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„Aradi Nemzeti Szövetség".
„Durere, cu delà şedina de consti
tuire Româmi
s'au distins prin ab
senţa lor",
scrie „Arad és Vidéke"
dand seama despre constituirea so
cietăţii lor naţionale.
„Şi cu toate acestea, Asociaţiunea
„noastră nu e îndreptată tn contra,
naţionalităţilor, ci scopul ei este să
caute puncte de întâlnire pentru
toţi cetăţenii patriei şi să cultive
astfel legăturile pe base
adevărat
patriotice* — continuă numita foaie.
Vorba e însă că după cele pe
trecute şi mai ales tn urma prigoni
rilor de tot felul ce guvernul sus
ţinut de Unguri Indreptează contra
Românilor, dintre noi nimeni nu mai
erede că asemeni societăţi ungureşti
se întemeiază pentru a „lecui relele
sociale şi ale lucrătorilor", ci tuturor
ne este teamă, că avem şi aici de
a face cu o societate care sub titlul
pompos de „patriotism adeverat" are
să cultive şovinismul !

Cft noua societate voeşte să desvolte
activitate mai ales în acel
strat al terii, care „azi mâne nu va
mai recunoaşte nici Dumnezeu, nici
patrie", cum a zis Barabás, e lucru
de laudă.
înainte de a ne chema însă şi pe
noi la înlăturarea acestei primejdii,
concetăţenii noştri maghiari trebue să

Tot atât de sigur este însă, că dacă
ei ne ascultau pe noi când au pornit
campania de reforme religioase, nu
ajungeau astă-zi să se teamă de so
cialişti aşa tare. Gând noi ne am
adunat însă pe piaţa din naintea bi
sericii române din Arad, să protestăm
contra proiectelor religioase, despre
cari ziceam atunci că vor aduce ne
înceteze
a lupta contra noastră.
Zia norociri peste ţară, toate foile din
riştii pe care îi vedem aleşi în co Arad ne numeau antipatrioţi.
mitetul de organisare a nouei socie
Intemeiarea nouei societăţi ungu
tăţi, trebue să iee altă atitudine, mai
reşti în Arad este cea mai netăgă
puţin vrăşmaşă. Pentru-că să agiţi
duită dovadă, că noi umblam pe calea
în acelaşi timp în favorul şcolilor de
cea bună şi patriotică. Ei azi trebue
stat când pofteşti pe Români la o
să dreagă ce au stricat atunci.
luptă comuna contra socialiştilor, nu
are înţeles, cel puţin noi nu în
ţelegem.

Parlamentul maghiar azi, în 28
Vor Ungurii din comitatul Aradului
să lucreze pentru apropiere cel pu Aprilie, îşi reîncepe activitatea, ţiţin în chestiuni de interes local, nêndu -'şi prima şedinţă meritorica
la cari să ne putem angaja şi noi după vacanţele Paştilor.
*
fără a prejudeca programul nostru
Activitatea çomisiunilor patriotice par
politic?
Atunci facă bine şi inaugureze în
comitat altă eră: preoţii, înveţătorii
şi notarii români să nu mai fie luaţi
la goană, delà centru să nu se mai
dea porunca geandarmilor a spiona
şi înfrica pe abonenţii foilor româneşti;
comunele româneşti nu le împăneze
cu slujbaşi unguri care ne batjoco
resc neamul şi legea ; domnii delà
comitat facă bine şi nu sforţeze îm
prumuturi, pe locuitori în parte covîrşitoare Români, pentru-ca din îm
prumut să se ridice s c o l i . . . ungureşti.

lamentare. Mai multe comisiuni de ale ca
merei ungureşti au fost convocate pe alal
tăieri, Luni înainte de amiazi, dar' ispr ivă
nici de leac, penţru-că cei mai mulţi din
părinţii patriei îşi petrec încă p'acasă, la
ţearăi
Astfel dintre membrii comisiunii perma
nente verificatoare simgur numai referentul
Daniel Gàbor s'a presentat într'una din saiele dietei, unde după o aşteptare de câ
teva minute, a luat hotărîrea să dispară
şi el.
La şedinţa comisiunii financiare, presidata de vicepresidentul Max Falk, s'au
presentat mai mulţi membrii şi au început
desbterea asupra proiectului de lege des
pre sistarea arênzei reţelei telefonice a
statului. Justh Qyxûa, a aflat drept lucru
neobicinuit pertractarea unei chestiuni de
asemenea importanţă în timp de ferii, când
cea mai mare parte a membrilor co
misiunii nu se află de faţă.

El cere. amânrea discuţiei până In, 28 1.
c. cu atât mai vôrtos, că membrii nici n'au
studiat încă proiectul, Împărţit fiind întie
ei abia ieri-alaltăieri. Deşi cei mai mulţi
membri presenţi au insistat pentru începe
rea discuţiei, totuşi ministrul de comerciu
Daniel încă s'a declarat pentru amênare,
De altfel ei se pare că vor avea deşi — zice el — chestia e de foarte mare
minune, de luptat chiar cu oameni de ai lor. urgenţă. A rëmas deci să se discute înPentru-că în acelaşi numér, în care tr'o şedinţă de azi, 28 Aprilie.

Ar fi însă o adeverată
când un Barabás, care a dus tonul
la adunarea de constituire, 'şi-ar fi
achimbat principiile profesate de în
treg partidul kossuthist, cărui apar
ţine, partid care — se ştie — a excomicat pe presidentul seu Mocsàry
numai pentru-câ el recunoscuse în
dreptăţirea plângerilor noastre! Ar fi
mirare, când Iu sinul acestei socie
tăţi un Varjassy ar fi altul decât cel
ce se arată ca inspector şcolar, în
care calitate a sa lucrează la scăde
rea şcoalei române şi pentru a în
temeia pretutindeni şcoli de stat.
însuşi cel-ce a convocat adunarea
de constituire, protonotarul comitatu
lui, trece între Români ca aderent al
maghiarisării celei mai înverşunate.

în partide ordinul mai nou al guvernului
Badeni în chestia limbii pentru Moravia.
După părerea presei, în chestia limbii, —
ceea-ce In anumite privinţe este pentru
Boemiá salutar şi folositor, pentru Moravia
nu se poate aplica, din causa raporturilor
de acolo, cari difer de oelea din Boemia.
Atât partidul german progresist, cât şi
partidúl german-nâţional vor păşi în şedinţa
de azi cu propunerile'lór de protestare în
contra ordinului privitor la limba moravă.
Antisemiţii vor vota de astă-dată pentru
propunerea lui Strúbach, ear' liberalii pen
tru a Drului Vogler.
Se prevede o discuţie vehementă, In care
Cehii îşi vor avè rolul principal.

Monarchul nostru în Rusia.
Majestatea 8a Monarchul nostru, însoţit de
archiducele Otto, de ministrul de externe
contele Goluchovski şi de suita Sa, a plecat
alaltăeri în Rusia, la curtea Ţarului.

1

Ear' că acest şovinism ce roade
aduce, o ştiu măi bine ca ori-şi-cine
Ungurii aradani, cari nainte cu patru
ani atacaseră pe Români în strada,
ear' seminarul român a scăpat de ni
micire numai prin buna pază ce elevii
luaseră din vreme contra cohortelor
de strada.
Se vor fl schimbat de atunci Un
gurii aradani ? Se vor fi convins că
nu mai merge cu şovinismul de până
acum, ci trebue a se inaugura o eră
In comitatul Sibiiului de pildă, Ro
In care să se caute puncte de întâl
nire cel puţin în chestii ce intere mânii şi Saşii nu avut punct de în
tâlnire şi de înţelegere ani de-arôndul,
sează d'opotrivâ pe toţi cetăţenii?
până ce conducëtorii Saşi nu s'au
S'o spună!
arătat stăpâniţi şi ei de spiritul into
Nouô, drept să spunem, ni-ar pă
lerant al şoviniştilor din Budapesta...
rea bine de aceasta.
Abandoneze Ungurii d'aici acel spi
S'ar dovedi astfel că lupta ce du
rit eari i-a pus în aproape rèsboiu ci
cem de atâţia ani în combaterea şovinis
vil cu noi, şi vor fi netezit un drum
mului care a otrăvit situaţiunea în
de întâlnire cel puţin în afaceri de
treaga, a avut cel puţin un/ succes
interes local.

parţial.

nu sè

ziarul unguresc amintit spune, că
ovreiul Dr. Rosenberg Károly asigură
noua societate de spriginul clasei mun
citoare, publică şi informaţiunea că un
représentant al acesteia, în adunarea
ce au ţinut Duminică lucrătorii chiar
în sala primăriei, a protestat «ohtra so
cietăţii noue maghiare, spunênd, că
Országos Nemzeti Szövetség" — a
cărei filială devine noua societate din
Arad — este mai mult „népellenes
szövetség", adecă alianţă contra po-

Mai norocoasă a fost eomisiunea pentru
comunieaţiunea publică, care în şedinţa
sa din. aceeaşi zi s'a ocupat cu conveHţia
comercială, ce e a se încheia cu Bulgaria,
şi eomisiunea justiţiară care 'şi-a autenticat un proiect de lege, ce '1-a fost desbătut In şedinţa sa ultimă.
— Astfel s'a petrecut „rodnica" zi a
çomisiunilor parlamentare maghiare de
Luni.

In Varşovia, la prima staţiune mai Însem
nată a imperiului rusesc, unde trenul împerătesc împodobit eu colorile auetriace şi
ruseşti şi cu ramuri de brazi, a sosit In 26
1. e. dimineaţa, şi unde a petrecut timp mai
îndelungat, înaltul oaspe căletor a fost întâm
pinat eu mari ovaţiuni.
Dăm mai jos câteva amênunte despre călëtoria Maj. Sale pe pământul Rusiei:
La sosire Iu gara din Varşovia, Monar
chul a fost întimpinat de guvernatorul prin
ţul Imeretinski, care 'i-a présentât pe adju
tantul superior al armatei Cerscov.
Maj. Sa împreună cu archiducele Otto,
însoţiţi de prinţul Imeretinsli şi de suita Sa
militară, au trecut în revistă compania de
onoare a regimentului 35 de dragoni, în timp
ce musiea intona imnul austriac. După re
vistă Impëratubrege a Intrat în sala de aştep
tare, decorată eu plante exotice, unde se
aflau adunaţi corpul generalilor, oficianţi ci
vili şi militari.
Majestatea Sa s'a întreţinut foarte afa
bil şi mai mult timp cu toţi cei de faţă şi,
tuându-'şi apoi în chipul cel mai afectuos
rëmas bun delà dînşii, s'a urcat în tren,
care a plecat mai departe în sunetele im
nului austriac. La despărţire Monarchul no
stru a conferit prinţului Imeretinski insigniile de diamant ale ordinului Leopoldin ;
generalului Poziercirovski clasa întâia a
ordinului-coroana de fer; apoi mai multora
marea cruce a ordinului Prancisc-Iosefln şi
alte numeroase distineţiuni.
Imposantă a fost Insă mai ales primirea
la Petersburg, unde toate edificiile sunt bogat
decorate şi oraşul splendid iluminat, In spe
cial teatrul Maria, oonservatoriul Imperătesc
etc. Cea mai mare decoraţie a teatrului
este o uriaşă marcă a imperiului, a cărei
periferie o formează mii de lampioane elec
trice, ear frontispiciul conservatoriului este
împodobit cu transparentele ce poartă iniţi
alele ambilor domnitori.
Căletoriei Maj. Sale In Rusia 'i-se atribue
o mare însemnătate politică, cu care se
ocupă toată presa din Europa.

Dintre foile ruseşti, cari se ocupă cu
această căletorie a Monarehului nostru, amintim foaia oficioasă rusească, eare Intr'un
articol al sëu, Intre altele, zice, că tm*
përatul Francise Iosif .Ţarului Ii este un
Chestia limbii în Austria. Cea dintâiu .şe oaspe rar şi scump, care totdeauna a fost
dinţă a Reichsratliului — după feriile Paşti pasnind păcii, In care El a privit bunăsta
lor — se ţine azi, în 28 Aprilie. Cu această rea terii sale.
poarehr.
Impëratul Francise Iosif — zice foaia rusă
ocasiune se vor aduce în desbatere propu
'şi-a eluptat stima tuturor popoarelor de cul
nerile
de
urgenţă,
date
deja
în
contra
ordi
Despre un lucru fie Insă siguri con
tură şi a tuturor suveranilor. In persoana
nelor pentru limba cehă în Boemia şi Moravia,
Lui deci Rusia salută pe oaspele Ţarului sëu.
cetăţenii noştri maghiari: noi comba
precum şi alegerea comisiunii pentru rëtem socialismul şi neconfesionalitatea
şi spunsul la adresa tronului. — Mai ales a
fără ca ei să ne invite.
produs mare resens în cercurile politice şi
я
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Resboiul greco-turc.
Grecii sdrobiţi total. — Temeri de revoluţie. — Convocarea ca
merei. — Mësuri de precauţiune.
şi la Luros au nimicit patru companii de
redifl. Sunt temeri apoi că Albania se va
rescula.
*
Despre Turci se scrie că se poartă alt
fel foarte omeneşte cu prisonerii greci. S'a
Pună mai eri alaltă-eri se scrieau adevë- dat de asemeni aspre porunci ca locuitorii
rate minuni despre vitejia armatei greceşti. şi averile lor să fie cruţate.
Corespondentul lui Daily Mail vorbind
Un oficer căzut rănit, s'a sinucis numai să
nu cadă prisonier Turcilor. Altul, oficer su cu Edhem paşa, acesta 'şi-a exprimat, mi
perior, perzênd o luptă, se împuşcă de ru rarea că Grecii au fugit aşa de repede din
şine. . . Soldaţii se aruncau în toc ca orbii. locurile atât de puternic întărite chiar de
Au fost, cel puţin aşa s'a scris, scene de natură. El se aşteptase la resistenţă mai
înverşunată. Totul ce au făcut Grecii, e
un eroism clasic.
Acum însă, că au trebuit să fugă din că au stricat toate podurile şi căile de ooLarissa fără ca să descarce măcar o puşcă, municaţie, făcend astfel Turcilor oare cari
greutăţi strategice, mai ales că fluviile
se aud dm toate părţile p nosuri.
Îndeosebi statul major s'a dovedit ne Herias şi Salamvria au inundat pe teritorii
ghiob : presinta prinţului moştenitor posi- mari.
ţiuni falşe, serviciu de spionagiu şi inforCu prilegiul ocupării Larissei, Turcii au
maţiuni aproape n'au avut de loc, ci oficerii perdut numai 10 morţi şi 39 răniţi. în
stăteau toată ziua la banchete, în cortul magaziile militare s'a găsit mult porumb,
prinţului, care deşi viteaz şi deştept, dar orz şi mai ales — cognac.
n'avea nici o experienţă şi prea s'a încre
*
zut în norocul armelor şi In entusiasmul
Dăm mai la vale telegramele mai noue :
soldaţilor sei.
Noul şef-comandaut grecesc.
Armata lor bătută se adună acum să
Londra, 27 Aprilie n.
apere linia Farsala-Volo, o lungime de 120
,Daily Graphie* are ştirea, că comandan
Kilometri. Tocmai de aceea, e greu să fie
tul
superior de pană acum al armatei greceşti
apărată cu armată de 40.000 soldaţi şi aceia
Mähris,
a abzis din розі şi In locul lui a
însă demoralisaţi ; prinţul moştenitor trebue
să aleagă : ori să 'şi Împrăştie soldaţii In fost ales colonelul Mavromichalis, coman
grupe pentru lupte de guérilla, atunci Insă dantul divisiei din Tricala.
nu pot să stea de loc In faţa Turcilor, —
Londra, 27 Aprilie n.
ori să-i concentreze In doue locuri, — se
Despre lupta decisivă, , Daily Mail" dă
expune Insă ş atunci ca Edhem paşa să-1
înconjoare şi să-1 zdrobească cu desëvîr- următoarele amënunte :
şire.
Lupta s'a început Vineri In zorile zilei
şi a ţinut până după ameazi. Ne mai pu
La tot caşul începe actul alfdoilea al rës- tond Grecii sâ-'şi susţină posiţiile, coman
boiului. Turcii probabil că vor înainta pe dantul superior a comandat trupelor să se
trei linii şi se vor concentra la Farsale retragă. Turcii însă, făcend o repede miş
pentru a da lupta decisivă, dacă Grecii care de front, atacară pe Greci din doué
vor primi-o. Dacă nu, vor fugi pană în părţi ; ear' trupele greceşti, spărgendu-li-se
Atena.
rêndurile, abia au scăpat prin fugă despe
Cât vor ţine aceste operaţiuni, nu se rată. In urma ştirii sosite la Larissa despre
poate prevede. Depinde Insă foarte mult marea înfrângere a trupelor greceşti, prin
delà forţa ce vor mai putea să desfăşoare cipele Constantin a telegrafat tatălui sëu,
Grecii şi delà graba pe care va pune-o care 'i-a rëspuns, că, dacă e numai cu pu
Osman paşa, noul comandant.
tinţă, să caute să scape Larissa. In urma
acesteia în Larissa s'a ţinut un consiliu mi
In Epir însă situaţia Turcilor este foarte litar şi după consfătuiri de o oară, acesta
critică. Grecii 'i-au bătut mai de multe-ori a hotărît să părăsească oraşul.

Început cu mare entusiaam şi continuat
cu oare^cari succese, res boiul pentru Greci
pare a se termina cu — o zdrobire totală
a armatei, un faliment financiar şi cu oare
cari complicaţiuni, poate de tot triste, pen
tru casa domnitoare.

HERO Şl LEANDRU
(TALURILE MARII ŞI ALE AMORULUI)
Tragedie In 5 acte
de

Naucleros :

G R I L L P A R Z E R.
Trad. m metrul original
de
CONSTANTIN

Sacerdotul :
Şi mai ales bolnav sau sănetos,
Ori-ce strein, de-i prins în lunca Zeei,
Sau lângă templu, cade sub pedeapsă.
Vë ert acum. Ear' altă-dată prinşi,
Veţi suferi asprimea grea a legii.

BERARIÜ.

(Urmare.)

Hero :
(lntinzendu-i amfora, din oare, Ingenunchiand bea)

Deci, bea! Şi ori-ce strop,
Să-'ţi dee mângâiere şi noroc.
(Sacerdotal apare.)

Sacerdotul :
Ce faci aici?
Hero :
Nu vezi, un om bolnav.
Sacerdotul :
Nu e a ta chemare vindecarea;
La templul lui Apolon Bă ee ducă,
Acolo sacerdoţii —
Hero:
Dar' le-am aii.

Chiar mai nainte am vëzut la templu,
Şi'n luncă o mulţime de popor.
Sacerdotul :
Când e serbarea, până'n mează zi
Intrarea tuturora e permisă.
Naucleros :
Privesc la cer, să vëd aprinsul soare,
El arde tare, Insă nu-i la culme.
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Concentrarea trupelor înfrânte a durat
Sâmbătă dimineaţa delà oarele 3—7, şi con
centrată apoi armata a plecat din oraş în
trei divisii spre Farsalos.
Sâmbătă la ameazi în Larissa nu mai
erau decât primarul şi câţi-va oficianţi; la
trei oare după at.ieazi cel din urmă a гётаз
un oficiant delà oficiul telegrafic, care a te
legrafat la Atena, că se vëd ridieându-яе în
depărtare nori de praf, ceea-ce arată, că
trupele turceşti se apropie de Larissa. In
urmă şi acesta a părăsit oraşul. Dupa trei
oare firele telegrafice dintre Larissa şi Far
salos au fost nimicite şi nici o ştire n'a mai
sosit din Larissa.
Grecii au lăsat în urma lor mari cantităţi
de muniţie şi patru tunuri Krupp de for
tăreaţă.
Revoluţie în Atena.
Atena, 27 Aprilie.

Asediarea Salonicului.
Salonic, 28 Aprilie.
Flota
cuirasată grecească
a
blocat
portul.
Se crede că azi ori mâne flota
va întră în port.
Regele Greciei vrea să fugă.
Atena,

28 Aprilie.

Familia regala este într'o si
tuaţie penibila. Din isvor vred
nic de crezut se afirma, câ s'au
luat deja disposiţiuni ca în ca:i
de necesitate, familia regală .sa
poată părăsi ţeara. Poporul acusă
pe principele moştenitor tot mai
tare. Asupra oficerilor s'au arunca!
petri. Mulţi aclamă
republica.
Cuirasatul „Nicolae a ancorat Ui
portul Pireului, probabil pentru
a li la disposiţia familiei regale
în cas dacă ar isbucni revoluţia.
Camera a fost convocată în se
siune extraordinară. Situaţia gu=
vernului se consideră ca foarte
slăbită.

Poporaţiunea din ce în ce tot mai mult
se agită pentru părăsirea Larisei fără luptă
şi fără de nici o resistenţă. Poporul pretinde
în gura mare destituirea comandanţilor, cari
s'au dovedit atât de neputincioşi.
Deputatul Rhallis, care a fost faţă la
lupta delà Mati, s'a reîntors eri şi dă o
sentenţă nimicitoare despre rësboirea Greci
lor. Corpul comandanţilor — zice el — s'a
ocupat numai de bucătăria principelui moş
tenitor. Afară de colonelul Smolos, Danipulok şi Michaeli toţi comandanţii sunt ig
noranţi.
Budapesta, 26 Aprilie n.
Deputatul Rhallis a făcut azi raport des
pre acestea regelui şi consiliul de miniştri. Ungurii din America. — Ungurii din Româ
nia. — „Fiitorii U n s u r i " din Ardeal. —
Un alt martor ocular al rësboiului istori
Societăţi de diletanţi maghiari între
seşte următoarele :
Români. — Teatru românesc.
Până la 6 ore seara lupta era favorabilă

Scrisoare din Budapesta.

pentru Greci, cari până atunci avuseră pu
ţine perderi ; după-ce însă artileria turcească
s'a ivit pe Înălţimile dimpregiur, imediat
s'a comandat retragere, care la început s'a
făcut în ordine, mai târziu însă ea a de
venit o fugă în toată disordima.
In urmarea a c e s t o r rapoarte, încă
аиі
(27 1. c.) va apare uu decret regal, care
va revoca pe principele moştenitor împreună
cu corpul comandanţilor. Tot asemenea au
fost revocaţi deja din Creta vice-colonelul
Libortos şi majorul Constantinides.
Atena, 28 Aprilie.
Ştirea, că toate căpeteniile trupelor cari
au luptat la Larissa, împreună cu princi
pele de Coroană, au fost înlocuite, nu se
confirmă. Foaia oficioasă publică numai
numirea colonelului Smolensky de şef
al statului major din Tesalia, autorisându-'l, ca singur să-'şi aleagă pe oficerii,
cari
vor compune
statul major.
(In
lupta delà Reveni colonelul a coman
dat o divisiune ; de atunci e foarte popuNaucleros :
Eu cuget, faţă-'n-faţă, om cu om,
Aşa deprins sunt eu cu civii noştri.
Devină sunt şi ei : aici la ţermuri
Ne urgisesc şi noi le resplătim.

(caträ Hero :)

Tu însă ia amfora şi să mergem.
(flind-ca junii vreau să-i ajute :)

Lăsaţi ! Acolo-s servitoare,
(Chiama cu m a n a spre stânga de dupa culise)
(catra Hero :)

Vină!
In templu încă multe-'s de făcut.
Pana atunci

soseşte Iante.)

a

dispărut

Cine altul?

Eată, pleci
Naucleros :
Şi nici măcar nu mai priveşti la locul,
Din care pentru totdeauna —
Leandru :

Naucleros :
direcţiunea, în care
cerdotul.)

Naucleros:

Leandru :

(Iante pleacă cu amforele.)
in

Leandru:
Nefericit më crezi pe mine ?

Sërmane ! tu eşti ; vină !

Iante :
Ce a ţ i dires, frumoşii mei streini?
Din depărtare am vëzut. Grăbiţi,
De ce v'apropiaţi de sacerdota?
Ea a jurat acum credinţă Zeei,
De-aş fi bărbat, a ş şti, ce să aleg,

(vorbind

Foile maghiare, şi îndeosebi cele care
trăese din grăunţele guvernului, ţin, ca cu
ori-ce prilegiu să o spună, că bunătăţi mai
mari, că „fericire" mai deplină, ca aici îu
Ungaria, uicăiri sub soare nu se poate afla.
Aşa ar fi, dacă u'ar fi altmintrelea. —
că alt-eam
at&a-lacruriler.
•at-cr dovedeşte
In deajuns numërul cel mare al emigran
ţilor, oare lasă casă, lasă masă, pentru a
trece mări, unde mai cu uşurinţă să poată
înoda nevoile traiului vieţii. Chiar şi Un
gurii au început acum a emigra la America,
şi mulţămită călăuzilor Jidani, numërul ne
poţilor lui Arpad, cari iau drumul, se sporeşte
din ce în ee. In oraşul de căpetenie al Americei în New- York, Ungurii s'au înmulţit aşa
de tare, încât au aflat de bine a se consti
tui într'o societate, deocamdată nu pentru a
maghiarisa America, ci pentru a-'şi păstra
limba proprie. 'Şi-au alcătuit statutele şi s'au
îndreptat cătră judecătorie, însă le-a umblat
s rëu, căci pe judecătorul PryorYm
găsit cu
cojocu 'ntors. Acesta, in loc ca să-i primească,
I ca părinţii sëi pe Kossuth, le-a spus celor
Ca să-i opreşti sublima strălucire,
împodobindu-'ţi fapta cu pretexte?
De când sunt Zeii rei şi cu invidii?
Şi pe la noi se venerează Zeii ;
Din al lui Zeus templu sacerdotul
Incungiurat de ale sale cete
Senin, voios păşeşte prin mulţime
Şi binecuvêntat binecuventă.
Voi însă aţi luat din resărit
Serviciul indic, cel bigot şi sclavie,
Sub care înveliţi a voastre patimi, Nelegiuiri şi fapte 'ntunecoase.
Aşa-i, aşa-i ! Nefericite, vină !

Sacerdotul :
Cu voi nu mi-se cade-a'ntinde vorba.
Am z i s , ce-i necesar, şi e destul !

(Cu Hero de m a n a dispare la stânga.

Sacerdotul :
Fii bucuros, profită de rëstimp.
Când soarele atinge vêrful eăii,
Şi cu 'nsetare umbrele le soarbe,
Atunci rosună învârtite cornuri
Şi dau semnalul finei serbătoarei,
Vestind pericol. — Cum am Înţeles,
Voi sunteţi din Abydos, din oraşul,
Ai cărui civi ostili se prind la ceartă
Cu civii noştri, din piosul Sestos,
La pescuit, In mare, pretutindeni.
Grijiţi, căci amânata rësbunare,
Apoi mai cruntă, mai cumplită este.

Iar). D'asemeni a fost revocat amiralul
Sachturis, comandant al flotei cuirasate. In
looul lui a fost numit amiralul Stamatello.

Totdeauna?

sa

O, egoist sever şi arbitrar!
Te duci s ă 'ncui frumosul chip de graţii,

. Naucleros :
Cuiii, poate nu ? Tu vreai

? Ce cugeti ?
Spune!

TRIBUNA POPORULUI
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din deputăţie, că Ungurii mai bine ar face,
când ar ceti şi înveţa pe B. Shakespeare, pe
Milton, pe Byron, decât pe poeţandrii lor,
căci mai mult folos vor avé. şi eu aceasta
i a poftit së-'i închidă uşa pe dinafară. Se
înţelege, că pentru aceasta unele foi ungu
reşti fac spume la gură, altele însă tac tă
cerea peştelui, căci li ruşine să comunice
ştirea, uucum-va. ajuagênd la urechile ne
maghiarilor, să facă pe aceştia să-i despreţueasca şi mai mult.
Acest ,silence absolute" nu-1 păstrează
însă foile maghiare, când e vorba de Ungurii
pari au emigrat In România şi cari în sunvţia lor fac curat abus de părtinirea cu
care îi învrednicesc fraţii noştri de peste
Carpaţi.
Foile ungureşti, mai ales cele din capi
tala, fără osebire de coloare politică,
strigă, ca să nu zic sbiarâ, In potriva gu
vernului din România, care le-a închis
şcoala reformată din oraşui Galaţi pe mo
tiv, că îuveţatorul aplicat la acea şcoală,
nici ceti nu ştie româneşte, necum să ştie
propune limba română, care este studiu
obligator.
Ei, coconaşilor, cari vë îndeletniciţi cu
gazetărie, luaţi-ѵё osteneala şi cetiţi lun
gul pomelnic al şcoalelor nemaghiare şi al
înveţătorilor nemaghiari, cari au fost daţi
afară din scoale de cătră inspectorii şco
lari pe motiv, nu că nu ştiu propune limba
maghiară, dar' pentru-că nu o posedau în
cetire şi scriere.
Despre aceea, că edificiul şcoalei din
Galaţi nu a corespuns cerinţelor pedago
gice, Ungurii tac şi — adună bani pentru
a 'şi ridica alta.
Tot pentru scopuri culturale societatea
„Országos Nemzeti Szövetség* a dăruit în
şedinţa sa ultimă suma de peste 1000 fl.,
pentru Secuii din Bucovina, pe cari foarte
nimerit ' i a caractérisât judecătoria din
Suceava Intr'un raport al seu : ,'varga ţeranului roaiâiL".
Un memento aceita pen
tru acei fraţi ai noştri, cari s'au adăpostit
în România.
*

In cunoştinţa că sunt puţini la numër,
că uşor vor putè fi înghiţiţi de popoarele
mai numëroase din giurul lor, Maghiarii
tot mai mult se silesc a coutopi în „niăndra"
naţiune maghiară tot ce nu a avut ferici
rea de a se fi născut maghiar. Maghiariseaeă Ţiganii, Jidanii până şi maghiarisarea numelor cânilor şi cailor încă o soJicitează foile ungureşti.
După-ce ne-au îndrăgostit cu scoale ma
ghiare pentru răpirea limbii copiilor noştri,
acum se apucă, ca să născocească mijloace
pentru îndoparea nemaghiarilor cu simţeminte „patriotice*. Au dat drumul la tot
Leandru :
Ascultă.uu-i semnalul? mergem, mergem!
Naueleros :
Tu om închis ! De ce-'mi ascunzi gândirea?
Tu nu vreai doară să revii aice,
La nenoroc şi moarte — ?
Leandru :
E semnalul !
Amicii noştri pleacă ; să pornim !
Ai zis, că vieaţa mea ar fi săracă ;
Aşa puţin să nu dau pentru mult?
Ce va mai fi ? Ştiu eu ? — Şi cine o
spune ?
(repede eee)

Naueleros :
Leandre, ean ascultă, — Ei, plăteşte
Cu reci copii, ca el, a-'şi bate capul?
Cum, rece el ? Aceasta-i pilda, eată-'l.
Dar' am să te păzesc mereu, Leandre,
Şi iară voia mea de vei puté
Să te re'ntorci aici, să-'mi fie — stai!
Asteaptë-më ! — Leandre ! — nu auzi ?
(Făcând

iui Leandru semne eu manile,
aştepte. Naueleros repede ese.)
[Cortina

cade.j

(Vi urma.)

ca së-'l

felul de comedianţi prin ţeară, s'au înte
meiat şi se întemeiază societăţi teatrale,
cari după-cum résulta din socotelile statu
lui, numai anul trecut au înghiţit 300.000
florini.
Kar' ca societatea maghiară să nu rëmână înapoia guvernului, s'a angajat şi ea
la munca „patriotică" a ma2;hiarisării.
După-cum se ştie, aici in Pesta există o
societate de maghiarisare numită „Orszá
gos Nemzeti Szövetség*. Preşedintele ei e
archişovinistul Hegedűs. Până acum socie
tatea aceasta nu a prea prosperat, acum a
început insă o adeverată goană pentru a în
scrie membri noi şi poate acestei împregiurări
se poate atribui introducerea în sînul mem
brilor a S. S. Episcopului Dr. Rada.
Dar' nu aceasta më preocupă, ci faptul,
că de nou înfiinţata ei secţiune din Braşov
a trimis un rescript la centrală, prin care
cere ajutor pentru întemeierea a şese so
cietăţi de diletanţi maghiari, toate printre
Români. Adunarea generală a primit cu
căldură rescriptul, a promis că o va sprigini şi s'a luat hotărîrea, ca ideea asta să
se pună in praxă în cât mai multe părţi.
*
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mari mulţimi, adunată anume spre acest
scop. Serbarea a fost deschisă prin prési
d e n t s reuniunii Dr. Glax, care în termini
de tot măgulitori şi călduroşi a mulţumit
părechei regale române pentru testaţiunea
generoasă pe seama parcului şi pentru par
ticiparea- în persoană a Auguştilor Suverani
români la această serbare a oraşului. Re
gele Carol a rëspuns printr'o lungă vorbire,
dând ëxpresiune bucuriei Sale şi a Reginei,
că au putut să contribue la înfrumseţarea
Abbaziei. La locul de popaz al parcului,
numit Carmen-Sylva, architectul Seydel a
declamat o poésie festivă ocasională. După
serbare, Suveranii României au dat un de
jun, la care au luat parte şi căpitanul dis
trictului împreună cu Dr. Glax.
*

cumperată cu 1000 fl. Ca să nu-'i lase
înse nemângăiaţi nici pe păzitorii lucrurilor
de artă, ei au trimis chitanţa muntelui de
pietate secretarului museului, Ambrozovics
Béla, care va putè astfel să scoată, câ d
va voi statua zălogită şi furată cu adeve
rată artă.
*

Pentru Serbii din Macedonia. Luni, în
26 Aprilie n., Macedonenii din Serbia au ţi
nut în Belgrad o mare adunare poporală în
causa Şerbilor din Macedonia. S'au întrunit
la un loc, sub ceriu liber, vr'o 5000 de
oameni, toţi însufleţiţi pentru causa fraţilor
lor. Adunarea a luat hotărîrea : Sultanul va
fi recercat să recunoască naţionalitatea serba
din Macedonia, ear provinţa, biserica şi
şcoala să se bucure''de drepturi şi să pri
mească libertatea cuvenită.
*
Bibliografie. A eşit de sub tipar: „Acte şi
documente relative la Istoria Renaşterii Ro
mâniei", publicate de Dimitrie A. Sturdza
şi C. Colescu-Vartic. Volumul VI. Partea II,
cuprinzènd : Divanul ad-hoc al Munteniei din
1857, şi Comisiunea europeană din 1867- -58.
Preţul 10 lei. Bucureşti, Institutul de Arte
grafice Carol Göbl.

Regele Serbiei la Cetinje. Se scrie din
Fiume, că regele Alexandru al Serbiei, în
soţit de ministrul-president Simici şi de
alte persoane din giurul seu, va sosi Vineri
în 30 1. o. n. în Fiume, de unde va pleca
spre Antivari. Aici îl aşteaptă o mare deputaţiune a principelui de Muntenegru,
care îl va însoţi până în Cetinje. Se
zice, că principala causa a acestei vi
Aşa ştiu lucra Ungurii pentru lăţirea zite este : stabilirea unei procederi unitare
— „Românii în revoluţiunea lui George
..culturei" şi „artei" lor. Noi însă ce fa a celor doue popoare înrudite în politica
Dosa" (1514), studiu din istoria Românilor
cem ? Dacă ni-se cer pentru scop cultural orientală.
*
de peste munţi, de Septimiu Sever Secula.
câte 5 fl., pe au, ne codim, ş'apoi tot noi
Atentatul contra regelui Italiei. In afa Această broşură interesantă, privitoare la
suntem cei dintâiu, cari incriminăm socie
cerea atentatului comis zilele trecute In istoria poporului nostru s'a retipărit din
tăţile noastre culturale, că nu arată sporul,
contra regelui Umberto, procurorul superior „ Archiva" din Iaşi şi se extinde pe 33 pa
pe care ar trebui să-'l arete.
Àstèndo porniie o anchetă foarte rigoroasă, gini în format octav mare. In text are
Filiala lui „O. N. Sz." solicită un mic
care a şi terminat-o deja. Resultatul ace mai multe note şi isvoare, precum şi înfio
ajutor delà centrală, care şi ea se susţine
steia atât în general, cât şi în minuţiosi- rătorul ' tablou al executării lui George
din cotisaţiile anuale, şi întemeiază 6 so
tăţile sale este deprimător. Asttel, bună Dosa din partea Ungurilor. — Pentru pre
cietăţi de diletanţi. Noi însă ne-am apucat
oară, în oraşul Ancona s'au descoperit cete ţul de 85 cr. prin mandat postal se trimite
de pe la 1832 ca să întemeiem societăţi
dé anarchişti, cari stau In strînsă legătură franco tuturor doritorilor de-a avè o bună
de diletanţi şi astăzi, dacă le numerăm, nu
cu atentatul plănuit.
carte istorică şi de un cuprins puţin cu
ne trebuesc toate degetele delà o mână.
*
noscut până acum pentru publicul nostru.
Trist, dar' adevërat!
A
se adresa la autor In Bucu;eşti, ,Hotel
Rerista
militară.
Baronul
Waldstädten
*
Imperial"
(Calea Victoriei).
a sosit azi la Arad, pentru a inspecta reg.
Îmi place a më mângâia Iasă cu nădejdea, 33 de infanterie din cetate. Mâne va pleca
că bărbaţii cari stau ac»m în fruntea ..So a c a s ă l a Timişoara.
cietăţii pentru fond de teatru român"* vor
*
Un bărbat fără copii, în yîrstft de 28
şti să realiseze scopul acestei societăţi, scop
ani,
care ştie ungureşte şi româneşte, şi la
Comisari gurerni&U, esmişi pentru exa
atât de măreţ, nobil şi folositor pentru nocas
de
trebuinţă poate depune cauţiune de
menele de maturitate la gimnasiile româ
bilitarea minţii şi a inimei. Ceste doue
1000
fl.,
— se recomandă şi pe această cale
neşti, sunt : pentru gimnasiul românesc gr.adunări generale delà Braşov şi Făgăraş
or. superior din Braşov : Nicolau Putnoky, pentru un post în cancelarie, prăvălie sau
şi îndeosebi edarea bibliotecei teatrale,
director la gimnasiul din Lu^oj; ear' pen alte asemenea ocupaţiuni, fie în localitate
sunt de cel mai bun augur şi cred, că nu
tru gimnasiul superior gr.-cat. din Beiuş; sau provinţă. Condiţiuni modeste. Doritorii
mai bine va fi primită de cătră publicul
Moldovàn Gergely, profesor la universitatea să se adreseze la administraţiunea acestei foi.
român, căci pe terenul acesta prea se simte
din Cluj.
sărăcia şi prea suntem avisaţi la piese fără
*
valoare literară, ca d. e. ale lui Teoehar
Sabini, marele artist dramatic al Italiei, a
Alexi.
jucat aseară In teatrul oraşului de aici drama
In faţa activităţii Maghiarilor, de a ne „Kean". Teatrul însă era aproape gol. Noroc,
copleşi opidele şi comunele cu trupe de că sunt Jidani In Arad, căci alt-fel repreeentaConstantinopol, 28 Aprilie.
comedianţi din viţa lui Arpàd, cred, că Ro ţiunea nici nu s'ar fi putut ţine... AristocraţiIn Ristoli Hiohamedanii au incendiat
mânii încă se vor grăbi de a întră în sînul mea ungurească şi înalţii funcţionari, precum 18 case de ale janiţilor, ordinul că
membrilor „Societăţii pentru fond de teatru şi corpul profesoral, au strălucit prin absenţă. lugăresc catolic, acusat de consulul
român", şi nu vor esita de a lua parte la Ruşine!
din Seutari că a îndemnat pe creştini
adunarea generală a ei, earea anul acesta
Marele artist a jucat atingênd apogeul a sa atace pe Turci.
se va ţine la Orăştie.
tot ee se poate numi artă dramatică...
După cât ştiu eu, statutele „Societăţii
Londra, 28 Aprilie.
Prin cultura sa superioară artistică, prin
pentru fond de teatru román" nu eschid
geniul sëu, prin fericita sa voce simpatică
„Standard" primeşte,din Atena şti
posibilitatea de a întemeia despărţăminte,
şi întreaga-i înfăţişare, o frumseţă rară de rea, ea întreaga Grecie e în mare
societăţi de diletanţi şi în alte locuri afaiă
bărbat, Silvini este de admirat. El va mai fierbere.
Oposiţia cere, ca regatul să
de sediul societăţii.
da trei representaţiuni. Românii din Arad fie pus sub protecţia Engliterei.
Sunt
Realisarea, măcar In parte a acestei do
ar avé aproape o datorie să meargă şi să temeri de mari turburari.
rinţe, ar fi foarte de dorit delà proxima
facă ovaţiuni distinsului représentant al ginadunare generală.
Blondin.
Constantinopol, 28 Aprilie.
tei latine. Nici nu mai vorbim de plăcerea
senină, ce-'ţi mângâie şi înalţă sufletul asi
Al Il-lea corp de armată
(Drinapoli)
stând la representaţiunile neîntrecutului ar a trimis spre frontiera Greciei 8 com
tist. E păcat a se perde ocasiuni atât de panii infanterie şi 3 baterii de artilerie.
rari şi de fericite.
Arad, 28 Aprilie st. n. 1897.
Petersburg, 28 Aprilie.
Suveranii României în Abbázia. Locul
Siria, Foaia oficioasă publică ordinul mi
Un timp superb a favorisât
intrarea
pitoresc şi de predilectă petrecere a Suve nistrului de interne, In virtutea căruia în oraş a M. Sale împăratului
Fran
ranilor Remániei, Abbázia, unde Majestăţile Siria — ''are până aci era împărţită în cise Iosif.
în gară Va aşteptat
Ţarul
Lor tocmai acum au sosit, spre a petrece Siria română şi maghiară — d'acl încolo cu o strălucită
suită.
Când s'a dat
acolo câtva timp şi de astă-dată, — a avut eub numirea „Világos" va fi o singură jos din vagon, Ţarul a înmbrăţişat
şi
eri, In 27 Aprilie n., o înălţătoare zi fes comună mare.
sărutat pe înaltul oaspe. Musica a in
*
tivă. Ştirea o luăm de-ocamdată după foile
tonat imnul austriac.
Ţarul a presen
ungureşti din Budapesta, cărora li-se ra
Furturi... artistice. Ungurii încep să tat apoi oaspelui pe marii principi şi pe
portează următoarele : De mult n'a avut ie specialiseze în furturi... artistice, căci înalţii demnitari
ai terii. Intrarea în
Abbázia un timp atât de frumos şi atât de desigur mult simţ de artă au dovedit nişte oraş a fost măreaţă. Sute de mii de oameni
plăcut, ca la serbarea ei de azi, 27 Aprilie. hoţi, cari ieri au furat statueta Medusa aclamau. Oraşul e splendid decorat. M.
Prin marea generositate a Regelui Carol, de Tomas Vincette din sala de arte a Sa Francise Iosif intrând în palat, s'a
In Abbázia s'a înfiinţat un frumos aleiu, Budapestei. Ei au şi dus-o îndată la mun dus îndată să facă visita Ţarinei
vëduve.
care poartă numele Regelui şi care azi s'a tele dé pietate (Zálogház), unde au zălopus la disposiţia publicului In faţa unei git-o pentru 60 fl., deşi statueta a fost Redactor responsabil : Ioan Russu Şiriann.
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Fabrică de colorat şi curăţit chemice stofe şi vestminte in Arad.
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Recomandă în atenţiunea onor. public fabrica sa chemică provezută cu maşini con
struite dupa sistemul cel mai nou, şi arangiată ca vapor, pentru colorarea şi curăţirea
de tot felul de stofe şi mătasă, pe basa experienţelor câştigate atât în fabricile din ţara,
cât şi din străinătate.
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Chemice se eurăţesc: tot soiul de vest
minte bărbăteşti, femeieşti şi pentru băieţi (ori
cât de bogat decorate ar fi, fără a le desface),
uniforme, paltoane, satie de bal, cravate, tepichuri,
broderie, perdele, dantele etc. etc., pe lângă

garanta că pe vestmintele curăţite de noi
petele de mai nainte niciodată nu vor mai
reapare şi că vestmêntul primeşte o înfăţişare
cu totul

nouă.

Sc văpsesc în ori-ce coloare de modă :
atât în hitrerj cât şi desfăcut costume femeieşti
de bumbac, mătasă, carton, vestminte
bărbăteşti,
mantale, materii pentru mobile, perdele, cu dan

tele şi tunis etc., garantând menţinerea co
lorilor.
Ciorapi: se văpsesc în ori-ce coloare, pe
lângă garantă, că purtându-'i nu-'şi perd co
loarea.

Rugăm şi pe viitor încrederea onor. public, de până aci.
Gu deosebită stimă
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Miiler şi Fiiul.
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