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Hărțueli între Maghiari.
Nu mai încape îndoială, că din

tre t6te partidele și fracțiunile esis- 
tenteafliîn dieta din Peșta, „partida 
poporală1' catolică este aceea, care în 
vederea alegerilor generale dietale, 
ce se vor face în primăvara anului 
viitor, desfășură cea mai viuă acti
vitate în întrâga țâră. Deja la ale
gerile făcute sub Banffy a câștigat 
un număr frumos de mandate, așa 
că s’a impus în viața publică de stat 
ca un factor politic însemnat, cu 
organisare și disciplină internă, care 
dă de gândit nu numai celor dela 
guvern, dâr și partidelor din oposițiă.

Cât timp a fost la guvern Banffy 
și clica lui, representanții din ca
meră ai acestei partide au combă
tut cu înverșunare sistemul teroristic 
creat de Tisza și luat ca moștenire 
de Banffy, care l’a dus la cea mai 
înaltă espresiune a volniciilor și des
potismului, și când crisa ministerială 
dela. începutul anului 1899 bântuia 
cu furia inesprimabilă, membrii din 
cameră ai partidului poporal au avut 
și ei parte însemnată la răsturnarea 
lui Banffy, întrând în coalițiunea, ce 
se formase din diferitele grupări ale 
oposiției cu scop de a înlătura pe 
omul atât de urgisit.

După formarea cabinetului Szell, 
în care însă au rămas majoritatea 
miniștrilor de sub Banffy, partidul 
poporal spera la început, că un vent 
mai lin are să sufle în viitor și că 
Szell, fiind și catolic, va avă o ati
tudine mai reservată; în loc de 
intoleranța antecesorului său va ri
dica stindardul conciliațiunei. Dâr 
cei dela conducerea partidei s’au cam 
înșelat. Curend și bine între guvern 
și partida poporală s’au manifestat 
cu nouă putere contrarietățile și ani- 
mositățile S’a făcut, ce-i drept, o 
încercare de apropiere când cu ser
bările jubilare ale catolicismului, săr- 
bărl aranjate esclusiv de catolici, dâr 
fără succes. Ce succes se și pută aș
tepta, când guvernul Szell prin vo

tarea așa numitului „kanzelpara- 
graf" îndreptat în contra preoțimei, 
a dat să se înțelăgă, că nici el 
n’are de gând se ’năte în ape mai 
limpefll.

Lucrurile au rămas așa-dăr în vă- 
gașul cel vechiu. Mai mult, nici-odată 
dâr’ luptele confesionale și. de partid 
n’au fost mai mari ca afli la Maghiari. 
Ele bântue pe tătă linia cu furiă ne
spusă. Agitațiunile catolicilor ma
ghiari de-oparte și ațîțările protes
tanților lui Banffy de altă parte, au 
luat dimensiuni atât de însemnate, 
încât par’că ne-am afla pe timpul 
Curuților și Lobonților. Firesce, cei-ce 
se bucură mai mult și-și rîd în pumni, 
sunt Jidanii.

Lupta acăsta, și-a aflat însă cea 
mai viuă espresiune în Secuime, unde 
partida poporală voesce să se orga- 
niseze în fața viitărelor alegeri die
tale, câștigându-și teren printre Se
cui. Ea a convocat în comitatul 
Ciucului mai multe adunări de popor, 
dăr, dăcă e să se dea deplin crefle- 
ment oficioselor maghiare, a pățit’o 
cum nu credea. Deja pe la mijocul 
lui Octomvrie în congregația comi
tatului Ciuc s’au ridicat voci aspre 
contra direcțiunei politice a partidului 
lui Zichy și a nisuințelor lui de-a 
cuceri teren printre Secui. Așa, unul 
din membrii adunării a flis, că par
tida poporală „este o plantă streină, 
a cărei chemare e să strice pacea 
confesională", și „interesul popora- 
țiunei comitatului este de a sta 
unitar pe lângă guvernul liberal". 
Viceșpanul comitatului a răspuns, că 
„are cunoscință despre nisuinpele 
reacționare, dăr nu crede sosit timpul 
de a lua posițiă contra lor* și asigură 
adunarea, „că îndată-ce va afla de 
lipsă, se va opune mișcărilor amin
tite".

Dăr ce se întâmplă ? Partida popo- 
rală;cum am flis, a convocatîn Săciume 
un șir întreg de adunări poporale cu 
scop de a convinge pe cei chemați 
a participa, despre folosul ideilor și 
principiilor politice, cari le propagă 

și susține. A pățit’o însă rău. Gâte-va 
din adunări au fost oprite sub diferite 
pretexte, ăr altele au fost făcute im
posibile din partea adversarilor ei. 
In Cason nu s’au putut ținea adu
narea, fiind-că Secuii sumuțați de 
combatanții „liberalismului", au pro
vocat scandal așa de mare, încât 
oratorii „reacționari" n’au putut să 
ajungă la cuvânt.

Acăsta nu a descuragiat totuși 
pe conducătorii partidei. Pe Dumi
neca trecută ei au convocat alte 
adunări poporale în Secuime, una în 
Csik-Szt-Marton și alta în Csik-Szt- 
Gryorgy. Scenele dela Cason s’au re
petat însă și aici. Grupuri de Săcui, 
instigate de adversarii „reacționari
lor", au înscenat un adevărat tără- 
boi-Q, așa că oratorii celor din par
tida poporală n’au putut să-și țină 
vorbirile. Ei au fost, pe deasupra, 
bătuți cu ouă clocite și mulțimea 
instigată a asaltat tribuna, de unde 
conducătorii partidei poporale nu
mai pe lângă scutul gendarmeriei au 
putut se scape dinaintea furiei „po
porului", care striga: „Jos popii!", 
„se-i scătem din reverendă!", „tră- 
ăscă Szell". Tot în acea fli dupăamiafll 
era anunțată adunarea de popor în 
Csik-Menasag. Dăr nici acăsta nu 
s’a putut țină, fiind-că „poporul" a 
eșit în massă la capătul comunei 
spre a ataca pe ce-i ce voiau să în
tre în comună, așa că cei din par
tida poporală îngrozindu-se, s’au în 
tors.

Așa ne spune o scire telegra
fică a biroului de corespondență din 
Budapesta, că s’au petrecut lucrurile. 
Raportul acesta, firesce, e mane, el 
nu relatăză decât minimul din cele 
ce se vor fi petrecut Duminecă în 
numitele localități din Săcuime.

Nu putem sci întru cât scanda
lurile din Ciuc au fost puse la cale 
de omenii guvernului. Din cuvintele 
citate mai sus ale unui membru din 
congregația comitatului Ciuc și ale 
viceșpanului, s’ar pută conchide, că 
guvernamentalii săcui, cari se de

clară aderenți ai „liberalismului," își 
văd periclitate mandatele de depu- 
tați prin acțiunea „partidei poporale". 
Și dăcă au luat direct șf în faptă 
posițiă în contra acestei partide, au 
făcut’o de sigur în convingerea, că 
pășirea lor sgomotosă și puțin ono
rifică, va întruni consimțământul ta
cit al celor dela cârmă.

Ne aducem aminte, cum în pri
măvara anului curent s’a făcut dis- 
cusiune în dietă și asupra conflicte
lor confesionale între Maghiari. Cu 
ocasiunea aceea a luat cuvântul și 
ministru-președinte Szell și a flis, că 
confesionalismul trebue eliminat din 
politică. Drept obiectiv al combaterii 
sale Coloman Szell a luat chiar „par
tida poporală" acusându-o, că prin 
răscolirea certelor confesionale vră 
să provoce turburărl nouă.

Cuvintele de atunci ale lui Szell 
vor fi fost bine notate și de Săcuii 
din Ciuc, cari acum sub devisa: „jos 
cu reacțiunea" înscenăză scandaluri 
de felul celor dela Cason și Csik- 
Szt-Marton.

Dăr mai este și alt-ceva în joc: 
spiritul de gașcă, de intrigi și de 
zizanii, care stăpânesce în măsură 
așa de mare pe Maghiari, încât am 
pută flice, că el este motorul prin
cipal în tăte faptele și lucrările lor. 
Acest spirit este reflexul stărilor pu
trede, cari domnesc pretutindeni în 
țără și al cărui efect trebue să-l re
simtă acum și ămenii din sînul lor.

Se spera, că cu Banffy a căflut 
vechiul sistem și că au eșit la ivălă 
curentele, cari voesc să introducă 
moravuri politice mai bune. Dăr fap
tele și întâmplările dovedesc flilnic, 
că cei îmbătrâniți în moravurile și 
apucăturile rele, stau încă tot de
asupra, conduc și dirig și afli ca și 
mai înainte.

In dieta ungară s’a continuat eri 
desbaterea asupra declarațiunei moștenitoru
lui de tron. Intrăga ședință a fost ooupată 
de oratorul oposițional Polonyi Geza. El a
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Micul ghebos.
De Jules Olaretie.

I.

Intr’una din flilele lui Iulie 1830, o 
luptă sângerosă se petrecea pe stradele Pa
risului. Cunăscem istoria lui Cain și Avei, 
dăr aoăsta totuși nu ne-a făcut să urîm fra- 
trioidiul. Glonțele de pușcă fluerau, tunul 
bubuia, ămenii cădeau.

Garnisona elvețiană și garda regăscă 
s’au refugiat în Louvru, pe care massa de 
popor l’a asediat. Dăr nu voii! să fac aici 
istoriă, ci să vă povestesc o mioă istorioră. 
Eroul ei este un erou trist, ud om mic, 
urît, desfigurat, c’o ghăbă așa,’ de uriașă în 
spate, cum nu avea decât Quasimodo. 
Mayeux era numele acestui trist erou 
al meu.

Când isbucni revoluția, Mayeux se afla 
toomai în odaiă. El audia de aprdpe vas
tele răniților și horcăitul muribundilor. El 
umbla neliniștit în sus și ’n jos prin odaiă.

— Nenorociții! Intr’adevăr, că și-au 
pierdut mințile , la ce trăbă e vărsarea acesta 
de sânge și de ce aceste omoruri? Blastă- 
mate să fiă revoluțiile astea!

Astfel vorbia în sine Mayeux, dăr se 
gândea tot-odată, cum ar pută să ajute ră
niților. Nu esită mult și eși din odaiă și 
așa cu manile gole, cum era, grăbi pe tea
trul luptei. El aucji sbierătul mulțimei ame
țite de gloriă: „A nâstră este învingerea!“ 
Vedea pe soldați, cum se refugiază din tote 
părțile. Poporul învinse garda elvețiană și 
Mayeux sosi tocmai la timp, ca să dea și 
el ajutor la ocuparea Louvrului.

Abia însă făcu eâțl-va pași afară din 
strada în care loouia, oând un gardist el
vețian, urmărit de un grup de bărbați, fe
mei și copii, trecu în fugă pe lâDgă el. 
Bietul soldat fugea din tote puterile, când 
un glonț îi pătrunse în trup. Mayeux vădu 
cum bietul rănit se ’nverti de oâte-va ori, 
ș’apoi căc|u cu fața pe pavagiîl. Haita se- 
tosă de sânge năvăli la el să-1 sfâșie, însă 
Mayeux se opri dinaintea omului, care ză
cea nemișcat, pote chiar mort.

Mic și pipernicit om era Mayeux și 

pe lângă acăsta și ghebos și diform. Pu- 
nendu-șl brațele lungi și slabe pe pieptul 
său dogit, (jise grupului înfuriat:

— StațI! Nu vă atingeți de el, nu 
vă las!

Și acesta energică espresiune a rugă- 
rei a impus respeot mulțimei turbate. Trupa 
se opri.

— LăsațI pe acest om, continuă Ma
yeux în ton rugător. Pe oare dintre voi 
va supărat? Ați învins, facă-se acum der 
sfîrșit omorului.

— Cine este aoest mic bătrân ? întreba 
o femeiă. Pariez, că și el e royalist!

— Nu! cjise un copil. El este nenea 
Mayeux ! și păși spre ghebos :

— Nu mă cunosol, Mayeux? Sunt 
fiiul micului Pichon, locuim într’o casă cu 
d-ta; — apoi ou viooiune oopilărâsoă adause: 
Bună diua, nene Mayeux!

Și grupa, setdsă mai înainte de ma
sacru, isbucni într’un rîs vesel. C’un minut 
mai înainte tot în aoest loc văzduhul ră
suna de urlete de luptă și de răpăit de 
pusei.

— Nene Mayeux!.... Acesta este dor’ 

nenea Mayeux.... Bună fliua, Mayeux! Aoes- 
ta-i apoi marele vităz, apără pe soldații 
oăfluțl.

Mayeux murmură vesel:
— Voi rîdețl, așa dăr nu-1 ve-țl supăra.
Și ’ntr’adevăr, tumultul, după-oe șl-a 

petreout bine, s’a împrăsoiat. Mayeux a dus,la 
loouința sa pe rănitul, care în curend își 
reveni și bâlbăi mulțumite salvatorului 
său. Mayeux chemă un medio, care nu afla 
gravă rana soldatului.

„In timp de o săptămână se va vin
deca" cjise medicul.

Intr’adevăr, că peste opt dile gardis
tul se ridică. El mulțumi lui Mayeux de 
bunătatea, ce i-a arătat’o, și accentuă re- 
pețit, că-i va fi reounosoător pănă la morte.

— O, crede, nici-odată nu te voiii 
uita! flise soldatul la despărțire. Apoi plecă 
și Mayeux nu l’a văcjut mai mult. Mayeux 
avea o vorbă:

„Și ingrații sunt folositori. Ne învață 
să facem binele desinteresațl".

1 II.
Mayeux servia de două-(jecl de ani în 

ministeriul de răsboiîi ca funcționar inferior. 
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pentru dragostea frățâscă, ou oare m’ațl 
sprijinit, m’ațl susținut, m’ațl întărit în în
deplinirea datorințelor mele de direotor. 
Uitați, Vă rog, în acest solemn moment 
de micile miserii, de supărările și pote ne
dreptățile, ce Vi-le voitl fi făcut în restim- 
pul aoesta de 6 ani al direotoratului meu, 
și fiți convinși, t ă cu voia rău nu am fă
cut nimărui Șdintre D-vâstră, nici ou rea 
credință nu am fost catră nimeni. Și dâcă 
totuși am greșit, om sunt și „nihil huma- 
num a me alienum puto11.

Pe oât de dureros mă atinge, d-lor 
colegi, aoest adio venit prea fără de veste, 
pe atât de plăcut mă atinge ferioirea re
vederii, oe o resimt astăcfl. Ridicat de sârte 
pe un piedestal cevașl mai înalt decât cor
pul colegial, din care ou mândriă fac parte, 
de multe-orl îmi doriam fericirea celor oe 
stau mai aeioițl de puterea vânturilor, de 
arșița sârelui și de răcela ploilor ca mine; 
de multe-orl cu durere îmi resimțiam sin
gurătatea pe acel piedestal înălțat și nu 
odată visam de ferioirea reîntâroerei în si
nul paolnic frățesc și egalitar al colegiali
tății neprivilegiate din sînul corpului pro
fesoral. AdI dorința veche mi-se împlinesoe. 
Vă rog iubiților colegi, reprimiți-mă ârășl 
în oeroul d-vostră amical și colegial, în 
oare sciu, oă voi fi cu mult mai fericit, de- 
oât pe piedestalul, pe care îl depășesc as
tădl, — primiți-mă Vă rog și fiți asigurați, 
oă și de a<jl încolo ca profesor, oa și pănă 
a<jl ca director, nu voii! părăsi steagul, sub 
oare am luptat și luptăm cu toții, stea
gul, pe care cu litere de aur stă sorisul : 
„Școla înainte de tdte !u

Spicuiri
din trecutul și presentul nostru.

Seliște, în Ootomvrie 1900. 
„Vai de Seliștean săracul! 
îndărăt tot dă ca racul!
Nici îi merge, nici se ’ndemnă 
Nici îi este tomna, tomnă“ ...

In toiul luorărilor de-a distruge orl-ce 
notă, care caraoterisa Săliștea-sai, involun
tar îmi reaminteso tabloul Săliștei de-aoum 
15—‘20 de ani și rămân uluit de-atâta 
transformare său „progres11, dâcă Vă mai 
convine. In ultimii ‘2 — 3 ani s’au precipitat 
atâtea schimbări în comuna nâstră câte nu 
a văfiut Săliștea de când esistă. Zadarnic 
mă trudeso însă oa — din învălmășala 
gândurilor oe mă neliniștesc — să des
prind adevăratul rost, adevărata* noimă și 
necesitatea aoestor oheltuell enorme. Și în 
8buciumul acesta sufletesc mă ouprinde un 
dor nebun de urîta și modesta, dâr mulță- 
mita și fericita Săliște de aoum 15—20 de 
ani, și O durerâsă duioșiă față de frumdsa, 
moderna, dâr nefericita Săliște de ac)l.

Ah, vremuri ferioite oum ați dispărut 1 
6re mai întorce-vă-vețl vre-odată? Unde 
sunteți voi, fețe zimbitâre și priviri senine, 
căci acjl înzadar îmi întețesc privirea să 
vă zăreso? Nu văd deoât feț« îngândurate, 
priviri îngrijate de greul vieții, de nesi
guranța 4'1®! de mâne. Unde mai răsună 
adl binețele zimbitâre, pline de dragoste și 
isvorîte din inimi îndestulite, mulțumite ? 
Unde ați dispărut voi, grupuri de femei: 
bunioe, neveste, fete, oarl cu portul vostru 
simplu, ddr lucrat de mânile văstre și cu 
furoa ’n brâu, înșirate pe laițele de dinain
tea porților, glumind și povestind împodo- 
biațl atât de artistic stradele încă nepar
dosite și casele încă netinciuite? Dâr doi
nele de dragoste și ohiotele de veseliă, cu 
cari Vă îmbogățiațl sărăoia și Vă îndulciațl 
traiul, oe s’au făout flăcăi ? Dâr casinele 
Vâstre de dinaintea porților, în oarl Vă 
reaminteați ferioitele d*l® al0 tinerețelor, în 
cari puneați luorurile satului la oale, unde 
sunt, moșilor ?

A41 nu numai că tâte aoestea nu le 
mai văd, dâr și lăițile au dispărut! Ce să 
fiă? Bătaia lui Dumnedeu âre? A venit 
dor vre-o furtună și vi-le-a smuls din loc 
și v’a fost lene să le puneți âr la loc ? Sâu 
orașul Săliște nu le mai ÎDgădue? O fi, 
oăcl la orașe, dâu> 6 mare rușine să ședl 
la portă. Aoesta e numai obiceiul țărani
lor proști, âr noi adl suntem orășeni!.... 
Unde sunt copiii sburdalniol și plini de 
viață, cari odiniâră ou chiotele și ou tără
boiul oe ți-1 croiau iârna cu săniile, âr vara 
cu scăldile ridioau satul în slavă? Unde 
posnașii de oolindfttorl, oarl îți umpleau 
curtea și casa cu urările lor, âr dâoă nu 
le dedeai oâte ceva îți luau audul ou hue- 
tul și hăulitul oe ți-1 înscenau? Unde voi,

oritiol ai moravurilor, cari la lăsatul pos
tului aprindeațl „odaiț“ pe oulmea dealului 
și apoi vai de fata, care nu șl-a păzit cin
stea ?... Batjooura oe se punea pe ea, să 
n’o doresol nimărui! Mare și binefăcător 
era însă efeotul! De oând nu vă tot aș
tept și pe voi roiuri de seoerătorl și sece- 
rătâre oa să-mi mai mângăiațl sufletul ou 
melodiosele vâstre cânteoe, de oarl înainte 
vreme să legăna văzduhul ! Dâr apoi oând 
fiind prea înferbântațl și sumețl de cununa 
vâstră, vă mai răooria câte unul — pe 
furiș — cu oâte-o botă de apă după cap?... 
Răsuna satul de țipete și chiote! Ferioite 
vremuri oând mai are omul ohef și de 
glume! Adl tâte aoestea îmi sună oa o po
veste, care s’a petreout de mult........ de
mult... fârte de mult!

Atunol fiă-oare di îșl avea bucuria sa.
Adl niol sărbătorile oele mai mari nu 

sunt lipsite de griji seriâse. Adl ai putea 
număra pe degete familiile, cari se bucură 
de fericirea să pâtă întruni toți membrii 
familiei acasă oel puțin la Crăciun și la 
Sf. Pasol. Altă-dată nu era vatră familiară, 
oare să nu se bucure de ferioirea aoâsta. 
La Crăciun și la PascI tâtă suflarea se 
trăgea la căminul părinteso — ori unde ar 
fi fost — ca dimpreună ou ai săi să preamă- 
râscă numele Domnului, oare i a învredni
cit cu oele de lipsă, — dimpreună ou ai 
săi să guste bucuria acestor cjil®- Și Pe orl- 
unde treoeai nu vedeai deoât fețe senine, 
din oarl rîdea bucuria d^ei. Ș* fiă-care om 
se simția ferioit, dâcă te putea prinde să 
te ducă la casa sa și să te omenâscă.

Atunol s’a pus temeiul renumelui Să
liștei — ospitaliere, care nu s’a pierdut pănă 
în diua de adl, — âr nu adl, nici erl- 
alaltăerl.

Adl au umplut lumea bieții Săliș- 
tenl; — niol America n’a scăpat de ei, și 
așa fiă-care îșl petreoe sărbătorile pe unde 
l’a bătut Dumnedeu. Er ouvântul biserioei 
că: „aoâsta e dlua> care îa făout’o Domnul 
ca să ne buourăm și să ne veselim într’ensa“ 
numai mai tare îi întărită dorul și dure
rea, reamintindu-i ferioitul treout.

Dâr voi săraol nuntași!... Uitându- 
mă adl la voi și gândindu-mă la treout, 
dău îmi pare, oă voi numai vă juoațl de-a 
ospățul și glumiți ou fleaoul vostru de 
nuntă. Unde sunt adl șireagurile de căruțe, 
oarl par’ că nu mai aveau sfîrșit?... Unde 
îndrăsneții flăcăi, tot unul și unul, cari mer
gând călări înaintea șirâgului trosnind și 
chiuind cât îi ținea pieptul, oonduceau că
ruțele oum și pe unde ei voiau?... Unde 
glumele și poznele oele fără număr, de oarl 
hohoteau oasele soorilor oâte 3 4*1® Ș* 3 
nopți de-arândul, căoi pe-atunol nuntașii nu 
se spurcau numai c’o jumătate de di °a 
adl! Nunta era nuntă, nu jucăriă! Păn’ la 
morte n’o uitai!

Dâmne, Dumnedeule, ce scurt timp e 
în viața unui sat 15—20 de ani și totuși 
— oâtă schimbare ! Tâte oele înșirate și-le 
reaminteso adl âmenii oa nisoe obiceiuri 
vechi... de mult... dintr’un sat o’un cer 
mai limpede, o’un sâre mai strălucitor, ou 
plaiuri și livedl mai verdl, cu fețe mai se
nine oa oele de astădl; dintr’un sat, în 
oare nu vedeai decât 3—4 ofioianțî ou că
mașa ’n nădragi, — înoolo numai mândrul 
nostru port național. Er feoiorii, oarl îi 
aveau pe la școli prin străini, abia apucau 
să vină acasă, ca să lapede de pe ei „zdren
țele11 și să îmbraoe ciorecii!...

Astădl din contră fiă-care zor-ne- 
voiă să se facă „domn11, și dâcă nu sepâte 
folosi de vre-un prilegiU, să duoe ’n străini 
câte-va luni și apoi să ’ntârce „ciufulit11 
și schimosit, numai bun de spăriat vrăbiile 
cu el, — dâr pentru aceea „domn“.

Bărbații înoă trecă mârgă, dâr oând 
vedl pe „lelea Mâiau sâu pe „lelea Vuța“ 
de erl-alaltărl, întoroându-se din cele sate 
ale României ca „madama Dobitocesou11, și 
disoutând politică, artă, literatură... oe-țl 
place — și colea ’nfoiată, înmânușată, îm
pănată oa un gendarm și ou obrăzar pe 
față, âr cu umbrela vecinie întinsă — ori 
e umbră, ori e sâre, — ou „wersiu-ul, 
„6on/wr“-ul și „pardonua\ tot-dâuna la în
delete, ou pretenția de a-i săruta încontinu 
mânuțele și a-i aproba tâte înjuraturile la 
adresa „mitooanilor“ și „mitocanoelor11 — 

foștilor săi consăteni,—atunol, d’°> te-apuoă 
tâte năbădăile și-ți. vine să sumuțl cânii la 
ele și să le șooțl din sat, nu alt-oeva.

înainte vreme aveam „fete^ frumâse, 
drăguțe, modeste, rușinâse. Aveam: Nuțe, 
Mării, Vete, Ohivuțe ș. a. Adl fârte puține 
ne-au rămas de aoestea. Avem însă: „dom- 
nișore^ gentile, ca: D-șâra Elisabeta X, 
domnișâra Mariâra Y, Aurelia Z. etc. 
Atunci îi făoeai ou oohiul sâu o luai de 
mână șl-o învîrteai la „brâza“ cât te ținea 
splina și fata nu „amețiau nici nu „i-se 
făcea rău“, ori cât ai fi învîrtit’o.

Adl însă oând o vedl îți pare-un oa- 
meleon. Unde-o vedl cu cârpa de mătasă, 
ai oărei ciuourl îi bat căloâele, ou pieptarul 
blăsuit ou tâte comediile posibile și numai 
o’un singur nasture (oeilalți și așa ar fi de 
prisos), cu care însă nu se pâte îmbumba, 
decât după-ce șl-a băgat mijlooul în cala
podul oorsetului, — apoi cu șurțele cele 
țigănescl și cu și mai țigănescile ii găurite 
în tâtă forma, cu papuci de lac, cu ciorapi 
negri pe pioior, — deu ți-® ȘÎ frică să te 
apropii de ea. Și apoi să te pue sfântul să 
te duci s’o iei de mână și s’o ohieml lajoo, 
înainte de a-țl fi luat ooperemântul de pe 
scăfârlia și înainte de a-țl fi deolamat nu
mele — că-țl belesce nasul de n’o uiți oât 
trăesol.

Oe privesce jocurile, apoi adl jucăm: 
„valsK, „mazurcă11, „ouadrile“ etc. și mai 
rar câte-o „învîrtită“. „Brâza“, „Hățegana11 
și altele s’au dus, s’au prăpădit oa un cântec 
bătrânesc.

Tot luxul, ce să faoe ad1) 6 0 tragere 
pe sfâră, o amăgire. Mai de mult umblau 
âmenii noștri îmbrăcațl numai în haine țe
sute acasă. Fetele p’atunol nu cunosoeau 
boranjioul jidovesc, niol paohiolul cu d0ol 
de dungi de fir, nici papucii de lao, niol 
ciorapii de prăvăliă, și cu tâte aoestea fe
tele acelea au creat renumele frumseții femeii 
și portului seliștenesc, dr nu schimositele de 
a<ft. Și acelea de-atunol ar fi putut faoe mai 
ușor luxul de adl, fiind-că le tăia ouțitul, 
ie da mâna, aveau din oe, — erau âmenii 
cu stare pe-atunol. Adl vădend un străin o 
fată dela noi gătită „de praznic11, ar „ghi- 
oiului-o“ cel puțin la oâte-va mii de fl. 
avere, și dâoă s’ar duoe la ea aoasă ar 
vedâ, că n’are niol cenușă ’n vatră. Tot 
luxul îl pârtă pe oonta bucăturei din gură. 
Totul e lustru, fără nici o basă. Banonote 
nouă — însă false — oărora le lipsesoe 
„stoow-ul necesar.

Mai înainte lipsia lustrul, dâr esista 
„stooulu. Asta e deosebirea. Atunci casa era 
oasă și masa, masă. Oămerile îndesate ; ham- 
barăle zătonite; pivnițele pline. De aici 
mulțumirea sufletâsoă și fețele zimbitâre. 
Adl ?. • •

In cămară ca afară 
In pivniță ca ’n uliță !

(Va urma.)

Literatură.
„Moda Ilustrată11 este singurul jur

nal de modă românesc, care apare în Bu- 
ourescl, și se distinge de multe alte foi de 
modă streine prin eleganța ilustrațiunilor 
și prin aceea, că aduce tot oe e mai mo
dern și mai ou șic. Nr. ultim al acestei foi 
represintă o bogată grupare de toalete, pă
lării și jachete de tot soiul atât pentru 
dame, cât și pentru copii. Suplimentul gra
tuit oe-1 aduce în fiă-oare număr, represintă 
de astă-dată un tipar în mărime naturală 
dela un colet modern.

*

Noțiuni de Economia Vitelor, 
prețiosa scriere economică a d-lui I. St. 
Furtuna, edițiunea a treia cu 137 ilustra- 
țiunl și 224 pag. Opul acesta nu se ocupă 
numai ou vitele, ci ou tot oe privesoe o 
bună gospodăriă, începând dela boi, cai, 
oi, oapre, porci, măgari, și așa pe rând 
pănă la cel din urmă pairi de găină, gâscă, 
curcă, rață, ba merge chiar pănă la ouă 
arătând și acestea cum se păstrâză, oarl 
sunt mai bune eto. Acest op economic soris 
cu multă ounoscință de causă și fârte bo
gat in cuprins, a fost premiat de Societa
tea centrală de agricultură din România și 
e aprobat de mioisteriul român al cultelor 
și instrucțiunei publice pentru scâlele și 
pentru bibloteoile poporale. Se pâte procura 
și dela Tipografia „A. Mureșianu11 cu 2 oor. 
plus 10 bani porto.)

VARIETATE.
Porumbeii călători in corespon

dența pe mare. Compania transatlantică 
a făout ^experiențe mari ou porumbeii oa 
ooresponențl marini. Oât timp telegraful fără 
fir nu va putâ funoționa decât pe câțl-va 
kilometri, porumbelul va rămânâ] oel mai 
bun mijloc de oomunicațiune între o oora- 
bie și uscat. Un vas sufere un aooident în 
în mijlooul măreî. Ce mare folos ar fi, când 
un asemenea vas ar putâ trimite soire des
pre starea lui.

Inceroările lui Pierre G-iffard dela 1895 
dăduse deja resultate bune. Ele arătase, oă 
nisoe porumbei bine antrenați pot străbate 
600—700 și ohiar 800 kilometri.

Căpitanul Renard a făout esperiențe 
pe o soară mai mare pe vasul „Britania“. 
Columbofilii din Havre îi puseră la disposi- 
țiă 100 de porumbei. Dădură drumu la uni 
la o distanță de 50 kil. de câste. Porum
beii se întârseră acasă de-adreptul. Mai târ- 
diu, pe o vreme furtunâsă, dădură drumul 
la 7 porumbei. Dâr vântul fiind violent, 
bieți porumbei nu putură lupta multă vreme, 
întinsără aripele și se lăsară în voia vijeliei. 
Nu s’a șciut oe s’au făout șâse diu acești 
porumbi. Al șeptelea fu luat, la |500 kil. 
de insulele Scilly, de o corabie, oare trecea 
prin golful Gasconiei. Cu tot vântul, unul 
din porumbei urma direoțiunea oea bună 
și ajunse pe continent. Depeșa trimisă ajunse 
la destinație, dâr fârte greu.

Când vasul se afla la 3000 kil. de 
New-York oăpitanul Renard, deși vremea 
era mereu rea, se hotărî a da drumul la 
un porumbel. Acesta porni fără esitațiune, 
dâr în loo de a merge spre Havre, porni 
spre Amerioa și se opri la 80 mile departe 
de New-York, în Comeoticus. In aoest oas 
porumbelul perdii, cum vedem, simțul direc
țiune!, ori se luă după direcțiunea vîntu- 
lui, drept înaintea lui.

La întorcere „Britania“ luă ou dânsa 
50 porumbei dela New-York. Aoestora li-se 
dădu drumu în primele 4'1® de călătorie. 
Ei s’au întors aoasă. La 400 kilometri 
de Havre s’a dat drumul la ultimii porum
bei, luațl de aci. Aoeștia s’au dus de ase
menea aoasă, ohiar di’ia a®e®a ori în calele 
următâre.

Din aoeste experiențe resultă, că un porumb 
pote faoe pe mare, în timp obicinuit, un 
drum de 600—1000 kil. Numai va trebui 
să se atrenese bine animalul, oum se face 
pentru oaii de curse. Experieuța a dovedit 
în Satele-Unite, că porumbeii sunt suscepti
bili de ameliorare. Ast-fel un porumbel făcea 
odată 805 kil. în 36 ore și era oonsiderat 
ca iute. Cinci ani mai târdiu, în urma an- 
trenărei, el făcea aoeașl distanță în 24 âre. 
Și de atunci repeziolunea sa a tot cresout. 
Se citează Lady-Gainsville, oare în mai 
puțin de 14 âre a făout 1000 kilometri. Po
rumbelul care a făout drumul oel mai lung, 
e cel numit Sadia Iones, oare a fost dela 
Lake-Charles în Luisiana la Filadelfia în 
16 dil® distanța fiind de 1950 kilometri.

ULTIME SG1K1.
Viena, 5 Noemvrie. Se telegra- 

fbză din Belgrad cHarul „Deutsches 
Voiksblatt11, că acolo e probabilă o 
crisă ministerială. Regele Alexandru 
vrea ca părinții lui se vie la Belgrad. 
Regina Dragina, care se află bolnavă, 
se opune la acesta. S’a trimes un ge
neral la ex-regele Milan spre a aranja 
lucrurile. In aceeași telegramă se 
mai spune, că la Belgrad se svo- 
nesce chiar, de divorțul între re
gele Alesandru și regina Dragina.

Constantinopol, 5 Noemvrie. Aici 
continuă a se face numerose ares
tări de Bulgari venind din Macedo
nia. La Salonic au fost arestați pa
tru la sosirea lor, fiind bănuițl de a 
fi agențl ai comitetului macedonean.

Proprietar: Dr. Aurel ^ursșiauu.
Redactor responsabil: Seagoriu 
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combătut proiectul din tâte punotele de 
vedere. La sfîrșitul disoursului d'se> că na
ția maghiară nu va ținâ acest proiect de 
lege niol din causă, că nu se pote pretinde dela 
nici un Maghiar, ca să nu onoreze în soția 
regelui Ungariei pe regina Ungariei. Ora
torul a mai dis, că archiducele Francisc 
Ferdinand nu-șl va țină jurământul, bănici 
nu trebue să-l țină, fiind-eă orl-ce preot 
pdte să-l deslege de el.

Desbaterea a continuat acjl.

Din Bucovina.
„Deșteptarea“ din Cernăuți aduce 

amănunte interesante despre adunarea, ce 
s’a ținut în 30 Octomvrie în Rădăuți, con
vocată de adversarii partidului poporal na
țional, ou scop de a decreta oandidatura 
unei creaturi guvernamentale, pentru Curia 
a cincia în looul d-lui Dr. G. Popovicl.

Adunarea însă n’a reușit, grațiă alipirei 
și dragostei poporului oătră candidatul său. 
Pe când uneltele guvernului cari convaoa- 
seră adunarea, erau representate înr’un nu
măr de batjooură, vr’o 16 inși între oarl 
parte mare Ovrei, pe atunci alegătorii ro
mâni, puterea satelor, — cei mai mulțl ne- 
invitați — au merB în cete falnice la adu
nare, ca să arate care este, adevărata do
rință a întregului district. Intrâud în sală 
a întrat și grdza în âsele companiei guver
namentale.

Der s’a luat refugiu la o apnoătură 
mârșavă. Pe motiv, că vrednicii Români, 
preoți, și popor, n’au fost invitați, aceștia 
au fost provooațl să părăsăscă sala. Prin is- 
gonirea acâita s’a produs un vifor mare de 
nemulțămire și era un vuiet și un tărăboiîî 
numai ca el.

In momentul acela apare la hotelul 
unde se ținea adunarea, părintele Pătraș 
din Frătăuțul-vechiti și printr’o vorbire po
trivită liniști pororul măhnit. Intr’aoeea, 
chiar unii din uneltele guvernului părăseso 
adunarea.

In cele din urmă adunarea s’a risipit 
fără de nici un resultat. Un resultat a avut 
totuși: s’a dovedit în cel mai strălucit chip, 
că peste interesele poporului român nu se 
pote ușor înălța particularismul inimicilor lui.

Conferința învățătorilor
rom. gr. or. din districtul Brașovului 
(protopopiatele Brașov, Bran și Trei- 

scaune).
ErI în 23 Oot., s’a deschis acâstă con

ferință prin d-1 comisar oonsistorial Dr. V. 
Saftu, în sala cea mare a gimnasiului ro
mân din loc.

Desohiderii conferinței i-a premers in
vocarea Duchului Sfânt și parastas pentru 
membrii răposați din conferință și alțl bine
făcători ai șcâlei, săvârșit în biserica Sf. 
Nicolae din Prund de d-nii: Ioan Petrie, 
protop., Dr. V. Saftu și Iancu Maximilian, 

(preoțl.

Avea plată mică, dâr și acâsta îl mulțumia. 
Nu mai era tînăr și în deoursul anilor șl-a 
câștigat atâta, încât fără frică de miseriă 
să aștepte tj'Ua în care — cum obiclnuia 
el să cjicâ — „<rebue să-și dea oheia“. 
Rude nu avea, niol amiol. De rudenii l’a 
despoiat mortea, âr asupra lipsei amicilor 
se mângâia ou aceea, oă cel puțin n’are 
inimici.

Mayeux iubia amintirile, deși ale lui 
amintiri erau triste și amare. Amărăoiunea 
acesta însă îi părea duloe în singurătatea 
lui și i-se părea ca o beutură duloe-amară.

Mayeux adeseori îșl reamintea un 
moment jalnic din viața lui, în care a su
ferit forte mult.

— Și totuși acesta a fost unioul mo
ment, în care am trăit aevea! murmura el 
mangăindu-se.

Avusese o rudeniă, Madelaine, pe 
oare a iubit’o mult. Der n’a cutezat să-i 
spună o’ar dori-o de nevastă.

— M’ar rîde ! îșl cjioea, deși vorbia 
ou ea (jilnic.

Madelaine observă, că unchaișul ei

Ședința 1. (10'/2-12 6re a. m.)

Domnul oomisar Dr. V. Saftu, după 
ce bineventâză pe d-nii ospețl Ioan Petrie., 
protop., Kakwjay Karoly inspector reg. ung. 
și Nic. Soiu, preot, rostesoe ouvântul de 
deschidere, în care aooentueză ou deosebită 
însuflețire mai ales două lucruri prinoipale: 
a) aotivitatea lăudabilă a oonferinței în cei 
doi ani trecuțJ și b) importanța și utilita
tea limbei materne (române) punându-o în 
strînsă legătură cu importanța religinnei 
nostre ortodoxe pentru nâmul nostru româ
nesc." Acest ouvânt fu întâmpinat de adu
nare ou un întreit’: „Să trăiâscă!“.

După-ce se esprimă mulțămită proto
colară V. Oonsistor Archidiecesan din Si- 
biiu, pecum și I. P. S. archiepisoopului și me- 
tropolitului loan Mețianu, se oonstată numărul 
membrilor presențl și se treoe la leoțiunea 
practică din limba maternă pentru cl. I. 
primară. Acâstă leoțiune este ținută de în
vățătorul din Brașov (Tocile) loan Sîiciu. 
Prelegătorul, după-oe ooupă în soris cele
lalte despărțăminte (an. II, III, IV și al V) 
tracteză ou oei din an. I povestea: „Capra 
cu trei ie$lu. Eliberându-se elevii din sală, 
se deschide disouțiune liberă asupra leoțiu- 
nei, la oare iau parte mai mulțl membri. 
In urmă, răspunde prelegătorul la obser
vările făoute, și îșl face și comisarul ob
servările sale asupra aoestei leoțiunl și con
ferința o ia cu recunosoință la cnnoscință. 
Cu acestea ședința se ridioă.

Ședința II. (2l/2—4 ore p. m.)

După deschiderea ședinței, comisarul 
pune la ordinea cjilei cetirea temei: „Ceva 
din frumsețile limbei românesciu, lucrată de 
d-1 I. Toma, învăț. (Herman.) Tema e as
cultată cu deosebită atențiune și disertan- 
tul întâmpinat cu „să trăiâscă“. Desohicjen- 
du-se discusiune liberă asupra acestei teme, 
la care iau parte mai mulțl membri, să ia 
cu plăcere la ounoscință lucrarea amintită 
și să votâză d-lui disertant mulțămită pro- 
tooolară.

După-oe se oonstată numărul mem
brilor presențl, ședința se ridioă.

SC1RLLE Di LEI.«
— 24 Octomvrie v.

Din Buzeu se comunică, oă în 
comuna Pârscov este aoum deplină liniște. 
Vineri noptea a fost o oioonire între o 
patrulă și un grup de săteni. Procurorul 
general Ciooârdia a sosit Sâmbătă după 
amâcjl la Pârscov, și a luat conducerea 
anchetei. Prin statele din apropiere fier
berea printre săteni continuă. In Pârsoov 
urmâză aoum operațiunile pentru taxare.

— Operațiunile pentru aplicarea im- 
positului pe țuică, au început de Sâmbătă 
și în județul Dâmbovița. Spiritele sunt 
agitate și în unele localități din ace) județ, 
dâr nu e de înregistrat niol o turburare.

este trist adeseori, dâr nu putea să afle 
oausa.

într’o d' Mayeux îșl <ji36 :
— Madelaine soie, că uu-’s om reu și 

oă o iubesc. De oe nu m’ar iubi și ea, 
biata, oare este atât de bună, chiar d’aș! 
fi urît!

S’a îmbrăcat în haină de sărbătore și 
grăbi la loouința adoratei sale. Aiol se 
opri dinaintea ușei; era palid, tremura și 
inima-i bătea așa de tare, încât părea oă-1 
dore. Tocmai voia să bată la ușă, oând 
ureohia lui fu lovită de sunete, oe veniau 
dinăuntru. Madelaine și mamă-sa vorbiau 
ele de ele.

— Dumnezeule! cjicea Madelaine, tu 
nici nu soi mamă, oat de urît este omul 
ăsta. ErI l’am privit biue: adevărat mon
stru. Bietul Mayeux!

Madelaine rîdea, er Mayeux credea, că 
trebue să mdră dinaintea pragului. îșl su
prima plânsul, care-i strîngea gâtlejul, și 
pleca îndărăt grabnic.

Mergând pe drum cjise °’° desperare 
sălbatecă:

— Om prost.... și tu n’ai seiut? N’ai

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai întrat următorele sume:

a) dela d-1 Damian Popescu, preot în 
Ovoea (Bârânyos) 6 corone',

b) cotisațiuni anuale pe 1900: D-1 
Aprad Kacsinlca din Al-Csill (oomit. Ara
dului) 10 cor.', d-1 Vasilie Bărbat învățător 
în Feldidră 1 cor. Primâscă nobilii bine
făcători cele mai vii mulțămite. — Direc
țiunea șcdielor.

Keazim-Bey la Sinaia. Erl a fost 
primit în audiență la oastelul Peleș Keazim- 
Bey, ministru plenipotențiar al Turoiei. El 
a remis Regelui Carol o sorisdre din partea 
Sultanului ca răspuns la scrisorea, oare i-s’a 
fost remis la Yldiz-Kyosc de cătră d-1 Al. 
Marghiloman.

Papa și societatea de asigurare. 
Din Roma se scrie, că o societate mare de 
asigurare americană a făout Papei planul 
oa prin intervenirea Sa să se asigure în
treg clerul catolic. Societatea promite Va- 
tioanului în sohimb o dividendă sigură. 
Papa încă n’a răspuns aoestui ofert, dâr 
anevoie se orede, că se va învoi.

Prima damă doctoi’ în medicină 
în Ungaria. In 2 1. c. s’a promovat în 
aula universității din Budapesta, în fața 
unui publio număros, d ra Chariota Stein
berger, doctor în medicină. Acâstă damă 
este oea dintâiă, care a absolvat studiile 
la universitatea din Ungaria. D-șdra Dr. 
Steinberger cjilel6 aceste va merge în străi
nătate pentru a-se dedica studiului gyne- 
oologio și după aceea va face praxa în 
Budapesta. Nu de geba a ajuus să se ji- 
dovâscă atât de mult țâra celor oe nu se 
gâudeso <j> Ș’ nopte, decât la maghiarisarea 
altora, căci s’a dovedit și ou ooasiunea 
acâsta, că jidanoele au început să se ridice 
mai pe sus de Unguroioe.

Defraudare. Din Belgrad se scrie, că 
oassarul băuoei naționale de acolo, flilele 
aceste șl-a perdut urma, defraudând 150,000 
franci.

Grindină în Noemvrie. Din Deș se 
scrie, că Vinerea trecută a căcjut pe acolo 
grindină. Lucru rar în Noemvrie.

Un fenomen rar. Un cjiar Jooal din 
Sepsi-St.-Georgiu publică soirea, oă în săra 
de 31 Ootomvrie pe la 8 dre locuitorii 
aoelui oraș au fost martorii oculari ai unui 
rar fenomen natural. Fiind timpul viforos, 
o pldiă dâsă s’a lăsat asupra ținutului. In 
partea sud-vest-ică a orisontului luna din 
când în oând sâ ascundea și ârășl apărea 
de după nor; în timpul acesta în partea 
nord-ostică se pute bine vedâ un curcubeu 
frumos. Dintre colorile ouroubeului mai 
bine erau pronunțate oea roșa și albastră.

Lucru rar este ca în aceeași cji într’o 
familia toți membrii să-și pdtă serba (j'ua 
onomastioă. Acâsta însă o pote face un 
croitor din Berlin. Capul familiei s’a născut 
în 27 Ootomvrie 1874, soția tot atunci, âr 

soiut, oă ou urîoiunea ta deștepțl pretutin
deni groză? N’ai soiut, oă ondrea nu plă- 
tesce nimio, dâcă n’ai și frumseță? Ghebos 
miserabil, întră’n fundul pământului!

Astfel jeluindu-se Mayeux ajunse la 
țărmul Senei. Aici se opri, îșl pironi 
cât-va timp privirea în valuri și apoi sări 
grabnic în apă.

L’au Soos.
Când s’a deșteptat <^ise înoet:
— Ași fi fost ourend așa de fericit! 

Dâr totuși primiți-mi mulțămitele. Pdte ași 
fi păcătuit! *

Peste oâte-va luni Madelaine se mă
rita după un om bogat. Și Mayeux fu de 
față. După oununiă rămase cât-va timp în 
genunchi, oapul și-l plecă pe mâni și 
astfel stătu pănă când a trecut oonvoiul 
nuntașilor.

— Ei, oe va fi Mayeux? îl agrăi 
oine-va.

— Lasă-1 .în paoe, 4lse altul, lasă-1 
să se rdge.

Mayeux nu se ruga, oi plângea.
(Va urma.) 

în 27 Ootomvrie a. o. a văcjut întâiașl dată 
lumina cjilei un fiu al aoestor părinți.

Vifore pe Marea-negră. Pe la sfâr
șitul săptămânei trecute nisoe vifore cum
plite au bântuit pe Marea-nâgră. 17 corăbii 
s’au cufundat și mai mulțl de 100 dmenl 
s’au îneoat. Și pe țărmii mărei s’a oausat 
multe pagube prin vifor.

Poporațiunea Statelor-Unite ameri- 
oane, după noul recensământ, este de 
76,295,220 suflete, oeea-ce arată față de 
anul 1890 un plus de 13,228,464.

Cuvântul de adio
rostit de directorul Virgil Onițiu cătră corpul 

profesoral al școlelor medii și superiore gr. or. ro
mâne din Brașov, în diua de 19 Octomvrie v. cu 

ocasia anunțării demisiunei sale din postul de 
director.

— Fine. —'

Am indicat în demisiunea mea, oum 
prooederea Eforiei școlare a fost în oașul 
dat o călcare și eludare de legi, o descon
siderare a drepturilor și datorințelor mele 
de director, o denegare a tradițiunii de 
50 de ani în praosa stabilă a Eforiei șoo- 
lare. Și tote aceste pentru ce? Pentru de 
a se face un serviciu școlelor? învățămân
tului ? Progresului ? Pentru de-a salva vr’un 
principiu etio, oe stă mai presus de tdte? 
Nu. Nici ohiar Eforia șoolară nu ar în- 
drăsni să susțină acâsta Bine, dâr atunci 
pentru-ce s’au făcut tdte aoâsta?

Ea sciu și o soim ou toții pentru-oe : 
Pentru de a produce impresia, oare să ne 
servâscă de învățătură, oă nu calități inte
lectuale și morale, nu cualifioațiunea le
gală, nu distinoțiunea în prestațiunile ndstre 
ca profesori, sunt aoele mijlooe cu cari să 
oredem a ne pute forma un drept la lip
surile împreunate cu postul de profesor, oi 
umilința, servilismul și temenelele față cu 
detentorii omnipotenței școlare dela noi.

Nu m’așl considera de demn în ochii 
mei proprii, dâcă nu ași fi protestat solemn 
și momentan în contra acestui nou program 
de politică șoolară. Tăcerea ar fi însemnat 
identificarea mea cu el. Deși în situațiune 
nefavorabilă, — întru cât (din nefericire 
pentru interesul oausei) persona isbită di
rect prin oonolusul oitat al Eforiei șoolare 
îmi este și cumnat și astfel reavoința și 
perversitatea, din care este mai mult său 
mai pațin în fie-oare om, mă va putâ cu 
înlesnire oalumnia, că fac cestiune de ne- 
moteniă, — ou tote aoeste, în deplina con- 
sciință, că apăr un principiu mare și no
bil, nu am pregetat nici un moment a 
striga un „quod non“ domnilor dela putere.

Der un simplu protest, aoolo, unde 
se cer fapte vii, ar fi fost un platonism sec 
în cașul dat, peste oare omnipotenții noștri 
stăpânitorl ar fi treout zîmbind la ordinea 
cjilei. „Lasă-1 să protesteze, noi ne mergem 
calea ndstră înainte!“, acesta era răspunsei 
oe mi-s’ar fi dat.

De aceea nu m’am putut mărgini la 
un simplu protest, ci am oerut direot in
tervenția supremei nâstre autorități șco
lare, pentru-ca se nu se sancționeze o di
recțiune nimicitore pentru șoâlă, care toc
mai acum pe față șl-a afișat programul.

Resultatul intervențiunei a fost, că 
autoritatea supremă în genere s’a identifi- 
at ou punotul de vedere al Eforiei, și în 
oc de a da minimul sat.isfacțiunei oerute 
pentru știrbirea dignității postului de di
rector și pentru perioulul multiplu creat 
șcdielor — prin deoisul său adus, a mai 
redus aprdpe la zero un drept esistent d« 
50 de ani al directorului, dreptul de a 
asista ou vot consultativ la ședințele Efo
riei școlare.

Peste acest fapt eu oa director al șed- 
lelor, nu am mai putut trece la ordinea 
(jilei. Remânerea mea și mai departe în 
acest post, la care nici când nu am râvnit, ar 
însemna umilirea mea personală, ar însemna 
denegarea principiilor mele conducătore, ar 
însemna închinarea steagului, sub cutele că
ruia m’am luptat timp de 6 ani, la picidrele 
învingătdre ale acelora, cari r conduc spre 
prăpastiă destinele șcdielor. Er demisiunea 
mea este și rămâne un protest viu și sdro- 
bitor în contra direcțiunei greșire în con
ducerea afacerilor nostre școlare, un pro
test, care prin puterea sa va contribui nea
părat la clarificarea eituațiunei nâstre șco 
lare și în consecuență la sanarea relelor 
aparente, singurul soop, pe care l’am avut 
și-l am totdâuna în vedere.

Cu aceste, on. corp profesoral și ii;- 
biților mei colegi, îndeplinindu-ml dat.o- 
rința pănă în ultimele oonsecuențe pentru 
salvarea intereselor nostre școlare, mă adre
sez cătră d-vostră cu oele mai ferbințl cu
vinte de mulțumită pentru oonlucrarea de
votată, pentru încrederea deobligătâre și
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
din BSs'așov, 

se pot procura următârele cărți:
Scrieri istorice.

Memorii din, 1849 — 4:9 de Vas. 
Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.)

„Țera nostrău. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miadă-cjiși valea 
Murășului, de Silvestru Moldovan, — e o 
soriere unică în felul său, atit de călduros 
aprețiată de întrega diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’<.r 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fi. (ou posta 
1 fi. 10 cr).

„Pintea Vitezul*, tradițiunt, le
gende și schițe istorice, de Pop-Re-
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte
resante tradițiunl și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
or. (cu posta 23 cr.)

„Românul in sat și la osie1 
Aoesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Retegamd, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 cr.

„Colonel David baron Urs de Mar- 
(fina la Solferino și Lissa", interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c. și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum ș ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

„Itefleociunl fugitive'1 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Laszlo întitulat „Azs 
olah nyelv es nemzet megalakulasa'-1, ăcrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani.

„ David Almășianuu, schițe biografice 
de loan Popea. Broșura acâsta, presentă și 
multe momente de însemnătate istorică 
Prețul 30 or. (cu posta 33 cr.)

„Povestea unei corone de oțel'1, 
G. Coșbuc. In istoria acâsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
mărase portrete și ilustrațiuni. Preț. 75 cr. 
(cu posta 80 cr.)

„Resboiul pentru neaternae, de 
George Coșbuc11, o carte nu numai cât se 
pote de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
der tot-odată și cea mai eftină între căr 
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8° de 283 pagine numai 
50 cr. (porto 55 cr.).

Istoria lumii, „tălmăcită de preotul 
Constantin Morariu din cartea nemțâscă a 
D-rului Th. B. Weltar. Partea I și II, fiă- 
carei parte câte cu 50 cr. (cu porto 55 cr.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere de Silvestru Mol
dovan. Ou 9 ilustrațiuni și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
său, ca și cea dintâifi. Recomandăm și acestă 
oarte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunâscă 
țâra și nemul lor. Prețul 1 fi. (cu posta 1 
fi. 5 cr).

Cărți cu prețuri reduse.
Atragem atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’uu v&ndut pănă acum.

1) Lascar Viorescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nâstră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vândut pănă acum, este acjl numai 2 cor. 
(-(- 30 bar.î oorto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-j- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob, 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literaților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor.(-ț- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sed- 
lele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de 1J. lonescu, profesor de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Bucurescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-J- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu semă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-|- 10 b. porto.)

7) „ Vrei se te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-|- 5 b. porto).

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Hui

CupsuI la bwfsa din Viena.
Din 5 Novembre n. 1900.

Renta ung. de aur 4%......................114.80
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 90.35
Impr. căii. fer. ung. în aur 4l/2°/0 . 119.60 
Impr. căii, fer ung. înargint. 4'/2°/0 98.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 116.75 
Bonuri rurale ungare 4% .... 91 40 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.50
Impr. ung. cu premii........................ 164.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.— 
Renta de argint austr............................... 97.35
Renta de hârtie austr...........................97.—
Renta de aur austr.................................114.65
LosurI din 1860..................................... 132.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.90
Aeții de-ale Băncei ung. de credit. 664.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 663.75
Napoleondorî............................................... 19.19
Mărci imperiale germane ... . 117.55
London vista........................................ 240.50
Paris vista............................................... 95.85
Rents de corone austr. 4°/0 • • . 98.35
Note italiene........................................... 90.85

si
>

L
j *

Cursul pieței Brasov.
Din 6 Novembre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.92 Vând. 18.96
18.75 Vând. 18.90
19.20 Vând. 19.26
11.20 Vând. 11.26

127.— Vând. —.—
58.75 Vând. —.—
10.70 Vend. —.—

100.- Vend. 101 —

De închiriat cu luna 
o cameră mobilată

in si trad a Prundului nr. 37.
' ...

« ■■ „Gazeta Transilvaniei“
cu numeral ă 10 flL se vinde
la librăria Nic. L (jwrcn. și 
la Eremias Nepoții.
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CONSPECTUL 
tuturor celor 50,000 câștiguri. 

Cel mai mare câștig in cel mai 
favorabil cas 

1.000,000 corone.
Câștigurile speciale sunt împărțite cum nrineză: 
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50,000 13.160,000

compărând uii Eos dela noi S

Loterie de classă reg. ung. privii, 
ofeiă cele mai bogate șanse de câș
tiguri. Se începe acuma din nou. Din 

100,0®® losuri 50,000 
se sorîeză cu câștiguri in bani, așa-dâr ju
mătate din leșuri trebue să câștige conform 
specifi cărei alăturate.

Nici o loterie din străinătate nu 
are câștiguri așa de mari, ca ioteria 
de clasă ung.

Cel mai mare câștiiîin cas favoralnl
Un milion corone.

VI

In total vin tretspi'ețEece nailw- 
rae 100,000 la sorti re.

întrega întreprindere e pusă sub su- 
praveghierea statului.

Prețul original al losurilor de clasa I, 
e stabilit după plan :
pentru o cptime — .75 său cor. 150

77

77

„ un pătrar (*/4) „
„ o jumătate (*/2) „
„ un întreg C/2) „
trimet cu ramburs 

terea înainte a sumei, 
pedeză după tragere. Planuri oficiose gratis.

Ne rugam ca comandeie de losurl ori
ginale a se trimite direct la noi j9ă,nă. în 

§5 Novembre a. c.
A. TOrOK & C"' 

casă de bancă 
Budapesta, V. Waitznerrinff 4|a. 

ȚJiljnln'J ii z eun irin & m*. 18.
f 111 dl li i | JElisabetlii’ing „ S4.

Multe și fârte mari câștiguri am sol
vit noi prea stimaților noștri cliențî .Ai anu
me în timp scurt peste trei milione 
de corone.

Scrisore de comandă de tăiat.

1.50
3.—
6 -

3.-
6 -

12.—
77

n

îl

seu pe lângă .trimî- 
Liste oficiose se es-

se

Domnului T 0 R O EC & Budapest.
Binevoiți a trimite ............... LosurI originale clasa I. a Loteriei de clasă

reg. ung. împreuna cu planul oficial.

Suma de fi. f a se lua cu 1-amburs, ur- 1 (Ce nu convine 
( meză ou mandat, postal. J să ștergeți).

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


