o Românilor mi
nistrul Bacceli ? Semnificativ bună“$Jiuă pen
tru d-v., domnilor delegați unguri, uu-i 
așa? Der n’ațl înțeles.

Cât privesce discursul lui De Guber
natis „Magyar Szo“ nâga, că ar fi vorbit, 
er „Bud. Hirlap“ spune, că De Gubernatis 
a vorbit despre dreptul public ung&r. Cum 
se vede o conferință. Ce veseli băețl sunt și 
gazetarii unguri. De vor un duș pentru beția 
asta de neadevăruri și de falsificări de sen
suri. să binevoâscă să cetăscă discursul lui 
de Gubernatis, publicat în numărul doi al 
revistei ^Oroniche della dvilta E'leno-Latma^.

O afirmare, care m’a distrat și care 
de sigur va distra grozav pe studenții ita
lieni, e aceea a perfectelor cunoscințe de 
francesă și italiană, ceea-ce a procurat Un
gurilor un mare avantaj asupra studenților 
români! Nu mă mai mir, noi cari i-am au- 
fiit nu putem decât să zîmbim de ridico- 
lulfgrosolanelor neadeverur. Aceia, însă carii 
vor rîde mai bine, vor fi studenții italieni. 
Căci cum se fac aci proba contrarie? Mă 
muncesc să-mi aduc aminte de clasica cu
vântare în franțuzesce a d-lui Szemeny, de 
care vorbesce „Magyar Sz6“. Da, are drep
tate gazeta ungurăscă, a fost clasic de ri- 
dicul d-1 Szemeny!

Mal amintesc Ungurii de favorea spe
cială făcută de D-rul Basso-Arnonx, care 
le-a predat un drapel pentru d-1 Kossuth, 
deși un astfel de drapel ne-a fost dat și 
nouă pentru d-1 Dr. Stoicescu. A esploata 
însă ca triumf, fie pentru o parte, fie pen
tru alta nisce sentimente pur personale, 
ni-se pare nedemn.

In urma intervenției d-lui Szemenyei, 
spune „Budapesti Hirlap“, și nu sciu dâcă 
corul pressei nu e general, Românii au 
fost împiedecați a agita în congres cestia 
națională. Nu putea d-1 Szemenyei să facă 

o intervenție de acest fel fără a-și depăși 
rolul, și nu puteau studenții români să 
agite, cel puțin în mod oficial, acestă ces- 
tiune, fără a schimba caracterul congre
sului. Totuși înțepături au primit Ungurii, 
cestia a fost agitată în grupe mici și dis
cuții individuale, și convingerile, cari nu 
erau formate, s’au stabilit. Mai mult, la 
banchetul de închidere, d-1 Iacchia mi-a dat 
fericita ocasie se presint problema în în
tregime și i-așî fi fost mult recunoscător, 
decă mi-ar fi dat acesta ocasie mai îna
inte de plecarea delegației maghiare. Decă 
ar fi fost acolo să vadă entusiasmul, cu 
care a fost primită cuvântarea mea, ar fi 
fost în stare să facă un nou triumf pentru 
ei. Mulțumesce națiune maghiară fiilor tăi, 
că s’au grăbit să plece. N’am tremurat, 
nici n’am fost penibili surprinși de vede
rea Ungurilor, și îi anunț, că suntem gata 
în ori ce împrejurare să ne duelăm pe 
ori ce tărîm de discuții civilisate.

. V’a surprins numărul prea mare al 
delegaților români? Noi nu ne numărăm 
nici-odată. Când mergem în Italia,, mer
gem când putem și câți putem, căci ne 
ducem ca la noi acasă. Totuși delegații 
români din țeră nu erau decât 5, și aceș
tia erau convinși, că vor găsi la Roma un 
pelerinaj unguresc de 500 inși, cum se 
anunțase,—socotelii era făcută de unul la 
sută. Și totuși am tremurat în fața dele
gației unguresc!. Mai mult a tremurat și 
studențimea italiană, căci, die gazetele un
guresc!, permițendu-șî un student italian 
se strige: „Trăiescă Transilvania liber ăf 
când s’au ridicat Ungurii în picidre — se 
înțelege și s’au încruntat — au înlemnit 
cu toții. Eu mî-aduc aminte, că de mai 
multe ori. s’a strigat „Trăiescă Transilva
nia11 și nici noi, nici studenții italieni nu 
erau acei, c.ari tremuram. Noi am fi voit 
să cruțăm pe Unguri de ast-fel de mo
mente penibile, der nu puteam înfricoșa 
pe Italieni cu încruntări.

Nu mai pot urma examinarea țesă
turilor meschine de neadevăruri umflate. 
Trec peste neplăcerile studenților unguri, 
când și-au văfiut drapelul la Vatican prin
tre al provinciilor dependente de Austria, 
cum și peste considerațiile, pe cari le fac 
asupra organisărilor ndstre studențesc!, 
căci ambele n’au interes în cadrul artico
lului. Nu insist asupra falsei dări de semă 
la predarea drapelului. Falsificările ma
ghiare nu vor șterge din mintea delegați
lor ungari supliciul acelor clipe, nici din 
sufletele ndstre splendidele amintiri și en- 
tusiastele manifestări de simpatie.

Din cele de până aci să rămâie sta
bilit, că delegații maghiari au mințit încă 
anume în mod cinic, că decă presupu
nând că au fost învingători, grație insis
tențelor făcute, comit un act de patentă 
ingratitudine când presintă studențimea 
italiană ca lipsită de o convingere proprie, 
și că sunt insultători când acusă pe stu
denții italieni ca lipsiți de puțina educație 
necesară pentru a sci să primescă nisce 
ospeți. In contra acestor aserțiuni false, 
noi protestăm și asigurăm încă odată pe 
studenții italieni de simpatia și admirația 
nostră. Să se scie, că decă e vorba de o 
cântărire a manifestărilor de simpatie fă
cute delegaților, succesul nu e de partea 
Maghiarilor.

Și pentru a nu eși din limita, pe care 
mi-ain impus’o dela început, nu vom re
produce nici o cuvântare. Decă opinia pu
blică maghiară vre lămuriri, să ceră tex
tul discursurilor pronunțate, seu dări de 
semă ale congresului. Sentimentele con
gresului față de noi nu puteau fi decât așa 
cum au fost, căci simpla presență a dele
gaților maghiari nu putea să distrugă o 
credință întemeiată pe sânge, pe raporturi 
de copil și mamă. Studenții maghiari au 
pus la contribuție în discursurile lor toți 
morții unguri de pe pământul Italiei. Avem 
și noi sânge vărsat pentru independența 
Italiei, avem mai mult sângele strămoșilor 
lor și ai noștri, cari fac gloria ambelor 
națiuni, glorie ce nu se pote separa.

Pe mine gazetele ungurescl, făcen- 
du-mi cinstea de a mă aminti, mă numesc 
șeful iredentiștilor. Decă vă place să ne 
numiți iredentiști, puteți, trebue se com
pletați însă: iredentiști a unor sfinte prin
cipii de justiție și umanitate, cari fac glo
ria lumei civilisate.

Am lăsat la urmă cel mai unguresc 
neadevăr din cele debitate. Gazetele un
guresc! afirmă, că discutându-se, care va 
trebui să fie votul vice-președintelui ita
lian la Budapesta față de cele 2 principii 
(național și teritorial) relativ la constitui
rea consulatelor, fiice, că resultatul a fost 
11 consuli contra principiului național sus
ținut de noi, și unul pentru. Intâiu, numă
rul consulilor e de 16, nu 11. Apoi votul 
nu s’a făcut pe consulate, ci în plin con
gres și principiul național a fost votai de 
unanimitatea congresului, mai puțin un 
vot. In urmă, pentru-ca votul se aibă mai 
multă tărie, să represente vederile tuturor 

celor 4000 de membrii „Corda Fratres" 
italieni, după insistența însăși a partisani- 
lor principiului național, s’a cerut, ca con
sulii să facă un referat după-ce se vor fi 
sfătuit cu membrii secțiilor lor. Acestă 
propunere s’a votat cu limita majorităței 
(jumătate plus unul) și putem comunica 
delegaților unguri, că referatele nu s’au 
dat încă. Acei, cari au votat în contra re
feratului, au făcut’o, ca nu cumva caracte
rul de unanimitate a votului să fie schim
bat prin un vot opus al vre-unui consu
lat. Etă adevărul.

Se vede, că nici acasă nu și-au putut 
reveni delegații unguri din zăpăcela în 
care îi aruncase resultatul votului. Doi 
nici n’au așteptat sfîrșitul, au plecat când 
au vădut sensul disposițiilor din congres. 
D-1 Gdoz, care rămăsese, se mira că con
gresul caută se impue vice-președintelui 
votul. Da, congresul voia, ca votul dela 
Budapesta se nu fie o opinie personală, 
ci espresia majorităței.

Decă acesta serie de neadevăruri ungu
resc! te fac să zîmbesci, te revoltă când 
devin cinici și insultători față de unii 
din cei mai distinși representanți ai tine
rime! italiene, când murdăresc cu veninul 
lor pe inimosul fundator al „Cordei Fra- 
tres“, pe Giglio-Tos; și atunci datoria nos- 
tră e să protestăm.

„Budapesti Hirlap11 și „Magyar Szo“ 
în raportul original, ce publică, spun că 
cestiunea formărei consulatelor a fost in
trodusă în mod clandestin, dice una, prin 
contrabandă cealaltă, de Giglio-Tos, Per- 
sico și contele Avogadro pentru a sur
prinde pe însuflețitul filo-maghiar Iacchia. 
Neadevăr sfruntat. N’are nevoie nici Giglio- 
Tos. nici Persico, nici Avogadro de terti
purile acestea, cari vă sunt apranaj, pentru 
a-și presența o convingere. Ea a fost in
trodusă în mod deschis și leal după tote 
usanțele în astfel de împrejurări și așa 
cum se cuvine unor omeni civilisațl, cari 
au curajul opiniilor lor. Și nu bârfelile 
miserable vor atinge demnitatea lor, ele 
cad asupra vostră. Introducerea cestiunei era 
în spiritul întregului congres, dovadă re
sultatul votului.

Neadevăr ațî spus, d-lor! Ați insultat, 
ați caluînniat, der n’ați reușit nici să com- 
promiteți dmenî, nici să distrugeți adevă
rul, ci cel mult să vă arătați nedemni de 
delicatele atenții, pe cari ospitalitatea le 
impunea fraților noștri italieni și față de 
noi să vă justificați încă odată dreptul, 
care îl aveți la disprețul nostru.

Der o să ne întîlnim la Budapesta.
C. Ora o eseu.

Gestiunea limbei în dietă.
In ședința dela 26 Aprilie a dietei s’a 

sfîrșit desbaterea generală a budgetului mi
nisterialul de justiție. A fost o ședință sgo- 
rnotosă. Furiile șovinismului neînfrânat 
se descărcară erăși în contra unui depu
tat naționalist, Francisc Veselovszky, pen- 
tru-că a cutezat să ceră folosirea limbilor 
nemaghiare la judecătorii. Etă, în întregul 
ei, acea parte a desbaterei din ședința de 
Sâmbătă:

Francisc Veselovsky: Una din cele 
mai importante probleme ale activității 
puterii de stat, este o justiție bună, ur
gentă și ieftină. Pentru ajungerea acestui 
scop statul are nevoie de legi bune, de 
judecători cu spirit elevat și bine califi
cați, de advocați sîrguincioși și cinstiți. 
Deore-ce oratorii partidelor mai mari din 
acestă cameră au discutat cestiunile aces
tea amănunțit și sistematic, eu cu ocasia 
acesta îmi iau voie de a atinge numai o 
cestiune, care constitue condiția unei jus
tiții bune, urgente și ieftine și care în 
epoca de afii democratică nu pdte fi în
lăturată.

Cestiunea acesta este cestiunea 
limbei în justiție.

Olay L: Numai maghiară pdte fi în 
Ungaria. Alta nu.

Francisc Veselovsky: E lucru no
torie, că pe timpul judicaturei autorități
lor administrative, justiția se făcea și în 
limba locuitorilor nemaghiari ai patriei și 
starea acesta s’a susținut în legea națio
nalităților, în paragraf» artic. de lege 44: 
1868. La popăreJe vecine patriei ndstre 
justiția se face în limba acelor popore și 
popdrelor ndstre o sciu forte bine acesta. 
In Moravia, Boemia, Silesia justiția se 
face în trei limbi, în Galiția și Bucovina 
de asemenea în trei limbi.

La judecarea acestei cestiuni nu se 
pdte, afară de acesta, ignora nici marea 

garanție, în virtutea căreia partea, care 
portă procesul, pote să-și cetăscă însu-și 
procesul, decă se judecă în limba lui, își câș
tigă siguranță deplină în privința averii, 
libertății și în alte privințe atât față cu 
advocatul, cât și față cu judecătoria.

Ieftinătatea justiției, verbalitatea pre
tind și condiționeză negreșit întrebuin
țarea limbei poporului.

Părerile și postulatele acestea ale 
mele, le-am lansat din iubire de patrie 
și le recomand nu numai atențiunei d-lui 
ministru de justiție, ci a camerei întregi 
și a tuturor partidelor. Maghiarii nu nu
mai, că nu pierd nimic prin acesta, ci din 
potrivă câștigă forte mult, fiind-că numai 
ast-fel se va pute validita libertatea, ega
litatea și frățietatea.

(După pausă).

Krasznay Ferencz (kossuthist): N’a- 
veam de gând să vorbesc, însă un co
leg deputat, d-1 Veselovsky, mă silesce, 
ba îmi impune chiar datoria față de par
tidul, care atât de adese-ori și atât de 
energic a luat posiție față cu tendințele 
de naționalitate, ca la pretensiunile, ce 
le-a desfășurat el (Veselovsky) în favorul 
naționalităților din punct de vedere al 
justiției, să răspund pe scurt. Voiii arăta 
simplu cu legea în mână, că ceea-ce pre
tind domnii deputațî naționaliști — ca 
adecă limba în justiție să se formeze după 
naționalități — este de lege lata o pre- 
tensiune ilegală. Asupra limbei în justiție 
dispune art. II din 1844. Paragraful 6 al 
acestei legi spune, că în tdte procesele 
deschise înăuntrul țării, limba tribunalului 
regesc fiind cea maghiară, ori-ce afaceri 
oficiale la judecătorii trebue să fie pur
tate în limba maghiară.

Rujiak I. (slovac). Noi suntem mai 
vechi aici, decât Maghiarii.

Olay L: Cui nu-i place, să se ducă.
Korodi Lutz: Se și duc.
Olay L: Duceți-vă! Vă dăm și pașa

port și bani.
Kra sznay F.: Repet, că e departe 

de mine intenția, de a apela la pasiuni. 
Mi-am motivat punctul de vedere. Volenti 
non fit injuria. Celui ce i-a plăcut să ră
mână în patria acesta, poftescă se se aco
modeze ordinei nostre de drept. In urma 
acesta eu sunt de părere, că ori-ce ten- 
dență de naționalitate, care iese din ba- 
rierile legei de pănă acum, este un atac 
direct în contra statului maghiar. (Apro
bări generale).

Președintele (Tallian Bela). D-1 depu
tat Veselovsky cere cuvânt în cestiune 
.personală.

Furtuna.
Francisc Veselovsky: On. cameră! 

(S’aufiim! S’aufiim!) Onoratul meu ante
vorbitor m’a învinuit de ignoranță pentru- 
că (Mișcare în stânga estremă) am cerut, 
cum se pretinde în mod ilegal, folosirea 
limbei naționalității mele și a celor-lcdte 
naționalități din Ungaria.

înainte de tdte, la artic. de lege din 
1844 la care s’a referit el (Krasznay) răs
pund, că legea acesta a fost abrogată 
prin art. de lege 44 din 1868. (Vii contra- 
fiiceri și sgomot în stânga estremă), fiind
că legea naționalităților enunță în para
graful ei din urmă, că tote legile anteriore, 
ce i-se opun, sunt abrogate.

On. cameră! Ori-ce lege se aduce 
din motiv de necesitate, înțelepciune și 
utilitate, și ori-ce lege se pdte modifica 
ori-când, tot așa cum s’a adus. De aceea 
eu nu găsesc corectă părerea d-lui depu
tat antevorbitor, părere, ce a esprimat’o 
in fața majorității popdrelor Ungariei. 
(Mare sgomot în stânga estremă. Strigări 
sgomotose: Unde-i majoritatea!), că în 
patria acesta nu pdte fi vorbă de cestiunea 
naționalităților. (Contradiceri sgomotose și 
strigări de „elcîll" (jos) în tdte părțile 
camerei).

Olay L: Trădare de patriei Așa 
ceva nu-i permis să se spună în parla
mentul maghiar! Asta-i trădare de patrie! 
(Mare sgomot).

Președintele: Mă rog, liniște. N’am 
putut înțelege, că ce a dis d-1 deputat. 
(Strigări sgomotose în stânga estremă: 
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Trădare!) Void ceti îndată notele steno- 
grafice și decă va fi necesar, void lua 
măsuri. (Aprobări).

Olay L: Unde ajungem, decă tole
răm acesta! Din alt loc l’ar da afară 
In parlamentul maghiar cuteză să spună 
astal Infamiei Rușine l De ce vii aici? 
Du-te în Boemia. (Mare sgomot).

Francisc Veselovsky: Parlamentul 
Ungariei....,

Olay L: Nu parlamentul națiunei 
maghiare? Du-.te, d-le, în Boemia! In
famie !

Bakonyi S.: Ne insultă. (Mare sgo
mot). Dice, că parlamentul acesta nu e 
maghiar, ci numai parlamentul Ungariei!

Președintele-. Mă rog liniște. Din no
tele stenografice, pe cari le-am cetit, nu 
sunt în stare se pricep proposiția. Rog 
deră pe d-1 vorbitor se binevoescă a re
peta ceea-ce a dis mai ’nainte.

Francisc Veselovsky: On. meu an
tevorbitor a dis, că de lege ferenda nu se 
mai pote vorbi aici în cestiunea acesta. 
Eu numai cu privire la acesta — fără de 
nici o invectivă personală, de naționali
tate, seu orî-care alta — am dis, că da\ 
orî-ce lege, ce se aduce aici, pote se se 
modifice. (Strigări sgomotdse : Nu-i adevă
rat, n’a dis asta! (Mare sgomot).

Olay L: Ai dis, că naționalitățile 
sunt în majoritate (Mare și sfânt adevăr 
— Culeg).

Francisc Veselovszky: Cer scuze, 
■acesta e o cestiune forte delicată (Contra
ziceri igomotose).

Bakonyi S.: Cere-ți scuze, n’ai 
spus adevărul. (Strigăte în stânga: Ai 
■dis, că acesta nu e parlament maghiar). 

Președintele:: Me rog, pentru un moment, 
liniște. întreb, dis’a d-1 deputat mai înainte, 
că acesta nu-i parlament maghiar, că aici 
(Sgomot) naționalitățile sunt în majoritate 
,și că pe majoritatea poporului ungar — 
pe naționalități — Krasznay vre să o 
scdtă din Ungaria? (Strigări în stânga es- 
tremă: Da, a dis! S’audim! S’audim! în 
•drepta'. A dis d-1 deputat acesta, seu nu?

Francisc Veselovsky: Se pote, că 
am disl (Mare sgomot).

Bakonyi S,.: Om laș! A dis’o și nu 
•cuteză s’o spună.

Președintele : Fiind-că d-1 deputat nu 
trage la îndoelă, că a dis’o, îl chem la 
■ordine (Aprobări generale).

Francisc Veselovsky: Colegul meu 
.ante-vorbitor a dis, să tragem învățături 
din legislația statelor mari. Cu privire la 
acesta .eu sunt de părere, că noi numai 
din raporturile și circumstanțele nostre j 
putem lua învățătură și noi nu trebue se 
pornim după esemplele din Francia, Ger
mania, Anglia seu Rusia. Ungaria este pa
tria libertății, .egalității, frățietății. (Sgo
mot).

Veszi I.: De eare d-vostră abusațî. 
i(Așa este!)

Lengyel Z.: Vorbesce ca Iuda.
Veselovsky: Aș, nu ca Iuda!
Olay L.: Ba tocmai ca Iuda!
Fr. Veselovsky: On. meu coleg 

■deputat a mai spus, că aici în patria acesta 
■nu putem rămâne decât în'virtutea princi
piului: Volenti non fit injuria. Eu gândesc, 
•că nu e înțelepțesc lucru a espulsa pe 
■oine-va din patria ungară. (Contradiceri 
sgomotdseîn drepta și stânga), căclșiașa 
popor ele fug deja din Ungaria. (Sgomot), 
.și încă nu numai Slavii (Sgomot în drepta 
și stânga).

Nagy M.: Drum bun! Iți dorim că
lătorie norocosă!

Bakonyi S.: Numai trădătorii să se 
■ducă! ,

Fr. Veselovsky: Față de acesta îmi 
aau voie de-a mă provoca la faptul, că 
moi (Slovacii) suntem aici popor băștinaș. 
(Mișcare în drepta și în stânga. Ilaritate). 
Noi împreună cu Maghiarii am fondat pa
tria acesta și împreună cu Maghiarii o 
susținem.

Olay L.: Bietul popor, da! D-vostre 
inse sunteți resvrătitori și agitatori. D-vos- 
ir6 se ve duceți ! (Așa-i, așa-i ! în stânga 
•es tremă).

Fr. Veselovsky: Oe privesce ces
tiunea cui turei, eu am alte păreri. In tim

purile nostre nu esistă deosebire esențială 
între culturile Europei.

Veszi I.: Țineți filosofia culturală pen
tru d-ta.

Fr. Veselovsky: Eu sunt amicul 
principiului, că ori-ce lege trebue respectată, 
chiar și legea, care pentru respectivul seu 
pentru unele cercuri e neplăcută, necores- 
pundătore seu chiar amară. Prin aceea, 
că eu am dat aici espresie francă gândi
rilor mele, așa cred, că n’am păcătuit în 
contra nimănui, cu atât mai puțin în con
tra parlamentarismului.

Ministrul de justiție Plosz: Să-mi fie 
permis și mie a vorbi la cestiunea limbei, 
ce a lansat’o d-1 deputat Veselovsky. El, 
precum văd, ar dori, să împatriem limbile 
naționalităților la judecătorii, ca ori-ce 
proces să potă fi purtat și în limba 
respectivei naționalități. S’a referit la 
Croația și la Austria. Ce privesce Croa
ția, acolo limba oficială e cea croată. Pro
cesele nu se pot purta nici în limba ser- 
bescă, nici în limba maghiară. (Nessi P.: 
Destul de rău). Ce privesce Austria, nu 
va voi dor d-1 deputat să introducem și 
la noi certele de limbă austriace. De lege 
ferenda declar, că nu voia, sprijini nici
odată tendența, ca la judecătorii limba ma
ghiară se fie pusă pe linia a doua. Ce pri
vesce cestiunea de lege lata, fie-mi permis a 
declara numai atât, că cestiunea, în care 
limbă să se porte procesele, aparține sferei 
de competență a judecătoriei. Mai demult 
Curtea de cassație a purces, ce e drept, 
din principiul, că cestiunea limbei, și a- 
nume aplicarea legei naționalităților, apar
ține căii administrative. Insă-și Curtea de 
Cassație nu era atunci destul de conse- 
quentă, întru cât cestiunea. ca actele 
redigeate în limba latină să se tra
ducă ori nu, a îndrumat’o la sfera ei de 
competență (a Curții). Eu totdeuna am 
fost de părere, că atât cestiunea limbei, 
precum și cestiunea formei actelor pro
cesuale, e o cestiune judecăiorescă. Pre
cum este în voia judecătoriei de-a primi 
ori refusa un recurs înaintat pe cale tele
grafică, tot așa ea e competentă a judeca, 
în care limbă să primescă actele, ce i-se 
înainteză. De aceea eu, față cu plân
gerile, ce mi-s’au adresat în mai multe 
direcțiuni, spunând, că judecătoriile nu res
pectă legea naționalităților și forțeză limba 
maghiară, am putut declara, că față cu 
tendințele acestea nu pot face nimic pe 
cale administrativă. (Vii aprobări). Dealt
fel cred, că în partea acesta judecătoriile 
procedeză cu tohil corect............După pă
rerea mea, legea naționalităților nu pote fi 
interpretată adi așa, că la tribunale s6 se 
primescă și altfel de acte, decât în limba 
maghiară — (Aprobări generale).

Alegerile din Francia.
Dumineca trecută au avut loc în 

Francia alegerile pentru cameră.
Pentru cele 591 de cercuri electorale, 

au fost vre-o 2500 de candidați.
Agitația electorală a fost din cele 

mai violente. Era vorba de candidați mi
nisteriali și anti-ininisteriali. Ministeriul 
Waldeck - Rousseau susținut de influența 
ocultă și fățișă a francmasonilor și jido
vilor, cari în Francia dispun de colosale 
mijloce, a fost combătut de anti-ministe- 
rialii naționaliști, antisemiți, conservatori 
etc. și după raportele, ce ne stau pană 
acuma la disposiție, antiministerialii au 
obținut resultate favorabile față cu mi
nisterialii. Astfel, în inima țării, la Paris, 
din 50 de mandate anti-ministerialii au 
obținut 17, pe când ministerialii n’au reu
șit decât în 15 cercuri. Pentru 28 cercuri 
se vor ține balotajuri la 11 Maitî, când 
naționaliștii fără îndoială vor câștiga încă 
câte-va mandate.

De altă parte guvernul și-a desfășu
rat tote forțele întru combaterea candida
turilor anti-semite din Algeria. Grație 
acestor sforțări, guvernul a reușit să iesă 
biruitor față cu candidații antisemiți. Aici 
a cădut chiar și șeful anti-semiților, re
numitul scriitor Eduard Drumont.

După ultimele raporturi oficiale, re- 
sultatul alegerilor este cunoscut în 572 

cercuri electorale. Din acestea 243 sunt 
ministeriale, 158 anti-ministeriale 174 ba
lotaje.SOIRILE D1LE1.
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piua de mâne, I Maiu st. n., fiind 
serbată de lucrători ca di de repaus, 
pe care o ține și personalul din tipo
grafia nostră, numerul proxim al foiei 
nâstre nu va pute se apară decât Vi
neri sera.

Festivitate în onorea episcopului 
Pavel. Din Beiuș primim următorul avis 
telegrafic: „Institutele române greco-ca- 
tolice din Beiuș: gimnasiul, școla de fete, 
școla elementară, vor ține la 3 Maiti n. c. 
în comun festivitate în onoreaEscelenției 
Sale episcopului PLichail Pavel din inci
dentul jubileului de 50 de ani al preoției 
sale. La serbarea acesta sunt invitați pă
rinții elevilor și elevelor și toți binevoi
torii institutelor nostre. — Direcțiunea".

Cafagiale. Aflăm din Bucuresci, că 
40 bărbați de inimă au luat frumosa ho- 
tărîre de a da un premiu d-lui I. L. Ca- 
ragiale pentru valordsele sale scrieri pu
blicate sub titlul „Momente".

Studenții șerbi Ia congresul din 
Budapesta. Societatea studenților șerbi 
din Belgrad, a adresat o scrisore „Uniu- 
nei studenților1* din Bucuresci, prin care 
anunță, că studenții sârbi vor lua parte 
la congresul internațional al studenților 
„Corda Fratres“, care se va ține în Sep
temvrie în Budapesta. Acesta este prima 
oră, când studenții sârbi iau parte la un 
congres de felul acesta: ei n’au participat 
nici la congresul din Turin din anul 1898, 
nici la cel din Paris din 1900.

Pentru glorificarea lui lancu. Ce
tim în foile ungurescl: „Studentul în drept 
Gheorghe Novacoviciă, care’ fusese rele
gat dela universitatea din Clușiu pentru 
agitațiunile sale antimaghiare(l), s’a dus îna
inte de asta cu doi ani împreună cu mai 
mulți tovarăși de idei Ia Țebea, unde în 
fața monumentului lui lancu a ținut un 
discurs, în care glorifica pe lancu și bat- 
jocuria pe Unguri. Discursul fu reprodus 
a doua di în „Tribuna11. Tribunalul din 
Clușiu condamnă pe Novacoviciu pentru 
agitație la 2 luni arest și 200 cor amendă. 
Curia a respins recursul în cassație îna
intat contra acestei sentințe1*.

Pasci cu zăpadă. Din tote părțile 
țării vin sciri triste. Zăpada și înghețul 
din săptămâna trecută au nimicit nu numai 
pernele și viile, der în unele regiuni a 
stricat și semănăturile, mai ales cele de 
secară. — Impresiile plăcute sugerate creș
tinilor de înălțătorea sărbătore a învierii 
au fost astfel tulburate prin plăgile ele
mentare, cari au ruinat în mare parte spe
ranțele abia încolțite ale recoltei anului 
acestuia.

In bucuriile sfintelor Pasci s’a 
amestecat și jale, provenită în multe părți 
din nebăgare de semă a celor ce se îndelet
nicesc cu împușcături cu ocasiunea în vie- 
rei. Se scie, că acest lucru se practică 
aprope în tote părțile locuite de Români 
și nu este an, în care să nu se semnaleze 
și_ cașuri de răniri mai mult seu mai pu
țin grave. Așa, diarele dîn Bănat și din 
alte ținuturi ne raporteză despre aseme
nea răniri, âr aici în Brașov s’au întâm
plat de asemenea numărose accidente re
gretabile de felul acesta. Cel mai grav 
accident este al băiatului Gheorghe Zamfir 
în etate de 16 ani, care Dumineca trecută 
și-a pierdut mâna stângă și ochiul stâng 
prin explosiunea unei piulițe tocmai în 
momentul, când se apropiase de ea, să 
vadă de ce întârdie explosiunea. Băiatul 
a fost dus la spital, unde i-s’a amputat 
mâna.

Luna — trădătore de pairi?. Ce
tim în „D. T. f. U.“ următorele: „Cu oca
siunea ultimei eclipse lunare unii „patri- 
oți“ se dice, că ar fi fost '.din cale afară 
scandalisațl, că luna a îndrăznit să apară 
în Ungaria în colorile „negru-galben“. In 

Ungaria sunt permise numai colorile sta
tului. Buna lună de acuma înainte nu va 
ave voie să apară, decât în colorile roșu- 
alb-verde, altfel va fi dată în cercetare 
disciplinară și va fi scdsă afară din slujbă. 
Cum că nu s’a procedat numai decât cu 
forța brachială contra ei, causa este, că 
luna locuesce de obiceiu în înălțimi ridi
cate de-asupra tuturor lucrurilor pămen- 
tesci“. — Pănă aci „D. T. f. U.“ Noi 
ne temem, că aceiași „patrioțU se vor 
supăra la vară strașnic și pe bietul cur
cubeu, care este sciut, că se representă la 
orisont în colorile românesc!.

Producțisnea teatrală și musicală 
din Feldiorâ. A doua di de Pasci a avut 
loc în sala „Hotelului mareu din Feldiorâ 
o producțiune artistică, după care a ur
mat dans. Un cor mixt a esecutat „Noptea" 
de Schubert, „Zefirul11 de %* și „Bradul14 
de Hauptmann cu un succes forte frumos 
Din cor făceau parte: D-na Vlădăreanu, 
d-șorele Maria Micu, Virginia Crengă, 
Eleftera Stinghe și domnii St. Taus, Au
rel Nistor, I. Vlădăreanu și Leonte Taus. 
Conducerea era în manile abile ale d-lui 
Pompiliu Nistor student. Cele două de- 
clamațiuni: „La iconău de Vlăhuță (d-șora 
Eleft. Stinghe) și o declamațiune comică 
de St. Taus au fost mult aplaudate. Ser
barea a culminat în comedia lui V. Ale
xandri „Drumul de fer“, în care am avut 
ocasiune a constata câte-va talente artis
tice, ce întrec nivelul obicinuit al diletan- 
ților de provincie. Cu mult succes s’au 
achitat de rolurile lor în special d-șărele 
Virg. Crengă (Balașa), Eleft. Stinghe 
(Ioana) și Maria Micu (Adela), er dintre 
domni: Vlădăreanu, Nistor, Leonte și 
Stef. Taus și loan Morariu. Aplausele nu 
se mai sfîrșiau. Relevez și jocul călușeri- 
lor, ce s’a esecutat după-ce s’a început 
dansul. O animație deosebită a ținut nu
merosul public întrunit pănă dimineța, 
când petrecerea s’a sfîrșit cu o „comandă" 
studențescă. Dintre cei ce au asistat la 
producțiune, am remarcat pe părintele 
Micii, Dr. Sbârcea, d-1 I. Novacek, direc
torul fabricei din Bod, d-na Tichy cu două 
d-șore și mai mulți oficeri de husari, pă
rintele Schiopu și Roșea, d-1 Oană notar 
și cu soția (n. Viorica Magdu) etc. Părin
tele Micu și d-1 Vlădăreanu s’au distins 
prin ospitalitatea cu adevărat roroânescă 
oferită străinilor, între cari am fost și — 

Eu.
Vechile cărți poștale cu marca de 

4 bani se scot cu diua de mâne din cir
culație. Ele vor fi taxate cu 8 bani, chiar 
și când vor fi având marca, suplimentară 
de 1 ban. Mandatele poștale cu marca de 
1 ban se mai pot însă întrebuința cu o 
marcă suplimentară de 1 ban pănălasfîr- 
șitul lui Iunie.

„Secuii și România14. D-1 Kertesz lo- 
zsef din Bucuresci publică în diarul 
„E—k“ din Clușiu o scrisore sub titlul de 
mai sus. In acestă scrisăre se cuprind în
tre altele și următorele: „Săcuiul plin de 
datorii se scolă și vine aici; bărbații se 
fac rendași (istăloszolga) seu birjari, fe
meile lor bucătărese (konyhacselâd). Decă 
sunt economicoși și sobri, în timp de 1—2 
ani își achită datoriile și se întorc acasă. 
Forte mic este numărul acelora, cari mor 
ca servitori în România. Servitorii ma
ghiari mai curând, ori mai târziu se în
torc acasă așa, că la Predeal se pot vede 
dilnic Săcui, cari merg și se întorc. întoc
mai ca locuitorii din Ungaria de nord, 
când se duc pe câmpia ungurescă la lu
cru. Acesta nu se pote numi emigrare în 
înțelesul strîns al cuvântului. Dat fiind că 
industriașul nu mai are loc adi în Româ
nia. er partea cea mai mare a servitorilor 
se întărce acasă, este evident, că emigra
rea este numai aparentă. Numărul Ma
ghiarilor stabiliți în Bucuresci nu este 
mai mare de 8—10 mii, restul sunt cu 
casa în spate (jovo-menok), deși numerul 
total al Ungurilor din Bucuresci se pune 
cu 25—30,000. Acâstă emigrare aparentă 
are foldsele sale materiale, der are pa
gube și mai mari morale. Cât de bine ar 
fi, decă toți Ungurii ar încapă între Car- 
pați. Acesta însă nici-odată nu va fi.
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Adunarea generală a „Societății | 
demnelor române din Bucovina11 va 
ave loc în 4 Maiu n. a. c. la 4 ore d. a. 
în palatul țării din Cernăuți. Ordinea dilei 
este următorea: ci) Raportul comitetului. 
b) Raportul comisiunei revisuitore. c) Pro
punerile comitetului. cZ) Alegerea a cinci 
membrii în comitet, e) Alegerea comisiu
nei revisuitdre. f) Propuneri eventuale.

Contra pressei „pangermane11. In 
ședința de Vineri a dietei ungare, depu
tatul Szivăk Imre a cerut măsuri escep- 
ționale contra pressei „agitătore germane 
din Bănat“. — Ministrul de justiție Plosz 
a răspuns, că în potriva unei părți a aces
tor articole ar fi infructuosă intentarea 
de procese, er în potriva altei părți s’a por
nit deja acțiune. Intre articolele din urmă 
se numără un articol publicat în „D. T. 
f. U.“ din Timișora sub titlul: „Adevăra
tele cause ale emigrării". Procesul se va 
judeca pe la sfîrșitul lui Maiu.

Avansările în armata anstro-uu- 
gară. Intre cei avansați pe diua de 1 Maiu 
vedem și pe următorii: Ladislau Cenna co
mandant al brigadei 11 (Lemberg) de art., 
avansat la rangul de feld-mareșal-locote- 
nent, și d-1 Emil Nestor, comandant al 
brigădii 69 de infanterie (Alba-Iulia) la 
rangul de general-maior. D-1 Nestor fu
sese mai înainte comandant al regim, de 
infant. 65 din Mișcolț.

Serată dansantă. Studenții dela șco- 
lele comerciale superiore române din Bra
șov vor da astădi, în 30 Aprilie, în sala 
hotelului „Orient11 o serată dansantă. în
ceputul la 8 ore. Intrarea 3 cor.

Musica militară va da Duminecă 
în 4 Maiti, primul său concert din acest 
an în salonul cel mare de sticlă dela 
hotelul „Pomul verde“.

Musica orășeuescă va cânta în diua 
de 1 Maiu Ia orele 7 a. m. pe promenada 
de jos. Concertele reglementare vor ave 
loc în fie-care Luni și Vineri la orele 5.

Conferență preoțescă in Bran.
Zernești, 10 Aprilie v. 1902.

Cu bucurie viu să vă scriu ceva 
despre decursul conferinței preotesei din 
tractul Branului, ținută în 26 Martie v. c. 
în edificiul școlei centrale din Bran. Pre
mergând formalitățile prescrise, D-1 proto- 
presbiter Traian Mețian, presidentul con
ferinței, prin o vorbire avântată și acomo
dată deschide conferința. In cuvântul seu 
de deschidere d-1 president accentueză 
importanța cea mare și folosul practic, ce 
resultă din astfel de întruniri atât de in
dispensabile pentru ridicarea prestigiului 
preoțimei nostre. Mai departe își esprimă 
mulțăinita față de capul suprem al bisericei 
nostre, I. P. S D-1 archiepiscop și me- 
tropolit loan Mețianu, care este inițiatorul 
acestor fel de întruniri bune, folositore și 
indispensabile nu numai pentru înaintarea 
preoțimei ndstre, ci și pentru înaintarea 
tuturor Românilor.

Acest cuvânt de deschidere a fost 
primit de membrii conferinței cu frenetice 
aclamări de „să trăiască" la adresa capu
lui bisericei nostre și la adresa d-lui proto- 
presbiter tractual, conducătorul conferinței.

Urma cetirea temei: „Desvoltarea 
simțului religios în popor" de P. O. D. 
loan Dan, protopop onorar. Acestă lucrare 
a fost ascultată de cătră membrii confe
rinței cu cel mai viu interes și cu una
nimitate s’a constatat, că a fost lucrată cu 
cunoscință de causă.

Urmeză apoi predicele de model cu 
cari au fost însărcinați D-nii George Ba
bes, paroch în Sohodol, și Iosif Comanescu 
paroch în Godlea. întâi își rostesce predica 
D-1 G. Babeș: „Despre patimile și mortea 
Domnului nostru Isus Christos.11 Materialul 
cel bogat, ce și l'a ales D-1 predicator, îm
brăcat în frumdse figuri oratorice, a produs 
în toți cei de față mare mulțămire sufle- 
tescă.

A doua predică după ordinea progra
mului, der nu a doua după merit și frum
usețe, a fost; rostită de D-I paroch Iosif 
Comanescu: „Despre intrarea lui Isus în 
ierusalim.11 Ga și D I Babeș, așa și D-1

Comanescu a stârnit în ascultători evlavie 
și mulțumire.

Bine ar face d-nii Babeș și Comanescu» 
decă ar da publicității aceste frumose 
predice. Cred, că prin acesta s’ar produce 
în sînul preoțimei ndstre o nobilă emula- 
țiune.

Nu mă pot răbda, ca să nu’mi esprim 
aici o modestă părere a mea, și anume: 
ar trebui cultivată de toți preoții noștri 
acestă armă, cu ajutorul căreia poți cuceri 
inimile credincioșilor. Durere însă, că la 
noi este forte negligeată. Conferințele pre
oțesc! ar trebui se servescă de nisce școle 
practice, în cari să se cultive arta de a 
predica. N’avem de cât se ne uităm la 
celelalte confesiuni, la cari amvonul ocupă 
cea mai importantă parte a serviciului 
divin.

Pe lângă cele mai sus espuse, con
ferința a luat și unele concluse, cari me
rită tdtă lauda. Din aceste mai însemnate 
sunt următorele: Preoții să participe reci
proc la înmormântarea colegilor, când unul 
din ei va trece la cele eterne, fără a pre
tinde vre-o renumerațiune, ci numai simplu 
din simțul de colegialitate. Al doilea con
clus a fost, ca să se trimită o telegramă 
de aderență Escelenței Sale D-lui archie
piscop și metropolit loan Mețianu, în care 
membrii conferinței se’și arate omagiile și 
adânca venerațiune față de capul bisericei 
nostre.

Exhauriându-se programul pus la or
dinea dilei, d-1 president mulțămesce Onor, 
membrii pentru interesul și zelul cu care 
au luat parte la discuțiune. Domnul paroch 
I. Oențu mulțămesce D-lui president pentru 
tactul și înțelepciunea cu care a condus 
conferința, care cu acestea s’a încheiat.

Cei mai mulți membrii s’au întrunit 
la un prând comun, la care au mai parti
cipat și doi bărbați însemnați, ca dspeți, 
și anume: llustritatea Sa loan cav, de 
Pușcariu și P. O. D. prim-pretorele cercu
lui Bran M. Bardossi. Ca de obiceiu la 
asemenea ocasiuni n’au lipsit nici toastele. 
S’a toastat pentru Majestatea Sa Francis# 
Josif I. pentru Escelența Sa D-1 Ioan Me- 
țianu, pentru llustritatea Sa loan cavaler de 
Pușcariu, pentru P. 0>D, Traian Mețian 
și pentru P. O D. M. Bardossi, prim-pretore.

In chipul acesta s’a isprăvit și masa, 
er membrii conferenței s’au împrăștiat, du
când cu sine fie-care dintre participant 
cele mai plăcute impresiuni.

Unul din cei de față.

Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Aprilie n. 1902

Renta ung. de aur 4”/0................... 119 95
Renta de corone ung. 4°/0 . . . ; 7 80
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/() . 120.65 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0. 100.65 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.65 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.25
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97 —
Impr. ung. cu premii.................... 204.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 40 
Renta de argint austr........................ 101.65
Renta de hârtie austr........................ 101.50
Renta de aur austr............................. 120.40
Losuri din 1860.................................... 153.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.97
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 691.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.50
Napoleondori.................................. 19 06
Mărci imperiale germane . . . .117.22'/2
London vista ........ 240.20
Paris vista...................................... .95.32’/?
hh-nte austr. 4n/0 de corone. . . 99 6’
Note italiene...................................... 93 15

Brasso vârmegyc alispănyâtâ 1.
Szâm 5453/902.

Hirdetmeny.
Brassd vârniegye torvenybatb- 

săgi pl’iiztâi ânak 1901 evi zârszâma-» 
dâsai az âllando vâlasztmâriyânak 
fol. 6 evi âprilis ho 24 en tort tt iile- 
seben tfirtânt tărgvalâs utân az 1886' 
evi XVI. t. cz. 17 §. a brtelmbben 
15 napon ât kOzszemlbre kitbttetek.

Mii 61 a Vcirmegye t. ez kbzoti- 
seget azz-1 a megjegyzessel van sze- 
rencsem brtes'teni, bogy a zârszâma- 
dasok a jelzett hatâr ido alatt st 
vârmegyei tanâeskozasi ulesteremben 
a hivatalos orâkbau beteidnthetok 
3 a netalâu azok ellen fel merii 6 
6szrevetelek nâlam szoval vagy irâs- 
ban bejelentendok.

Brass 6, 1902 evi âprilis h6 24-en.
Dr Jekel, 

alispân.

Iatis.de uerecialui m.ân,a!
Multi au fost favorisați de noroc cumperând un los dela noi! 

ILotferâa de cS:-sss& ret?. lungL prăviL
Oferă cele mai bogate șanse de câștiguri. Oin

100.000 Losnri 50.00088
Cel mai mare câștig eventual

1 Premiu 6OO.O0O» I â 41)0.00» ,200 000, 2 ;i 100 OHO, 1 â 90 000, 
80.000 70.000 2 â 60 000, I â +0 000 5 â 30 000, I â 25 000, 7 â 20.000, 
3 â 15 000, 31 â 10.000, 67 â 5000, 3 .4 3000, 432 â 2000, 763 â 1000. 
1238 â 500, 90 â 3000, 31700 â 20.), 3900 â 170, 4900 a 130, 50 A 100, 

3900 â 80. 2900 â +0 Adecă:
13,160.000 corone. Tres-spre-dece mtHo.ne 160 000 corole.

-<■

ULT1» SOIRI.
Londra, 30 Aprilie. Din Pretoria 

se telegrat'eză lui „Daily Telegraph11: 
„Comandele din Utr. cht și Vryheid 
au ținut septemâna trecută adunări, 
la cari a fost de față Louis Botha 
și alțl conducetori buri. Curentul de 
pace era predominant Trupele bri- 
tane n’au tulburat tratativele. Armis
tițiul introdus prin convenție tacită

NEQROLOG. Subscrișii cu inima du- 
rerosă aducem la cunoscință tuturor con
sângenilor și cunoscuților, că prea iubita 
nostră mamă, socră și bunică Victoria St. 
Șuluțiu, născută Joanovicî împărtășită fiind 
cu sfintele taine ale muribundilor, slăbită 
de bătrânțe, în anul 90-le al etății și în al 
45-le al văduviei și-a dat nobilul suflet în 
manele creatorului. Rămășițele pământesc! 
se vor așeeja în cimitirul gr.-or., din loc, 
la 28 Aprilie st. n. a. c. după a. la 3 ore. 
Fie-i țărâna ușoră și memoria binecuvân
tată !

Deva, la 26 Aprilie 1902. Alesandru 
St Șuluțiu, fiu. Elena St. Șuluțiu măritată 
Simionaș și Anna St. Șuluțiu, fice. Victoria 
și Florica Frâneu și Roma St. Șuluțiu, 
nepdte. loan Simionaș, ginere. Arnalia St. 
Sulutiu, născută Todosie, noră.

Literatura.
A apărut „Novele* de Vasile Ranta- 

Bidicescu, tomul I. Un volum de 286 pagini, 
cuprinzând 15 novele. Editura și imprime
ria tipografiei „Aurora11 A. Todoranu 
Gherla. Prețul 1 cor. 60 bani. — Numele 
d-lui V. R. Buticescu este destul de cu
noscut publicului nostru.

Proprietar: Dr. Aurel Mttreșlanu. 
Redactor responsabil: Traian H Pop
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M 7 32701 D 7 53722 D 7 19805 s 7 48553 D 7 35353 K 7 58038 a 7 65653 M 7 74309
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Jeder vcrsuche sein Gliick mit der an seincm Goburtstage ver- 
zcichncton Nnmmer. In d ieșeni Kalender ist an jedem Tagfe des. 
Juhres eine Nunimer verzeichnel. welch e boi unigrehender Beslel- 
Innn von uns bozogen warden kanii. so dass Jedeni die Wahl
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M
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November
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S 2 2887
s 3 32701
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D 65960
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F 5 74309
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fan habe ich
seiner Nummer freisteht. Solite die Nnmmer inz\vi>clu'.n vnrgriflnn sein, so sendon Ilmen ei ne almliche.

Intrâga întreprindere e pusă sub supravegherea statului.
Prețul original al Bwssarâîoi- stabilitâdupă plan Clasa I.:

Pentru o optime (1/s) fl. —.75 seu cor. 1.50; pentru un patrar ('/J fl. 1 50 seu cor. 3.— 
„ „ jumătate(l/2)fl. 3.— „ „ 6.— ; „ „ întreg ('/,) fl. 6 — „ „ 12.-

Se trimet cu ramburs seu pe lângă trimiterea sumei înainte. Liste oficidse se es- 
pedeză după tragere. Planuri ofi ’iose gratis.

Ne rugăm comande de

Filialele:

losuri originale a se trimite direct la noi pănă în 
5 ffisâiu a.

TteOK. & JC<K 
casă de bancă 

Budapest, VI Theresienriiug 46/a

• 3___e®

WaitasieirrBsaj!,- 4.
m*. SS

IES suheioBȘ 54.
Multe și forte mari câștiguri am solvit noi prea stimaților noștri cliențl și

anume în utr.p scurt veste cinci ș1 jumătate milione de corone.

>czâ

Scrisore de comandă de tăiat.

Domiiukii Mm TOR O K > C®-, Budapest
Binevoiți a trimite ...... Losuri originale clasa

reg. ung. împreună cu planul oficial.
Suma de fi. j a se,lna 011 “‘"’h'1™. «’ț }

| meză cu inandat postai, j

.»

I. a Loteriei de clasă

(Ce nu convine 
.-6 ștergeți).
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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