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Resboiu fără sfârșită.
Brașovu 20 Noemvre v.

O adevărată declarațiune de 
resboiu este față cn noi, Românii 
dintre Tisa și Carpați, vorbirea, ce 
a ținut’o cjilele acestea în dietă nii- 
nistrulu ungureseu de instrucțiune, 
conte Aibin Csaky.

Nicl-udată spiritulâ de vrăjmă
șia, de care suntii povățuițl stăpâ- 
nitorii unguri, nu s’a datu pe față 
într’unu modu atâtă de hotărîtu și 
fără de sfielâ, cum s’a întâmplată 
în cursul□ desbateriloru de estâ 
timpu a bugetului de culte și in
strucțiune publică. Din tote părțile, 
din sînulă tuturoru partideloru ma
ghiare s’au auc|itQ glasuri, cari de 
cari mai dușmănose și mai resbună- 
t6re în contra popdfeloru nema
ghiare, der mai alesu în contra nâs- 
tră, a Româniloru, cari suntemu luațl 
la ochi ca cei mai periculoși și cei 
mai urgisiți cetățeni ai statului. In- 
trega dietă ni-se înfățișeză ca o adu
nare de conjurați în contra limbei 
și a naționalității ndstre.

Intre cele mai însuflețite stri
gări de „eljen“ și între aplausele 
tuturoru deputațiloru declară minis
trulu Csaky, că de cinci ani de cjile, 
de când este elu ministru, n’a fă
cută ună singuru pasă, n’a adusă o 
singură lege și n’a datu o singură 
ordinațiune, fără de-a nu fi avută în 
vedere numai și mimai lățirea și înflo
rirea culturei ungureșei, la care a ni- 
suitu neîncetatu în paguba culturii 
naționale a popdreloru nemaghiare. 
Elu a spus’o acum curată și lim
pede, că numai în interesulu ma- 
ghiarisării a adusu legea pentru 
Kișdedovurl, legea pentru pensio
narea învețătorilorii, legea pentru 
urcarea salariiloru învețătoresci; de- 
asemenea în interesulu maghiarisării 
a datu și tdte acele ordinațiunl des

potice, cari ne răpescă somnulu și 
liniștea.

In ce privesce legea pentru ur
carea salariilor îi învețătoresci, minis- 
trulă a declarată, că acesta a adus’o 
numai pentru ca guvernulu se pdtă 
câștiga o influință asupra numirei 
învețătorilorii noștri, er decă sco- 
pulu nu s’ar pute ajunge, decă a- 
decă confesiunile vorii fi în stare 
să ridice salariile învețătorilorii la 
minimulu de 300 fl. fără de-a primi 
dela stătu nici unu ajutoru: atunci 
va aduce o altă lege, prin care sa
lariile învețătorilorii se le ridice și 
mai susii, așa ca contesiunile să nu 
mai pdtă birui nici într’unu chipu 
cu susținerea scdleloră lorii și să fiă 
silite a-le da pe mâna guvernului în 
schimbulii unui mică ajutoră, ce l’ar 
primi dela statu.

A mai promisă ministrulă Csaky, 
că va aduce legi nouă, prin cari 
guvernului se ’i se dea mai mare 
putere nu numai asupra crescerei 
învețătoriloru, ci chiar și asupra 
crescerei preoțilorii noștri. Va se 
dică atâtă învățătorii, câtă și cle
ricii noștri se fiă educați în viitoră 
pe gena și sprîncena ungurescă.

Chiar și legea pentru Kișdedo- 
vuri, care este una din cele mai 
nedrepte și mai asupritore legi,' a 
mai înăsprit’o ministrulu Csaky, 
dândă aspre porunci inspectoriloru 
de șcdle, ca să nu sufere la Kișde
dovurl nici chiar nisce simple doici, 
decă nu voru sci bine limba un
gurescă.

Pănă acolo a ajunsă dușmănia, 
încâtă ună deputată ungurn, cu nu
mele Hevizy Janos, a cerută, ca să 
nu se mai permită înființarea nici 
unui asilă de copii și nici unei șcdle 
poporale, care nu este maghiară; er 
ministrulu Csaky a declarată, că 
decă li se mai dă voia confesiuni- 
loră să înființeze șeole nemaghiare, 

acesta se întâmplă, numai pentru-că 
statulă nu pote răsbi cu cheltuelile, 
ca să înființeze pretutindeni șcdle 
ungurescl.

In fața acestei prigoniri pe 
vieță pe mdrte a învățământului 
nostru națională, nu ne rămâne, de- 
câtă să facem ă și noi ceea ce facă 
contrarii noștri: să ne unimu pute
rile și se luptămă pănă la cea din 
urmă scînteiă de vieță pentru apă
rarea limbei și a culturei ndstre ro
mânesc!. Să facemu totă ce ne stă 
în putere, ca să susținemă scdlele 
ndstre naționale, er când acesta nu 
ni-ar mai fi cu putință, să ne adu- 
cemă aminte de strămoșii noștri, 
cari luptau mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță, și să căutămă 
a paralisa prin iubirea și devota- 
mentulă nostru pentru limbă și na
ționalitate uneltirile vrășmașe. In 
tdte împrejurările vieții ndstre pu
blice și private, în sînulă familiei, 
la conveniri, în localuri publice, pe 
stradă, c’ună cuvântă pretutindeni 
cărturarii români au datorința de-a 
fi totă ațâți apostoli și predicatori 
ai iubitei de limbă și de națiune. 
Cu deosebire trebue să ne îngrjimă 
pentru lățirea scrieriloră naționale 
românesc! în sînulă poporului nos
tru, hrănindu-i spiritulă și deștep- 
tândui iubirea de neamă și cons- 
ciința națională cu cartea româ- 
nescă.

Românii să nu lase a mai fi amă
giți de vorbe gole. Lupta e de
clarată acum mai multă ca totdâuna 
și ar fi o neiertată greșelă de a 
crede și măcaru pentru ună mo
menta, că în aceste împregiurărl ar 
mai esista la contrarii noștri și cea 
mai mică bunăvoință față de causa 
nostră. Nici la darurile loră să nu 
lăcomimu, nici în slujba loră să nu 
dorimă a întră.

Șovinismului cu șovinismă să-i 

răspundeam și să facemă pe duș 
manii limbei și ai culturei ndstre 
românesci să înțelâgă cdată, că pănă 
va mai curge o picătură de sânge 
prin vinele Românului, elă nu va 
lăsa să fiă naționalicesce ucisă, și 
pănă ce va mai pute rosti ună cu
vântă, elă își va reclama cu tăria 
drepturile și libertatea ce i-s’au 
răpită.

Ce se facemu în timpulu 
iernei ?

Din Bihorfi, 27 Brumară 1893.
Noi, Românii din Bihoră, putemă fi 

mulțumiți, căci în anulă acesta bunulă 
Dumnecjeu a binecuvântată munca nostră, 
roda anului acestuia este mulțămitore, vi
tele -ni suntii grase, nutreții pentru ele 
avemii de ajunsă, c’unii cuvântă putemii 
privi cu mulțămire la agonisita nostră de 
ăstimpă, care ne asigură ună traiu mai 
ușorii ca într’alțl ani mai puținii roditori.

Aflându-ne în iernă, ne punemii rotă 
după cuptorii și despoindii cucuruzii, vor- 
bimă, ne sfătuimii despre lucrurile ,și tre- 
bile ndstre, mai ascultăm!! câte-o poveste, 
ciumeliturî, hore și în acestii postii co- 
rindl: acestea suntii datini frumâse din bă
trâni, pe cari noi încă le ținemiicu dragii, 
și-i bine așa, frațiloră.

Dâră în timpulă acesta ală progresu
lui uriașă, ce’lii facă tdte poporele, cari 
pe’ntrecute se silescii a se lumina și înțe
lepți pe sine pentru binele și traiulii câtii 
mai ușorii aid loră, avemii și noi trebuință 
de-a căuta și alte căi, pentru-că acum nu 
ni suntii destule mijlocele de mai ’nainte 
pentru viâță și pentru păstrarea mai vîr- 
tosii a scumpei nostre limbi românescl, ci 
trebue să lucrămii și noi mai multii cu 
mintea. Timpulă. iernei este forte potrivită, 
ca acum împreună și în bună înțelegere să 
îndreptămă mintea și silința nostră spre 
aflarea mijloceloră folositore întru binele 
și folosulii nostru.

Averea cea mai mare, ce o avemă,

FOILETONULtl „GAZ. TRANS.u

DEMONII.
iU rro are).

Nobila Teresa plantă în inima mea 
unii sentimentă de bunătate, și poesia ochi- 
loră. ei șterse din mine 'tote amintirile ne
plăcute de mai înainte. La câte-va săptă
mâni, după ce i-am câștigatu amorulă, în
cercai aspra datorință cătră mine însu-mi, 
de-a o părăsi pe timpii de unu anii. Deși 
posedam o cultură universală mai înaltă, 
pentru că cetisem multii, și Alfons încă 
mă învățase multii a cunosce ființa și spi- 
ritulii arteloră, cu tdte acestea, simțiam 
în mine unii impulsii internii și o necesi
tate imperativă de-a însuși unele cUnos- 
cințe positive, spre a nu apăre mai in- 
cultii, decâtă. amanta mea.

Pentru aceea mă dusei cu Alfons la 
Parisă., pentru ca la Universitatea de acolo 
și la alte isvore spirituale de acolo, să-mi 
înmulțesc!! cunoscințele mele.

Mă pusei deci cu pasiune pe studiu. 
Toții a treia cli primiam câte o epistolă 
dela Teresa, la-care răspundeam imediat!!. 
In epistolele mele o purtamu prin stradele' 
Parisului, prin șalele de prelegere ale uni
versității, prin concerte și galeriile de artă, 

prin grădini și pădurici, prin piețele de 
flori și paseri și — prin inima mea. Epis
tolele ei nu conțineau ună. materialii atâtă 
de variu, ca ale mele; cu tdte acestea 
însă conțineau cu multă, mai multă și for
mau pentru mine o adevărată necesitate.

Alfons, care nu putea petrece multii 
la ună locă, părăsi Parisulu după trei luni.

— „Maurus“ dise elă cătră mine, când 
era să plece, „Maurus, vreu să mergă pu
țină pănă în Italia, piciorele nu vreu să 
’ml dea pace“.

— „Și Suleica?“ întrebai eu zimbindă.
— „Nu potă fi tot-d’auna în personă 

la femeia mea; cu cugetulă însă sunt tot- 
d’auna la ea, ori în ce locă m’așl afla“.

— ;)Der decă ’i vei deveni infidelă?11
— „E imposibilă; tu sci bine, că nu 

sunt în stare să-mi cumpără altă femeie14.' 
Și într’adevără, Alfons cheltuise cu multă 
mai multă din averea sa “decum presupuse 
mamă-sa. 0 mână streină plana deja asu
pra casei sale; eră celelalte posesiuni, ce 
le avuse, nici una nu mai purta numele 
de Conihoult. Cu tdte acestea elă nu 
se arăta îngrijată. „Pănă ce am încă mij- 
loce, pănă atunci vreau să consumă44, dicea 
elă; „o esistență mică, circumspectă, nu în- 
semneză a trăi. Când odată nu voiu mai po
sede nimică, atunci o să mă facă eremită44.

N’am putută trece cu vederea împre
jurarea, că amicii și cunoscuții lui Alfons 
când mă vădură prima dată, să spăriară de 
mine și unii dintre ei nu erau în stare a-șl 
ascunde sentimentele loră de antipatia față 
de mine, nici mai târdiu, când să întâmpla 
a conserva cu mine. Ceea ce profețise acelă 
pictoră în grădina bunei mele, încă se îm
plinise : am observată, că fetele tinere, în- 
trândă eu în vre-o societate, se adunau la 
olaltă și privindă spre mine, rîdeau. Pe 
unii îi vedeam că simțescă ore-care com
pătimire față cu mine ; eu însă nesocoteamă 
atâtă compătimirea, câtă și batjocura, și 
mă purtamă cu o deosebită sumeție și cu 
ună dispreță colosală; cu mai mare dis- 
preță mă purtam față de omenii frumoși 
și față de acele opere artistice, cari re- 
presentau frumseța.

Departe de ochii Teresei, de vocea ei 
dulce și de cuvintele ei blânde, consolătore, 
simțiam că să încuibă în sufletulă meu 
ârășl îndoiala; devenisem morosă și res- 
pingătoră și omenii mă judecau, ca pe 
ună omă obraznică, carele merită cu totă 
dreptulă fața, ce o posede.

Și fiind-că cunoscuții lui Alfons apar
țineau aceloră cercuri, cari aduceau frum- 
sețeî în tote aparițiunile ei din viâță și artă 
ună cultă deosebită, de aceea amărăciunea 

mea afla totă mai multă nutrementă; de 
aceea după ce Alfons părăsi Parisulă, mă 
retrăsei totă mai multă din societatea loră. 
Cu unulu din ei conveneam însă adese 
ori; elă mă atrase, fiindă-că iubia frumse
ța mai puțină, decâtă ce era streină, rară. 
Cu tote acestea să oprea câte odată totuși 
în galeriele de tablouri înaintea astor-felă 
de opuri, cari representau numai frumse
ța. Și decă ’lă certamă pentru ast-felă de 
întâmplări, elă avea datina a-ml răspunde: 
„Frumosulă totuși e frumosă44. Câte odată 
reflectam asupra acestoră cuvinte și com- 
paramă pe Teresa cu acele fete tinere, cari 
le vădusemă, și atunci îmi cjiceam, că Te
resa nu s’ar putâ pune lângă acelea, fără 
de a se afla vătămată; cu tote acestea îmi 
diceam: ea posede mai multă, ca ceea ce 
este frumseța. N’așl schimba cit ea nici 
pentru Venus. Și nici odată nu-i scrieam 
epistole mai intime, decâtă după ast-felă 
de momente.

Der Venus arunca ună tăciune după 
mine și acela luâ focă.

Intr’o 4i, după o ploie caldă de veră, 
treceam peste Pont neuf; mergeam în
cetă, gândindu-mă la Teresa, care tocmai 
îmi scrise: „Sunt o filosofă de totă rea. 
O virtute principală a filosofiloră, anume 
paciența, am perdut’o, și deși o caută cu 


