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Pe un ană 12 fl.,peț6so luni 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
N-rii de Dumineoă 2 11. pe ană.
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Piaristica română a ținutu me
reu îu curentă opiniunea publică cu 
causa instituțiuniloru de cultură nă- 
sSudene; și bine a lucrată, căci decă 
ne dămu semă de marele interesă 
naționalu, ce e legatu de acea causă 
și de perderea ce ar îndura-o bi
nele nostru obștescu, — de cumva 
causa acesta s’ar primejdui — nu 
se p6te să nu ne interesămG cu toții 
deopotrivă de densa, nu se p6te să 
o nesocotimu, se nu luptămu în so
lidaritate pentru apărarea ei.

Ne este încă în viuă memoriă 
năvala, ce s’a dată cu adevărată fu- 
riă asupra acestoră instituțiunl sub 
comisariatul!! vestitului Banffy. Seim 
cu toții, câtă de ușoru au reușită 
t6te planurile de a se șterge, cu o 
trăsătură de peană, totă ce s’a foștii 
creată din mijldce proprii și cu apro
barea preaînaltă spre înflorirea nea
mului românescu.

Ne aducemu aminte, câ atunci, 
când se luau măsuri sub aparința 
legalității de a se cassa dreptulu de 
proprietate la averile grănițerescl, 
tocmai între fiii de grănițerl s’a 
aflată toporulu la săcurea, cu care 
s’a dată lovitura de morte. Atunci, 
când se pregătea calea, ca se se 
ștergă caracterulu românescu ală 
șcdleloru, cei mai de-aprâpe intere
sați erau ca și într’o adevărată ago- 
niă. Inteligența, terorisată de unealta 
răsplătită mai târețiu — de bine cu- 
noscutulu „cavalerii" Ciocanii —nu 
da nici ui u semnă de viață ; nu se 
mișca nici preoțimea, fiindcă era 
aprbpe eschisă dela luptă prin fap- 
tulu, că eroulu 4Uei mereu a îndi- 
reptatu pe vredniculu vicariu Moi- 
silu, lăsându-lu ca de batjocură se 
lupte în „codă", unu lucru, ce sin
gură l’a mărturisită la îmormenta- 
rea vicariului.

Poporulu fără conducători, con
ducătorii naturali paralisați, genera- 
lulu ce s’a înălțată pe ruina altora 
vândută, inteligența parte molipsită, 
parte momită prin promisiuni g61e: 
etă situațiănea în josu. Urmarea a 
fostă, că, trecendă (fii0!0 grea 
încercare, lucrurile au luată o față 
cu totulu nouă și arătându-se con
secințele principiiloră octroate, nu 
mai credeamă ochiloră, nu mai ere- 
deamă urechiloră nostre, când ve- 
deamă și autjiamă ceea ce s’a fă
cută și continuă a se face în Nă- 
săudă. Din nedreptățile și siluirile 
săvârșite pănă acum amintimă nu
mai pe cele mai caracteristice:

„ Instrumentul (actul ă) fundaționalu 
aprobată de Majestatea Sa e aprdpe 
cassată;

Gimnasiulă, care avea se fiă pu
rurea numită „gimnasiu superioră 
gr. cat. română Franciscă Iosefiană" 
s’a botezată „Alapitvănyi fogymna- 
siumu.

Limba de propunere, care după 
„Instrumentă" are să fiă pentru toți 
vecii cea română, e declarată numai 
de suferită, arogându-șl ministrulă 
dreptulu de-a o înlocui cu cea un- 
gurescă.

Toți profesorii, cari nu sciu per
fectă unguresce au primită Zilele tre
cute porunca se se pensioneze fără în- 
târc|Iare er în loculă loră să se aplice 
profesori, cari o sciu în vorbire și 
scriere fără nici o scădere, ca așa 
peste ună ană doi se se începă la 
propunerea tuturoru obiecteloru în 
limba maghiară.

Patronatulă șcâleloră nu are 
dreptulu de a numi- profesori, ci minis
trulă și-a reservată șie-șl se hotă
rască definitivă cu privire la um
plerea locuriloră vacante. Dovadă 
casulu cu Gf-rigoriță și Haliță.

Șcălele numite „triviale" s’au cas- 
satu, și mai de aprâpe se lucră și la 
ștergerea șcâleloră normale din Bor- 
go-Prundu și Monoru.

Fondulă centrală și de stipendii e 

declarată de bună comună pentru toți 
locuitorii ținutului, chiar și pentru 
Evrei, cari pe când grănițerii se lup
tau pe câmpiile Europei pentru 
tronă și patriă, ei își scărpinau pielea 
prin Galiția și Rusia.

Poporală lipsită de venitulă pă- 
duriloră torce la caerulă suferinței și 
vai de elă, decă îndrăsnesce a tăia 
din pădurile lui și numai nisce rude 
de fasole; er inteligința mai inde
pendentă se sbate ca pescele pe us
cată, căutândă se afle anghira de 
mântuire.

Și după tdte acestea acea po- 
porațiune lipsită de conducători nu 
are nici măcară mângâierea, că și-a 
făcută datorința și și-a dată silința 
în mijloculu furtunei se abată pri
mejdia. Căci etă ce ne scrie ună 
amică de principii din acele părți:

„Grdză ne cuprinde, când ne 
„gândimă la blăstămulă fundatori- 
„loră, fiind-că n’amă păstrată ceea 
„ce ei cu multă dragoste ni-au lă- 
„satu moștenire; și groză și mai 
„mare ne cuprinde, când ne scimu 
„desprețuiți de-o lume întregă pen- 
„tru lașitatea și slăbănogia ndstră, 
„pentru crima ce-o amă făcută des- 
„părțindu-ne cu voia de corpulă na- 
„țiunei, și slugarnici pănă la uitarea 
„de sine, sclavi ai unui oportunismă 
„păcătosă ne vedemu singuri plân- 
„gândă pe ruinele unui trecută glo- 
„riosă. Și se nu credeți cumva, Dom- 
„nule Redactoră, că sunt prea pe
simistă. Ceea ce vă scriu este ade
vărata espresiune a sentimenteloră 
„de durere ce cupleșescă sufletele 
„celoră 60.000 de Români din fosta 
„graniță militară, a unei poporațiunl, 
„care se vede desamăgită și înșelată 
„de conducătorii săi".

Nu e vorbă, reacțiunea s’a în
cepută, efi de cți se strîngă și se îd- 
desă rândurile celoră ce s’au anga
jată la luptă în frunte cu preoțimea; 
și în schimbă scade mereunumărulă 
aceloră puțini, cari pănă eri alaltă- 
eri totă mai credeau în sinceritatea 

vorbeloră pline de șirețiă ale stăpâ 
nului. Cu tdte acestea dmenii suntă 
îngrijați, căci inimiculă a intrată în 
fortăreță și fără milă dărîmă și ri- 
sipesce totulu, vrându să nu lase nici 
urmă de ceea ce a fostă în trecută, 
er cu fundațiunile românesc! să facă 
și în acelă colță de țâră ună cazanu 
de maghiarisare.

Scopulă nostru este se relevămu 
unu casă mai recentă de prigonire 
și de nedreptate,ca să se vedă cum se 
lucră fără de pică de rușine la ruina 
fundațiuniloră românescl năseudene. 
Ținemă de lipsă a accentua și a se 
sci, că scriemu avându la mână cele 
mai autentice date.

Casulă acesta este și din altă 
punctă de vedere fdrte instructivă, 
căci elă ne presintă într’o tristă dâr 
adevărată lumină, cum se respec- 
teză la noi în țeră dreptulă de pro
prietate. Este vorba de atacarea 
fondului de stipendii, din care au se 
se ajute tineri români la studiile 
universitare, după absolvarea gimna- 
siului.

„Afacerea Pavelua formâză, cum ve- 
demă, o rubrioă constantă în oolânele foi- 
lorti unguresol. „Pester Lloyd" se oertă 
încă cu „Pești Naplo" asupra întrebării: în
tru câtă resoriptulă lui Csaky armonieză ou 
vederile primatelui. țliarulă guvernamentală 
susține, că ceea ce se ijioe în rescriptulă 
ministerială oonoordâză pe deplină cu în- 
țelesulă părerii date din partea primatelui, 
er „P. Naplo" (fi06: câ Csaky a soosă, în 
modă tendențiosă, din aotulă de arbitriu 
ală primatelui numai acele părți, cari 
erau favorabile intereseloră episcopului 
Pavelă. Ca să dovedesoă, că nu e așa, și 
că Csaky n’a omisă aoele pesagie, cari erau 
„agravante" pentru episoopă, „P. Lloyd" 
ne spune, că acea parte a resoriptului mi
nisterială, în care se supune unei „critice 
energice" opiniunea episoopului Pavelă, 
privitore la identitatea limbei liturgice cu 
limba maternă, e din cuventu in cuventu re
produsă din actulă de arbitriu alii primate
lui. Acestă constatare este prețiosă pentru

FOILETONUL^ „GAZ .TRANS."

Resbunareq
De Catulle Mendes.

(Fin e).

Femeia credea, că bărbatule, mișcată 
de amintirile trecutului, o va slăbi cu bă- 
nuelile.

— „Da", Zise, „într’adevără. Der era 
o ast-felă de timiditate, care este și plină 
de gingășia. Și tocmai acestă împrejurare 
trebuia să te convingă, omă fără inimă ce 
ești, câtă de falsă a fostă părerea ta des
pre mine și câtă eram vrednică de amo- 
rulă tău".

Der muribundulă esclamâ:
— „Amărîtă! — Că-cfi dâră tocmai 

timiditatea aoesta a dovedită, că erai o 
oochetă espertă".

— „MințescI, mințescl!", strigă fe
meia, împlântându-șl convulsivă degetele în 
pără. „Decă despre tdte acestea ai fostă 
convinsă, de ce nu m’ai huiduită dela tine?"

— „Oh!" suspină muribundulă, „der 
erai așa de frumosă 1“

Și ținândă într’una tare strânsă pe fe- 
meiă, continuă:

— „Trebue să aci tdte, oa răsbunarea 
mea să fiă desăvârșită. Nicl-odată, dâr nici 
odată n’ai fostă capabilă, niol măcară pe- 
ună momenta, de-a vărsa înoredere 
în mine față de falsitatea ta. După trei 
(file dela cununiă, ai atinsă la masă ou pi- 
ciorulă, piciorulă celui mai bună prietină 
ală meu. Tu te ÎDoredeai în surîsulă tău 
nesohimbată, în frivolitatea cuvinteloră ta
le și credea-i, oă mie niol prin gând ti nu-mi 
treoe, oe se întâmplă sub masă. Tu ton- 
t’o, eu am observată totă, am chitită totă. 
Tu te uitai la piciorulă de puiu din far
furia ta. Dâr eu am observată, oă în timpă 
ce ai dus paharul cu șampaniă la buze, fără 
de-a băga sâmă, ai trasă din ochiu prieti
nului meu. De câte-orl ai păcătuită contra 
onorei, contra amorului meu, eu sciam 
totă-deuna totulă. Când vâra; ai călătorită 
la mamă-ta în Nogent-Sur-Marne, o sciamă, 
oă tu nu mergi aoolo; dâcă mergeai în 
Louvre, oa să privescl moda cea mai nouă, 
eu soiam, că drumulă tău duce altundeva ; 
când dioeai, că mergi la concertă, eu soi- 
ami!, oă n’ai fostă aoolo. Dumnezeule, câtă 

de rău acieai tu minți, tu femeiă amărîtă! 
Odată — îți aduci încă aminte — ai voită 
să mă înșeli și mai strașnioă, deoâtă pănă 
atunol. Nevinotă și frumosă, ou acea espre- 
siă în față, oare o aveai în timpulă de mi- 
resă, ai venită la mine și mi-ai c|isti, oă 
ți s’au ivită mustrări de oonsoiință pentru 
amorulă nespusă de mare, ou care te-ai 
purtată față de mine. Vrei să te spove
desc!, oa să-ți espiezl păcatele. Te-am în
soțită pănă la biserica Sf. Eustache. N’am 
întrată cu tine; tu n’ai pretinsă acesta, 
fiind-că scieai, că nu sunt evlaviosă. Tre
buia să te așteptă în birjă dinaintea intră
rii biserioei, er tu, când ți-ai sfirșită rugă- 
oiunea, voiai să te reîntorcl Ja mine. „Nu
mi pare rău", — am (fisă, și te-am aștep
tată la intrarea de cătră bazară, deși soi- 
amă bine, că și de oealaltă parte a bise
rioei, cătră strada Mont-martre, este o eșire, 
și soieamă bine și aceea, oă la Intrarea a- 
cesta te aștâptă d-lă d’Argeles o’o trăsură 
închiriată. Și când te-ai reîntorsă după o 
oră, am sciută, oă în timpulă acesta ai 
fostă la elă. Trebuia să te alungă, der 
atunol te-așl fi pierdută, și deși înșelată, 
tradată și batjocurită, totuși te iubiamă. 

Așa-deră mai bine te-am lăsată în credin
ța greșită, oă tu m’ai înșelată pe mine, oă 
ai învinsă asupră ml. Der aoum, în cesulă 
morții, vreu să răsbună falsitatea ta, și-’țl 
declară, că amăgirile tale au fostă zadar- 
nioe; oă eu n’am fostă nebunulă.tău, oi în 
interesulă meu propriu, oomplioele tău în 
păcată. Oh, tu biată și vrednică de oom- 
pătimită femeiă, deșertăciunea ta te-a fă- 
oută să cre(fi, oă io-să ună nătântocă! Ei, 
âtă aoum vreu să sci adevărulă, să soii, ,oă 
dintre noi doi acela, oare a înșelată pe al
tuia, care și a rîsă de altulă, nu ai fostă 
tu, ci eu".

Nevasta strînse convulsivă din fălol și 
ou espresiunea urei, Zise:

— „Nu, nu, tu totuși nu sci totă ; tu 
n’ai mirosita totă, nu ai soociorîtă totă. 
Da, este încă ceva, ce tu n’ai soiută, oe nu 
soi niol aZi".

— „P&U, ce-ar pute să fiă?"
Femeia, care ardea de furiă, sări o’o 

mișoare sălbatecă de pe pată și răs
punse:

— «Așa dâră ascultă - mă tu pe 
mine".


