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Ce facem?
iii

Cea dintâi consecență trasă de 
contrarii noștri naționali în favorul 
politicei lor de distrugere, în urma 
sentinței de condamnare în procesul 
Memorandului, a fost ordinul minis
trului de atunci Hieronymi, prin care 
fu disolvat comitetul partidei nostre 
naționale și fu interețisă funcționarea 
partidei.

Ce au tăcut și ce fie „bărbații 
de încredere11 ai comitetului, seu cum 
sunt de obiceiu numiți: „Omenii, cari 
obosesc acjî pentru ducerea mai de
parte a lucrării comitetului întem
nițat44 ?

Cât pentru trecut soim ce au 
făcut.

După ce au lăsat se trecă timp 
destul de îndelungat în deplină ne- 
activitate, au înscenat — la spatele 
conferențelor confidențiale, ce se ini- 
țiaseră în Septemvre a. tr. în sensul 
dorinței generale de-a ne strînge și 
întări șirurile, der cari fură întrerupte 
și date la o pa,rte—au înscenat, cți- 
cem, de-odată, în câte va 4*Ie și cu 
graba cea mai mare adunarea ale
gătorilor români dela 28 Noemvre 
în Sibiiu.

Adunarea din 28 Noemvre, ce-i 
drept, a protestat în contra aminti
tului ordin al ministrului de interne, 
der cu acest protest, de-o valore mai 
mult academică, s’a încheiat totă 
acțiunea și până în 4’ua d© ac|i nu 
s’a mai lucrat nimic în sînul parti
dului pentru de a’l libera de cătu
șele, ce guvernul a încercat a i-le 
pune.

încercarea înse s’a făcut și, după 
cum însă-și adunarea din Noemvre 
a constatat, s’a făcut cu călcarea cea 
mai flagrantă a legilor și a consti
tution ei.

Ei bine, în fața acestui fapt ne
tăgăduit, cum de aceia, cari se laudă 
mereu prin organul lor, că „obo
sesc44 pentru conducerea trebilor nos
tre naționale și că prepară acțiuni 

mari, cum de n’au găsit în timp de 
o jumătate de an, dela adunarea 
din 28 Noemvre 1894, nici un sin
gur prilegiu măcar de a interveni 
pentru salvarea organisației amenin
țate a partidului nostru, cum de n’au 
ridicat un cuvent în favorea ei nici 
față cu guvernul, nici în sînul par
tidului?

Ori doră sunt ei de părere, că 
în adever, prin acele ordine minis
teriale noi Românii am încetat de 
a fi cetățenii acestui stat și nu mai 
putem reclama în favorul nostru nici 
drepturile de cetățeni, ce ne com
pot după legile și constituția esis- 
tentă ?

Ce scop a avut atunci adunarea 
dela 28 Noemvre? Servit’a ea nu
mai pentru de a îmormenta cu 
pompă partidul nostru național și 
programul seu, lăsând sbrtea între- 
gei națiuni cu desăvârșire în mânile 
celor ce, (țice-se, „obosesc44 pentru ea?

Dăcă aceștia — în contra vede
rilor acceptate în consultările confi
dențiale ale partidului — s’au abătut 
dela singura cale, ce era prescrisă 
în interesul salvării organisației lui 
și au încunjurat convocarea conferen- 
ței generale a bărbaților de încre
dere ai partidului, puindu-se astfel 
de fapt pe teremul ordinului minis
terial; decă în urma acesta ei n’au 
mai întreprins nici un pas pentru a 
zădărnici printr’o luptă legală efec
tele acelui ordin ilegal și neconsti
tuțional, nu trebue ore să facă im- 
presiunea, că ei au sacrificat orga- 
nisația partidului nostru național?

Ei bine, cu ce vor ei să-o înlo- 
cuescă? Cu „acțiunile mari44, ce 4i°, 
că le prepară, pe cari însă nu le ve
dem și despre cari nu seim nimic?

Apoi cum va să fiă posibilă o 
acțiune mare și folositore. acum ori 
în viitor, lipsindu-i condițiunea pri
mordială: pregătirea și organisarea 
forțelor, ce au să-o întreprindă și 
fără de care nu se pote cugeta nici 
un resultat favorabil, nici un efect 
mulțumitor?

Ori doră să ne mulțumim erăși 
cu arangiarea vr’unui mare foc de 
artificiu pentru a mai mângâia pe 
u$i timp ore-care nația, împilată și 
prigonită, cu marea „îngrijire“, ce-o 
portă în interesul ei cei ce „obosesc41 
așa de mult pentru ea?

Și partidul, unde rămâne el? 
Se n’aibă el ore nici un cuvent de 
dis acolo, unde se tracteză de a sci, 
ce să facă, ce să întreprindă și cum 
să lupte, ca să scape din halul, în 
care se află, și să asigure sorți de 
isbendă intereselor de esistență ale 
națiunei ?

Mărturisim, că la t6te aceste 
întrebări, după cum stau acțl lucru
rile, nu putem da decât un răspuns 
nemulțămitor, ce trebue să ne în- 
grijâscă adenc de sbrtea și de vii
torul partidului nostru național.

Dâr și cele ce se petrec, ori 
nu se petrec, în afară de cestiunea 
organisației partidului nostru, în lup
tele nostre tulnice cu asupritorii noș
tri și în contactul cu ei și dintre noi, er 
în deosebi în Ziaristica nostră, au ajuns 
se formeze pentru publicul român 
obiect de continuă neliniștire, mâh
nire și îngrijire.

Sune, din nenorocire, simptome 
prea multe și prea convingătore, cari 
ne spun, că am pornit pe o cale 
greșită și primejdiosă și că, dâcă 
nu ne vom întorce curend spre a 
lua o direcțiune sănătosă, se pot com
promite și cele mai mari interese 
ale luptei nostre de apărare națio
nală într’un mod ireparabil. Si aceste 
simptome în mare parte nu mai sunt 
acțl ascunse vederii publicului nos
tru român, deși el, încă nu-șl pote 
da bine seină de ele.

C r i s a.
Mult așteptata soluțiune în afacerea 

Bânffy-Kâlnoky încă n’a urmat nici acum. 
Monarchul reîntors din Pola a primit, după 
cum se scie, în 12 Mai d. a. la 1 oră în 
Lainz pe ministrul de esterne Kâlnoky, er 
la 5 bre d. a. a plecat la Viena.

La 6 ore săra a primit în audiență 
pe br. Josika, er c’o jumătate de bră mai 
tarejiu pe ministrul-președinte Bânffy. Cu 
prilegiu,l acesta Bănffy a raportat asupra 
situațiunei. Majestatea Sa a luat la cunoș
tință raportul, reservându-șl hoiărîrea defi
nitivă in cel mai apropiat timp. Bânffy a 
spus între altele monarohului, că Luni (ieri) 
camera deputaților, âr Marți (adl) camera 
magnaților țin ședințe și în cea din urmă 
vin din nou la desbatere cele două proiecte 
bisericescl, pe cari guvernul pune o deose- 

I bită importanță. La acestea monarchul a 
I răspuns, că nu doresce să se sisteze lucrările 
parlamentului.

Cu aoăsta audiența s’a sfîrșit. Cores
pondentul vienes al unei foi maghiare cjice, 
că declarația din urmă a monarohului este 
singurul simptom, ce se pbte esplica în 
sens favorabil pentru guvernul ungar. Bânffy 
însă tace tăcerea pescelui asupra decur
sului audienței și despre cuprinsul rapor
tului său făcut înaintea Corbnei. In cerourile 
normative din Viena sunt convinși omenii, 
că causa isbucnirei din nou a conflictului 
este a-se căuta în Budapesta, âr nu în 
Viena. In general se pote Zice, că situa- 
țiunea s’a înrăutățit in mod considerabil și se 
crede mult, că amânarea resolvărei din 
partea monarohului va influința nefavorabil 
pentru guvern la votarea din camera mag
naților. Monarohului nu-i va fi posibil să 
aducă o soluțiune înainte de sfîrșitul aces
tei săptămâni; se pote însă totuși, ca să 
comunice lui Bâuffy hotărîrea prea înaltă 
după ședința camerei magnaților de a<jl.

*
Dm cercurile guvernamentale i-se co

munică lui „Budapesti Hirlap“, că la oas, 
decă guvernul uncuresc nu va primi satis
facția în înțelesul hotărîrilor consiliului de 
miniștri de Sâmbătă, atunci înaintea mo- 
nsrohului stă actul de dimisiă. Deschiderea 
delegațiunilor este cea mai puternică armă 
în mâna guvernului, și numai activității, ce 
va desvolta și atitudinei energice, ce va 
lua-o delegația ungară față cu Kâlnoky, se 
va pută mulțumi un eventual succes al lui 
Bânffy. Mai mulți dintre delegații maghiari 
s’au hotărît, că orl-ce s’ar întâmpla, ei vor 
lua sub aspră critică atitudinea lui Kâlnoky, 
fiind-că nici un fel de satisfacțiă n’ar pute

FOILETONUL „OAZ. TRANS.'4

Venâetoriî de cjiare din New-York.
„Cumpărați „Sun“-ul! Cumpărați 

„WorZd“-ul! LuațI nTelegrameu-le> l LuațI 
„Mai“-ul! Cumpărați „Los^-ul!“ sbiară ne
contenit pe bulevardele New-Yorkului bă
ieții, cu un ton de-ți țiuie urechile. Fiă- 
care călător, care sosesce la New-York, 
trebue să se obiclnuâscă cu acest necruță
tor refren, ale oărui sunete ascuțite ’i ră
sună neoontenit in urechi. La pbrta otelu
lui, la scara trăsurei, pe trotoare și pe calea 
trăsurilor, peste tot locul te urmăresc mi
titeii vendătorl de efiara.

Iu orașele nostre mari nu esistă o 
asemenea ooupațiune, cu care băeții să se 
îudeletnicâsoă iu speranța ore-cărui succes. 
In America două cariere le stau deschise. 
Se pot ocupa după plac cu vinderea de 
diare, oii cu curățirea de ghete. In țâra 
nostră, cu cea dintâiu se ocupă, dâr e pr^ 
puțin productivă; er cea din urmă abia se 
practică pe ici pe colea, și mai ales de 
streini. Ramura acesta dj câștig acolo, peste 

Marea-Atlantică, ia avânt din di în <ji tot 
mai mare. Servitorii de ambele sexe în 
America țin de. demnitatea lor să curețe 
ghetele stăpânilor, lucru demn numai pen
tru băeții de stradă.

De unde apar acești bieți băețl, cari 
din frageda copilărie sunt nevoiți să se în- 
grijescă da pânea de tote tjilele ? De re
gulă nici ei însi șl știu. Unii au lo
cuință, și aceștia ’și duc câștigul de peste 
<ji acasă și-l predau părinților. Aceștia însă 
sunt escepțiunl. intre dânșii se cunosc nu
mai dună numele de batjocură; ast-fal, de 
esempln, unul, al cărui trupșor istovit abia 
se observă lângă omul puternic de lângă 
densul, e cunoscut numai sub numele de 
Gunoiu; altul, care adese-orl face prevari- 
cațiuni în „raionul de gheșeft44 al colegi
lor săi, e timbrat și e cunoscut sub nu
mele de Pungaș, etc. Inzadar ți-ai da si
lința se afli din matricuie veritabilul lor 
nume, căci nici acolo nu-1 vei găsi.

Când gazetele au bună trecere, mieii 
negustori câștigă atâta, că pot să mânce, 
să se sature și să mai dormă și într’un 
„hotel garni41, ba pot să șl permită și luxul 

de mărunțele distracțiunl. Le place sămârgă 
mai ales în localuri pe unde se arată pu
blicului pisiol cu câte cinci picibre și alte 
minunății; ăr când au deosebit de frumos 
câștig, alergă pe la teatrele eftine, unde la 
sfârșitul aotului al cincelea se pedepsesce 
păcătoșenia și se premiâză virtutea. Nu re
cunosc acești mici vagabnndl nici rang, 
nici demnitate, er simțul de venerațiune și 
modestie e atât de tîmpit în ei, în cât 
decă vre-un predicator îi învață să nu se 
abată dela calea virtuței, îl întrerup cu ob
servări glumețe, cari de cele mai multe-orl 
sunt pline de spirit pișcător.

— „Cine se va îngriji de voi, fiilor14 
— a esclamat odată un ast-fel de apostol 
al umanității, condus de cele mai bune 
intențiunl, der care n’a fost în stare să 
producă în gălăgiosul său auditor disposi- 
țiunl ceva mai seriose — „cine va îngriji 
de voi, cine se va îng’iji de nutrimentul 
și locuința vbstră, decă ve părăsesc pă
rinții?44

— „Poliția, domnule, poliția!44 răspun
seră ștrengarii.

Nici cele mai mari lipsuri și neajun

suri nu sunt în stare să deprime bonhomia 
acestora. S’au obicinuit să trăâscă fără fa
milie, fără locuință, să se îndeletnioâscă 
numai cu puțin producătbrea lor ocupa- 
țiune; unica grijă le este să-și păstreze li
bertatea. Omenii miloși, cari vor să se in
tereseze de ei, produc în ei instinctiv ne
încredere. Filantropul e în ochii lor un 
dușman. îndată ce cine-va se interesâză de 
muma și tatăl lor, ori caută să afle, ce 
venit le aduce ocupațiunea, numai de cât 
presupun v:e-o cursă și dau răspunsuri eva
sive. Interesarea produce intr’enșii bănuâlă, 
fiind-că se tem, că vor păți și ei ca nume
roșii tovarăși vechi, pe cari societăți uma
nitare i-au cules de pe strade și i-au așeejat 
în institute, $nde ’i instruese p ntru meserii 
seriose. '"A,

Ei n’ar păși nicl-odată peste pragul 
casei B'uce MemoriafâLodging House, decă 
întemeietorului acestei*case i-ar fi venit în 
minte să le pună gratuit la disposițiune 
ospitalitatea sa. Dela tinerii „negustori44, 
ca să le cruțe ambițiunea, se iau cam două
zeci de bani pentru un pat pe o nopte în 
acel vast dormitor. Acesta e cel mai bun 
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86 ștârgă și să tușeze tonul dur al 8 tacului, 
ce l’a îndreptat Kâlnoky prin „Fol. Corr.“ 
contra lui Bânffy. Pentru acest atac, după 
părerea lor, guvernul n’ar pute primi sa
tisfacția, decât aceea a retragerei lui 
Kâlnoky.

*
Din Viena se anunță, că pe Zi ce 

merge se înmulțeso manifestațiunile de
monstrative pentru nunciul Agliardi. Ast-fel 
comisariatul oatolicilor germano-boem a 
edat un apel, în care sunt provocați toți 
membrii bisericescl din Austria și tote reu
niunile catolice, ca să-și manifeste în mod 
demonstrativ simpatia pentru representantul 
Papei, care a fost ofensat în mod atât de 
brusc, și să ia posițiă față cu dușmanii ca
tolicismului. Număroși membri din aristo
crația înaltă visiteză cjilnic pe nunoiul, ast
fel principii și prinoipesele Windischgraetz, 
Schwarzenberg, Liechtenstein, Auersperg, 
Clary, Hohenlohe, conții și contesele Schon- 
born, Czârnin, Harrach, Stolberg, Falken- 
hayn, Thun, Zichy, Hoyos, Salm, Kinsky, 
Chorinsky etc. precum și aprope toți de
putății oatolicl. *

Despre deoursul ședinței de ieri a 
dietei, se telegrafiază din Budapesta ur- 
mătorele:

Deputatul Gabriel Ugron, luând cu
vântul, arată neliniștea, în oare a ajuns 
țera în urma orisei. El cpse) <-ă înainte de 
tâte trebue să se stabilâscă, că prin ce a 
trecut peste cercul său de competență nun
ciul papal Agliardi. După acestea Ugron 
esclamâ, oă pănă când parlamentul din 
Budapesta va suferi amestecul Vienei în 
afacerile interne ale Ungariei! Nu e nici o 
necesitate, ca între St. Scaun și Ungaria 
să întrevină ministrul comun de esterne. 
Dâcă nota va fi trimisă la Roma, nu se va da 
satisfacția decât ministrului-președinte Bânffy 
pentru ofensa suferită. Vorbitorul nu vrâ 
însă să identifice Ungaria cu persona minis- 
trului-președinte, dâr totuși acesta trebue 
cu orl-ce preț să-și caute satisfacția, „Trebue 
să roșim de rușinea, ce a încercat''o ministrul- 
președinieu și de acâsta întreb: dăcă nota a 
fost trimisă St. Scaun? Apoi primit’a mi
nistru-președinte satisfacțiă pentru insulta 
suferită din partea ministrului de esterne ?

Ședința a fost forte furtunosă și sgo- 
motdsă.

CRONICA POLITICĂ.

— 2 (14) Mai.

Erl a ținut în palatul din Budapesta 
al oontelui Eszterhâzy, oposițiunea biseri- 
c^scă-politică din camera magnaților o con- 
ferență intimă, la care presidâ contele Fer
dinand Zichy. Cei mai mulțl dintre vorbi
tori îșl esprimară părerea hotărîtă, ca opo- 
siția să-și susțină neschimbat punctul de ve
dere. Conclusul s’a și adus în acest înțeles , 
ou tdte acestea partida va țină și astăcfl o 
conferență, de-drece se speră, că din Viena 
va sosi o hotărîre ore-care. După „Kel. 
Ert." proiectele biserioescl-politice vor fi 

acum respinse în camera magnaților cu o 
majoritate și mai mare, decât pănă acum.

*
S’a dovedit, că optimismul soirilor din 

Madrid asupra stărilor din Cuba revoltată, 
este fals. După cum se scie, Spania în fine 
trimise pe mareșalul Martinez Campos, ca să 
sugrume revolta. Soirile mai nouă din ca
pitala Spaniei anunță, că suprimarea res- 
călei e aprope de finit. Cu totul însă alt
fel se anunță din New-York, că adecă con
ducătorul insurgenților, Gomez, a raportat 
în 6 1. c. la Gudimaro o învingere strălu
cită asupra trapelor espedițiunei spaniole. 
Se cjice, oă dintre Spanioli oădură morțl 300.

Cel mai mare „Kultiiregylet".
Fără îndoială, că cel mai mare 

între tâte „Kulturegylet“-urile, câte 
se află astăcji pe „globul unguresc44, 
va fi Kulturegylet-ul așa numit „ Or- 
szăgos Nemzeti Szdvetseg^ (Reuniunea 
Națională Regnicolară), a căruia în
ființare se proiecteză acum la Bu
dapesta. Adunarea constituantă se 
va țină la 26 Mai. Un comitet de 
organisațiă lucreză acum de o ju
mătate de an la înființarea acestei 
reuniuni și, după cum spun foile 
unguresci, a isbutit se câștige spri
jinitori pentru idea reuniunei „în 
tote stratele societății, fără deosebire 
de religia, naționalitate, partidă politică, 
stare, seu classe“. Se dase în favorul 
înființândei reuniuni un bal, al că
ruia comitet arangiator avea în 
fruntea sa pe președinții a patru 
partide maghiare din parlament.. 
S’au lucrat și statutele, la a cărora 
redactare a. conlucrat între alții: ju
dele dela Curiă Nagy Săndor, de
putatul dietal Ragălyi L., consilie
rul ministerial Kasies P., secretarul 
ministerial Barthos, președintele par
tidei muncitorilor Engel T. și alții.

Cu un cu vent, Maghiarii șl-au 
încordat tote forțele, pentru-ca prin 
puteri unite se facă din proiectata 
reuniune ur. lucru mare, cum n’a 
fost , și n’a mai fi. Se cțice, că te
melia averei acestei reuniuni a pus’o 
insu-și Majestatea Sa și pănă acum 
reuniunea are asigurat un venit anual 
aproximativ de 10,000 fi. fiind-că are 
înscriși deja 1500 membri.

Pănă aici tote ar fi bune și 
frumbse. Se vedem înse, care este 
tendința acestei reuniuni, în care 
noi, am spus’o din capul locului, nu 
vedem alt-ceva, decât un „Kultur- 
egylet41 mai mare, decât tbte cele
lalte de pănă acum.

In acest scop vom reproduce, 
după foile unguresci, următorele pa- 
sagii dintr’un memoriu privitor la 
înființarea reuniunei:

„Reuniunea Națională Regnicolară'' 
(„Orszâgos Nemzeti Szovetseg") voesce să 

lupte ou adversarii unității și ai ordinei so
ciale. Tendința ei este, nu să învingă, ci 
să împace pe cei rătăciți și să desarmeze 
pe toți aceia, oarl i-au dus pe ei în ră
tăcire.

„Consolidarea statului nostru depinde 
în mare parte dela întrebarea, decă vom 
pute împăca 6re-când pe dușmanii noștri 
interni? dâoă vom sci r>converti căta rătăci- 
tore a naționalităților și a socialiștilor la sânta 
datorință a iubirei de patriă^

„In prima liniă motive sociale au fost, 
cari au ușurat la noi operațiunea agitato
rilor. NicăirI în lumea cultă nu se pus- 
tiesc atâtea vieți omenescl, ca în patria 
nostră, unde mor la an cu 160.000 de copii 
mai mulțl, ca în statele culte din străinătate 
C’> asemenea poporațiune. Nu mai puțin de- 
primătâre sunt datele statistice dela asen- 
tări, deore-ce sunt ținuturi, unde dintre 1000 
de tineri obligați la armată, numai 21 s’au 
găsit apțl pentru honvedime și din an în an 
tinăra generațiune decade în puterile sale 
trupeșei.

„Și după asemenea aparițiunl, cari se 
arată între munoitorii dela fabrici și în si
nul locuitorilor agricultori, mai ales în 
orașele mari și în ținuturile locuite de na
ționalități, mai putem ore să ne întrebăm: 
de unde îșl ia nutrementul agitațiunea ne- 
patriotică de naționalitate ?’ de unde îșl ia 
putere socialismul fără de patriă? pentru 
ce îșl părăsesce patria mulțimea treptat tot 
mai mare a emigranților?....

„Seu că vom crea încă la începutul 
secuiului viitor societatea națională unitară, 
seu că deosebitele societăți vor sili statul 
se între în terguell politice, — a treia alter
nativă pentru o resolvare pacinică nu esistă. 
Cine nu voesce sguduirile luptelor intre 
frați, cine nu voesce terguell politice, acela 
ajutoreze a se înființa societatea unitară ; între 
în „Orszâgos Nemzeti Szovetsâg", participe 
la realisarea patrioticelor și umanitarelor 
ei scopuri, facă-se apostoli ai ideilor ei!“...

In aceste cuvinte este reasumat 
programul „grandiosului1,1 „Kulturegy- 
let“, ce va vedb lumina cțilei în 26 
Mai n. c. El urmăresce va se cjică 
scopul „patriotic44 și „umanitar44, 
cle-a sdrobi pe toți aceia, cari vor 
face oposițiă tendințelor de maghia- 
risare violentă. Pe calea acâsta cred 
voinicoșii întemeiători, că cel mult 
pănă la începutul secolului viitor 
vor isbuti se ne îmbrace pe toți în 
pinteni și atilă, realisând ast-fel mult 
visata lor „societate națională uni
tară44.

SOIRILE DILEL
9

2 (14) Maiu.

Umborto și Crispi cătră Kâlnoky. 
Regele Italiei, Umberto, și ministrul preșe
dinte italian Crispi, au felicitat pe contele 
Kâlnoky din inoidentul, că monarchul nu 
i-a primit dimisia. Umberto l’a felicitat prin 
ambasadorul Nigra, er Crispi, prin depeșă.

Esamen de caiiflcațiune pentru limba 
maghiară se va țină la 27 Iunie n. o. în 
institutul preparandiei al statului din Cris- 
turul săcuese. Esamenul este menit pentru 
acei învățători români și germani, cari pen
tru a pută propune limba maghiară în șed- 
lele lor sunt îndatorați, în sensul artioolului 
de lege 18 din 1879, a-șl câștiga diplome. 
La esamen vor fi admiși numai învățători, 
cari sunt în funcțiune și cari și-au câștigat 
diplomele învățătorescl înainte de 1892. 
Doritorii de-a depune asemenea esamen au 
de a-șl înainta cererile, provădute cu tim
bru de 50 cr., cu carte de botez, diploma 
de învățător și atestat de serviciu, pănă la 
15 Iunie n. c., inspectoratului școlar din 
comit. Odorheiului, în Cristurul săcuese. 
Cererea are să și-o înăinteze fiă-care învă
țător prin inspectorul ung. de scole din 
comitatul său.

—-o —
In amintirea (Jilelor dela Toulon. 

După cum 1-86 anunță din Paris diarului 
rusesc „Novoje Vremja", Zil0l® trecute pre
ședintele republicei francese, Faure, înso
țit de ministrul de esterne francos Hano- 
teaux de ambasadorul rusesc br. Mohrenheim 
și de consilierul de ambasadă N. Giers au vi- 
sitat galeria de picturi a lui Goupil pentru de-a 
vedă tabloul espus al pictorului rusesc Bo- 
goljubov, oe representă „Evenimentele dela 
Toulon". Cu acestă ocasiune br. Mohren
heim împărtăși președintelui Faure, că de
cedatul împărat Alexandru III comandase 
la numitul pictor trei tablouri analdge, 
pentru de-a-le dărui orașelor Toulon, Mar
silia și Paris, în amintirea primirei entusias- 
tice a flotei rusescl din partea Francesilor.

Comună arsă, flilele trecute un foc 
uriaș a pustiit comuna Strzyzov din Gali- 
ția. 0 telegramă din Cracovia anunță, că 
700 case dimpreună cu edificiile laterale au 
ars de tot, focul lăsând pe urmele lui ruină 
și cenușă.

— o —
Contesă detectiv. Din Veneția se te

legrafiază, oă contesa Delmar o, careia Bilele 
trecute i s’a furat un câsornic în preț de 
120,000 lire, și-a recâștigat obiectul furat 
într’un mod original. Contesa s’a îmbrăcat 
în vestminte țărănescl, ajungând astfel mai 
aprope de hoții bănuițl. De fapt i-a și suc
ces a afla hoțul și a face să fiă arestat.

Cestiunea despărțire! ierarhice
a Românilor de cătră Serbî.

Cetim în „F6ia Dieceaană44 din 
Caransebeș:

Este sciut, că în multe comune mixte 
despărțirea ierarhică numai pe cale proce- 
sulă s’a putut efectui, în ceea ce privesce 
averea bisericâscă oomună, și încă cu pri
vire la multe comune mixte procesul e 
parte în curgere, parte pe oale de a-se 
pune în ourgere.

Ar fi fost de dorit, ca spesele mari 
înoopciate cu astfel de procese, să se evite,

mijloc, pentru a-i legăna în credința, că 
au a face cu hotelieri și nu cu filantropi, 
cari ar fi în stare, ca a doua efi nici să nu-i 
mai lase să iasă afară de-acolo. Cei cari 
poftesc odae sepaiată, trebue să plătescă 
10 bani mai mult. Numirea acesta e un fel 
de lucus a non lucendo, fiind-oă oda a se
parată constă din nisce paturi isolate prin 
perdele, dâr sunt în aceeași odae de dor
mit. „Aristocrații" mici însă sunt forte 
mândri de acest lux cu odăile separate.

Prețul dejunului și al prândului e 
fixat în general la 20 de bani. Mâncările 
duc mare lipsă de variațiune, der sunt de 
ajuns și nutritore. In edificiu este și o co
losală sală de gimnastică, unde acești acro- 
bațl din nascere, cari din etatea fragedă se 
învață cu săriturile pe scara trăsurilor, în 
fiă-care seră se produc cu cele mai mira- 
culose eserciții de gimnastică, și mai ales 
în arta națională a boxului.

Intre băeții venZătorl de <fiare sunt 
forte puțini cei de naturel mai serioși, cari 
să uzeze de mijlocele de ajutor, ce li-se 
pun la disposițiune. Aoeștia, după ce-șl 

vând gazetele, nu merg să 'boxeze, ci mai 
bucuros frecuentă vre-o școlă de sera. Bă- 
nișorii, ce le rămân din câștigul de peste 
cji, nu și-i cheltuesc ci ’i depun la casa de 
economie din Bruce Lodging House, unde 
li-se plătesc 6 la sută interese. In America 
întrâgă nu există nici un alt institut de 
bani, care după capitalul depus să plătescă 
dobândă așa de mare.

Cei mai harnici și destoinici dintre 
băeții aceștia pot să câștige din vinderea 
de gazete cam 8 — 10 dolari pe săptămână, 
și îndată ce și-au adunat parale destule, 
grija cea dintâiu le e^te să-și cumpere haine 
de salon.

Pe ușa unei săli a institutului Bruce 
esistă insoripțiunea: Athletic and Social Club. 
Aici e locul de întâlnire al Arabilor, cum se 
numesc pe stradele din New York aristo
crații din tagma acesta. Nici pe Fifth 
Avenue nu se află club, în care eu atâta 
greutate să poți întră ca membru, ca aici 
în clubul athletic și social al vânzătorilor 
de gazete. Gandidații de câte 7—12 ani 
sunt supuși la un examen estra-ordinar de 

sever, er decă sunt norocoși să fiă accep
tați, trebue să plătâsoă cu cea mai mare 
punctualitate taxele de membru al clubu
lui. Majoritatea membrilor însă e îngădui- 
tore față de unele mici păcate; astfel nu 
e nici de oum lucru ce ar veni în conflict 
cu caracterul, decă stimabilul membru reu- 
șesce să cumpere cu cinci degete câte-un 
oartaboș, ori o bună bucată de șuncă din 
cutare vitrină; der vai de acel nefericit, 
care ar greși contra cinstei profesionale! 
Ștrengarul, oare îșl părăsesce raionul de 
operațiune și încercă să vânejă gazete în 
alt raion, reservat pentru alții, îșl perde 
necondiționat stima colegilor săi. Un ast
fel de păoătos nu pote fi nicl-odată mem
bru al clubului!

Ce se alege de acești băețl fără căpă- 
tâiu ? De forte multe-orl li-se întorce sorta 
spre rău și-și duc întrâga vieță în vaga- 
bundagiu, der se întâmplă une-orl, că fac 
carieră strălucită. Farelly, de esemplu, pre
sidents societății American News Company, 
și-a început eeriera cu vinderea de cjhre 
pe stradele din New-York ; Andreto Burice, 

guvernorul Statului Dakota, a eseroitat 
aceeași industrie pe stradele din New-York; 
chiar și Grover Cleweland, oare adl e pre
sidents Statelor-Unite, și-a petrecut anii 
copilăriei sărind de pe un tramway pe al
tul și venZend gazete! Pote că și acâstă 
împregiurare e un motiv, că actualul pre
sident e cu mult-mai popular, de cât an
tecesorul său Harisson, al cărui părinte a 
fost president de republică, și al cărui un 
strămoș a ocupat loo între judecătorii re
gelui Carol I al Britanici. Cașurile acestea 
dovedesc de alt-fel destul de evident, că 
munca nu desonorâză pe nimenea, și că 
prin diligință și cumpăt poți ajunge dela 
forte puțin la forte mult. Se înțelege, că 
numai în democrata Americă se pot face 
cariere atât de miraculdse, oum sunt ale 
celor trei bărbați amintiți mai sus, dâr în 
oadre mai modeste are valâre pe întreg 
globul pământului axioma, că munca nobi- 
lităză și fericesce.
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deră durere, până aouma nu s’au putut 
evita.

Se vede, că și coreligionarii noștri 
Șerbi au simțit necesitatea unei înțelegeri 
frățescl în oausele de despărțire, căci nu
mai așa a putut urma, că comitetul admi
nistrativ al Congresului național sârbesc a 
ales o comisiune de trei membri cu chiă- 
anarea, de a-se pune în înțelegere cu o 
asemenea oomisiune a delegațiunei nostre 
congresuale. In oomisiune s’a ales Prea 
Sânțitul Episcop al Vârșețului Nectarie 
DimitrievicI și domnii Dr. Polit și Dr. 
Nedelcovicl.

Fiind delegațiunea nostră cogresuală 
încunosciințată prin I. P. S. Sa archiepisco- 
pul și metropolitul bisericei ortodoxe sârbe, 
•George BrancovicI din Carloveț, despre 
esmiterea acelei comisiunl, ea încă a ales 
•o comisiune de trei membri.

In oomisiunea română s’a ales Prea 
Sânțitul Episcop al nostru Nicolae Popea 
și domnii Iosif Gal și Vincențiu Babeș.

ț)iua întrunirei oomisiunei mixte s’a 
fost fixat pe Joi în 27 Aprilie a. c., și 
astfel Prea Sânțitul nostru Episcop dieoesan 
a plecat de aici MercurI diminâța cu trenul 
accelerat spre Timișora, unde ajungând 
după 7 ore diminâța a petrecut în mijlocul 
inteliginței române de acolo pănă la 11 
•ore, când apoi a plecat spre Vârșeț însoțit 
fiind de părintele protopresbiter al Ciaco- 
vei, loan Pinciu, și de părintele administra
tor protopresbiteral al Buziașului Aureliu 
Drăgan.

In decursul călătoriei, la Jebel învă
țătorul Ciuta i-a făcut o surprindere plă
cută Prea Sânțitului, prin presentarea sa 
împreună cu școlarii și cu alți creștini evla- 
vioșl la stațiunea de acolo a călei ferate, 
fpi la stațiunea din Voiteg au întâmpinat 
creștinii în mod frumos pe Arhiereul lor.

La gara Verșețului Prea Sânția Sa a 
•fost întâmpinat de părintele administrator 
•protopresbiteral Mihail Juica și de intele- 
gința nostră română din loc.

De asemenea și din partea coreligio
narilor noștri Sârbi ’i-s’a făcut Prea Sânți
tului o primire strălucită, conducând ei în 
.sunetul olopotelor pe Prea Sânția Sa în 
biserica catedrală, unde a fost întâmpinat 
de 5 preoți îmbrăcațl în ornate. După să
vârșirea rugăciunilor îndatinate, Prea Sân
ția Sa a fost condus la reședința episco- 
pescă, unde l’a primit Prea Sânțitul Epis
cop al Vârșețului Nectarie DimitrievicI, 
care i-a fost oferit mai înainte locuință 
în reședința sa.

Cu plăcere amintim aici, că Prea 
Sânțitul Episcop Nectarie a arătat o deo
sebită afabilitate și dragoste frățescă față 
•de înaltul ospe al său, Prea Sânțitul Epis- 
■cop al nostru.

In diua următore Joi, întrunindu-se 
comisiunea mixtă, a desbătut obiectul pen
tru care s’a întrunit, și, după cum suntem 
înformțl, rasultatul este favorabil și mulțămi- 
tor pentru ambele părți,

Terminându-șl comisiunea mixtă agen
dele sale, Prea Sânția Sa a plecat dela 
Vârșeț Vineri la 1 6ră, și sera după 9 ore 

■a ajuns în pace aoasă.

Sfințirea steguiui pompierilor din Blașiu.
Blașiu, în 12 Main 1895.

Onorată Redacțiune! Orășelul nostru, 
acest loc mic în sine, der mare pentru nâ- 
■mul românesc, a avut afli o sărbător9 fru- 
•mosă. Pe piața Blașiului, după serviciul di
vin, se întruni publicul din loc pentru de-a 
asista la actul solemn al sfințirei steguiui 
pompierilor blășenl.

Reuniunea de pompieri este cam veche 
în Blașiu, der criticele împrejurări și mul
tele greutăți, ce întimpină mai tot-dâuna 
astfel de începuturi, au făcut, ca abia să 
potă vegeta, ca un organism nesănătos.

Trecut’au deja 13 ani și după frumo
sul început, după îmbucurătorul avânt, dat 
de inițiatorul ei, fostul profesor Augustin 
Ungur, a început a decădâ. Intr’un timp avea 
ohiar și o orchestră, der aceea a apus din 
cause dușmane progresului și mai mult din 

.lipsa de mijloce.
6menl de bine însă, cari se uitau cu 

• durere la desființarea, ce trebuai să urmez t 

fără îndoâlă, s’au pus pe lucru cu puteri în
treite și avântul îmbucurător, ce l’au dat ei de 
nou acestei reuniuni, pote servi numai spre 
buouriă.

Reuniunea a procurat de-ocamdată pe 
spesele sale un stindard de tot frumos, a 
oăruia sfințire s’a sevîrșit cu multă solem
nitate în diua de acjl.

Mai întâiu s’a făcut sfințirea apei prin 
D-nul canonic Dr. Al. Grama, care a 
pontifioat și la liturgic, asistat de alți 
4 preoți și 2 lectori. După sfințirea apei, 
domnele Iuliana George Vancea, Cornelia 
Deac și Otilia Negruț, ca nănașele stindar
dului, prinseră fiă-care câte-un corn al fla- 
murei, împreună cu D-l G. Vancea, care 
ținea stindardul și, plecându-1, fu stropit cu 
apă sfințită.

Acest, stâg din mătase roșiă massivă, 
e de-o frumseță rară, purtând insigniile de 
pompieri și ciucuri jgalbinl, ăr pantlicele 
albastre portă inscripțiunile aurite: George 
Vancea c. s. (comandant suprem), Iuliana 
Vancea n. s., Cornelia Deac n. s., Otilia Ne
gruț n. s. (nănașele stindardului).

După terminarea stropirei a urmat ba 
terea cuielor, imediat după cele trei bu
buituri de trâscuri. Primul cuiu l’a bătut 
D-l canonic pontificant. Urma apoi D-l lo- 
ootenent-colonel Mihalyi, fratele I. P. S. 8. 
D-lui Metropolit, care petrece în mijlocul 
nostru de mai multe săptămâni. Apoi d-nele 
nănașe și alți domni și dânine, fiă-care bo
tezând, cum s’ar dice, cuiele cu câte-o anu
mită sumă.

Reuniunile de pompieri din Săliște și 
din ReșinarI încă și-au trimis representații 
lor la acestă solemnitate.

După baterea cuielor urmară eserciții 
de stîns din partea pompierilor. Desteri- 
tatea lor ne-a făcut să-i admirăm. Plăcerea 
și satisfacția asistenților era forte mare. 
Pompierii au fost furtunos aplaudați.

Urmă apoi prâncjul comun în hotelul 
„Univers11, unde s’au ținut mai multe toaste, 
petrecând cu multă animațiă. După amec}l 
s’a ținut maialul, der nu in „bercu, ci tot 
în hotel „Univers11.

Pompierii și-au sfințit stegul procurând 
cetățenilor din Blașiu o sărbătore UDică și 
de tot frumâsă. Noi dorim din inimă ade
vărat românescă tinerei reuniuni, ca sub 
admirabilul stindard, botezat în diua de adl, 
ea să prosporeze și înainteze.

X.

SOIRI ULTIME.
Viena, 13 Mai. Ministrul preșe

dinte Banffy este așteptat pe Mer
cur! aici,

„Newe Freue Presse11 de atji anunță, 
că în cercurile politice din Viena 
situațiunea e privită ca fdrte se- 
riosă. Reclamațiunea cerută de Banffy 
nu s'a trimis nici acțî și noue piedeci 
se pun contra trimeterei ei.

Budapesta, 13 Mai. In cercuri 
bine mformate se susține, că Banffy 
n’a așternut Coronei proposițiunî 
formale cu ocasia audienței; e înse 
probabil, că cabinetul va recomanda 
monarchului o modalitate a solu- 
țiunei, pe basa căreia se se resta- 
bilescă status quo ante.

Viena, 13 Mai. Br. Josika s’a 
presentat acjl la amârți Burg, fiind 
primit din nou în audiență privată 
de cătră Majestatea Sa. După au
diență Josika s’a dus direct la Kal- 
noky, cu care a conferit lung timp. 
Josika e fbrte mulțămit cu resulta- 
tul dilei de acți, și așa se vede, că 
a aflat modul soluțiunei paclnice a 
conflictului. Decisiunea monarchului 
nu se va întâmpla înainte de Joi, 
deore-ce Josika plecă mâne la Bu
dapesta, de unde se va reîntbrce 
numai Mercur!.

Budapesta, 13 Mai „Magyarorszăg^ 
de adl aduce soirea, ce i-se trimite 
e din Viena, că crisa s’ar fi resol- 
vat pe cale pacinică. Maiestatea Sa 
va adresa cătră Banffy un autograf, al 
cărui text l’au stabilit adl Josika 

dimpreună cu Kâlnoky. — Recla- 
mația la St. Scaun se consideră acum, 
ca o cestiune secundară.

NECROLOG. Simeon Anciu, oficial Ia 
tribunalul reg. în Arad și soția Elena născ. 
Petroviciu, oa părinți; Filimon și Alesandru 
ca frați, Leontie Pai ca unchi, așa și în 
numele tuturor consângenilor, amicilor și 
cunosouților, ou inima frântă de cea mai 
adâncă durere anunțăm încetarea din vieță 
a mult iubitei și în veci neuitatei nostre 
fiice, respective soră, nepdtă și consân- 
gână, Veturia, care după grele și îndelun
gate suferințe, șl-a dat sufletul în mânile 
Creatorului la 29 Aprilie (11 MaiC) c. în 
al 20-lea an al etății sale.

Rămășițele pământesol ale decedatei 
s’au așezat spre odichnă eternă, după ritul 
sfintei biserici gr. or. române, în 1/13 Maiă

Fiă-i țărâna ușoră!

Sciri telegrafice.
Budapesta, 14 Mai. Membri li

berali ai camerei magnaților ținură erl 
sera o conferență privitbre la ati
tudinea, ce vor ave de luat la șe
dințele, cari se vor începe astădî. 
Nu se putu însă stabili nici o învoială.

Magnații clericali asemenea ținură 
erl sera o conferență și hotărîră res
pingerea proiectelor. Ei conteză la o 
majoritate de 10 voturi.

DIVERSE.
„Roșa mareșal Niel“. înainte cu cât

va timp un amator de flori din Paris pu
blică un apel, în care se rogă, ca să i-se 
dea datele cele mai sigure posibile asupra 
originei aoelei rose plăcut mirositdre, care 
e cunosoută sub numirea mareșalului Niel. 
Din numerosele răspunsuri incurse să pot 
estrage următorele: Un grădinar cu numele 
Pradel în Montauban, sădi în a. 1860 să
mânța rosei așa numite „Chromatella“ și 
în anul următor, prin încrucișarea ou o altă 
speciă înrudită, obținu roșa admirabilă ma
reșal Niel, pe care l’a început o oultivâ nu
mai el, der care în 1867 ajunse în comer- 
ciu. împrejurarea, că numitul grădinar pri
mea acum atâtea comande, încât nu putea 
satisface, avu ca urmare o înșelătoria, că
reia înse numai decât ’i se dădu de urmă. 
Se puseră adecă în circulațiune în locul 
roșelor mareșal Niel, roșele Isabella. Pra
del îi dădu rosei numele de mareșal Niel, 
ou ooasiunea desohiderei festive a unei es- 
pusațiunl de flori în Montauban, la care 
festivitate luă parte și mareșalul Niel. 
Francia posede astăzi cele mai frumdse 
esemplare din aceste rose ; astfel în grădina 
mamei fostului președinte Casimir-Perier 
se află un esemplar de trandafir, oare for- 
meză un șpalier 15 metri de lung.

Rîul sânt Ganges. Sfințenia rîului in
dian Gauges stă în pericol de a fi perdută. 
Esistă adecă o profețiă vechiă, oă în anul 
1895, după calculul nostru, sfințenia acesta 
va trece dela Ganges la Narbada. La mul
tele cestiunl, carl de present țin în agitare 
spiritele din India, certele dintre Maho
medani și Hindu pentru tăerea vitelor, 
semnele seorete de pe arborii dela Behar, 
cestiunea opiului etc. — se mai adauge 
acum ș acâsta. Rîul Ganges e representat 
în cer oa deița Gangs ; Hindu se doresce 
să vadă rîul Ganges, se scaldă în el, pen
tru de a-se curăți de păcate, și doresce, 
de-a muri la țărmurii lui, său ca cel puțin 
oenușa trupului său, să fiă preserată în va
lurile rîului. Cel ce se înecă în Ganges, 
cu ocasiunea scăldatului, se cjice, că e fe
ricit. Cumcă numita profețiă se realisăză, 
pentru faptul acesta vorbesc unele semne, 
deâre-ce, de un timp încoce, rîul umflat 
amenință să nimicâsoă templul sânt dela 
Hardwar și la delta lui, unde intră în mare 
erășl înoepe de a-șl căuta patul său cel 
vechiu, producând prin acesta devastări. 
Profeția, care dă nascere la atâta neliniște, 
este mai nouă, deore ce în cărțile sfinte 
Veda, nu e vorba de-pre ea. Ea îșl are, 
probabil, originea din poesia Reva-Khanda, 

oare s’a făout spre preamărirea Narbadei, 
și după care trecerea sfințeniei se va în
tâmpla în anul 1951 din era Samvat, adecă 
după calculul nostru în anul curent.

Nume de botez în Austria. Conform 
reoensemântului poporal din urmă, în Aus
tria sunt mai mult representate următârele 
nume de botez: Franoisc 1.834.000, loan 
1.383.000, Iosif 1.085.000, Leopold 584.000, 
Venzel 448.000, Anna 1.780.000, Maria 
1.652.000 și Elisaveta 1,260.000.

Prințul Nasnrnllah-Khan, după cum 
anunță 4i&rul „Times of India“, sosesce 
săptămâna acâsta în Londra, unde va pe
trece cât-va timp ca representant al Emi
rului din Agfhanistan. Sirdar Nasurullah- 
Khan este al doilea fiu al Emirului, și 
fiind numai în etate de 23 ani, deja a ajuns 
să fiă ministru de finance. Cunoscințele lui 
în limba englesă nu prea sunt mari, cu 
atât se pricepe mai mult însă la moda en- 
glesâscă, așa încât afară de acoperemântul 
capului, care oonstă dintr’un turban împo
dobit ou diamante, e îmbrăcat ca și ori
care Engles. Prințul va petrece probabil 
trei săptămâni în Londra, va visita apoi 
statele europene și la re’ntoroere se va lo
godi în Kandahar cu o princesă bogată.

Alcoholismul și viâța omenescă. O 
încercare mai nouă a societății medioilor 
din Anglia, pentu de-a afla, ce influință 
are alcoholismul asupra vieței omenescl, 
a dat resultate surprindătore. O comisiune, 
anume însărcinată cu acest lucru, a studiat 
vre-o 5000 cașuri de morte, împărțind pe 
cei esaminațl în cinci categorii: în cate
goria primă au fost numărați aceia, cari 
peste tot ejis nu bău niol un fel de bău
tură spirtosă; în a doua aceia, cari beu 
moderat, âr în a treia cei ce sunt bețivi. 
Resultatul a fost aoesta: Etatea mijlociă, 
la oare ajung cei ce nu bău nici un fel de 
băutură spirtosă este: 51 ani și 22 dile ; 
cei ce bău moderat trăesc pănă la 63 ani 
și 13 dile; cei oe bău din obiolnuință: 57 
ani și 59 dile, ăr cei ce bău de se îmbată: 
53 ani și 13 cJA0- Va să dioă mai rău ca 
toți o pățesc aceia, cari nu bău nici un 
fel de băutură spirtosă. Nu trebue însă să 
uităm, că acâstă esperimentare s’a făcut în 
Anglia, unde clima face necesară gustarea 
alcoholismului.

Cea mai mică republică din lume 
este fără îndoială republica Cavolara, o 
insulă mică situată în depărtare de 12 ohlm. 
de Sardinia. Insula are numai doi chim. în 
lățime și o poporațiune de 55 suflete. In 
anul 1836 dona regele Carol Albert insula 
acăsta familiei Bartoleoni, al cărei șef domni 
sub numele regele Paul I în pace asupra 
micului regat pănă la 30 Mai 1882. Este 
curios, că regele Paul înainte de-a muri, 
îșl esprimă înaintea rudelor dorința, ca nici 
un membru din familia sa să nu-i urmeze 
pe tron, și astfel în 1886 s’a proclamat re
publica. Constituția dă și femeilor dreptul 
de-a vota; și presidentul se alege pe șâse 
ani. Independență micei republici a fost 
recunoscuta la 1886 și de guvernul italian.

Literatură'

In editura librăriei Carol Muller din 
BucurescI a apărut: Religie și sciință, în
cercare critică de morală socială. — Un 
studiu de actualitate și interesant. Costă 
un esemplar 75 bani. In editura aceleeașl 
librării va apăre în curând un roman al 
d-lui Duiliu Zamfirescu, întitulat „Lume nouă 
și Lume vechiă“. Un esemplar va costa 
3 lei. *

Caleidoscop literar, fantasii, suvenirl 
și episdde, de Constantin de Stamati-Ciurea. 
Opul, apărut sub acest titlu, conține mai 
multe istorisiri forte frumose. Are 480 pag. 
și costă 1 fl. 50 cr. (3 franci.)*

Nou! este titlul unei frumose colec- 
țiunl de sorierl diverse, de Laura Vampa. 
— 165 pag. Prețul 2 lei.
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4 Cursul la bursa din Viena
Din 13 Mai 1895.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


