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Resbunarea conjuraților sârbi.
In nbptea de Mercur! spre Joi 

a isbucnit în Belgradul Serbiei o 
revolutiune, ce a făcut ca în conacul 
regal de acolo s§ curgă șirbie sân
gele și se înece în el ultimul vlăstar 
al dinastiei Obrenovicl.

Semnalul rescolei militare, ce a 
fost fătul unei conjurațiun! dintre 
oficerii armatei sârbesc! mai demult 
urdită, l’a dat colonelul unui regi
ment de infanterie, care a adunat in 
casarmă în noptea aceea pe toți ofi
cerii, le-a declarat că este o cerință 
poruncitbre ca țâra se fie scăpată 
de Regele și Regina ei și de dinastia 
Obrenovicl, dela care s’ar trage tote 
neajunsurile și relele.

Și a fost scăpată în chip atât 
de îngrozitor, încât nu i-se mai gă- 
sesce părechie decât în veacurile, 
când regicidiurile, împreunate cu 
jertfele celei mai tiranice resbunărl, 
nu erau întâmplări rare.

Se spune, că conjurații ar fi 
cerut dela regele Alesandru să ab
dică la tron și ar fi vrut se-1 delă- 
ture cu cruțare. După cele ce 
s’au petrecut Inse și după cum s’au 
petrecut nu ne vine a crede că con
jurații au făcut astfel de încercări, 
ci din contră iese învederat din toți 
pașii lor, că ei au fost hotărîți se 
ombre pe Regele și Regina și pe 
acei miniștri și acele persbne din 
jurul lor, pe car! îi urau și contra 
cărora voiau se-și resbune. Căci dâcă 
uciderea regelui A lesandru ar fi fost 
numai o urmare a împotrivirei sale 
de a subscrie actul de abdicare, ce 
lipsă ar fi mai avut conjurații se 
rnergă pe la casele miniștrilor săi 
devotați și se-i împusce ca pe nisce 
câni? Nu s’ar fi putut mulțumi bre 
a i aresta și a face astfel cu nepu
tință ori-ce oposiție din parte-le?

S’a mai lățit faima, că .vechiul 
pretendent la tronul sârbesc princi
pele Petru Oarageorgevici, pe care 
poporul, după uciderea regelui 
Alesandru, l’a proclamat pe stra
dele Belgradului, viitor rege al Sâr- 
biei, ar fi fost de față și ar fi luat 

chiar domnia din mână noul minis- 
teriu, ce s’a format în nbptea aceea 
sângerosă.

Dâcă ar fi făcut acâsta, Petru 
Oarageorgevici n’ar fi putut ajunge 
nicî-odată rege al Sârbiei, căci 
atunci ar fi mărturisit pe față, că 
el a fost căpetenia conjurației care 
a omorît pe regele Alexandru și pe 
regina Draga, ca se pbtă ajunge el 
însu-ș! pe tronul ferii! In cașul 
acesta totă vina pentru sângele ver
sat cădea asupra sa și nu era modru 
ca se-1 recunoscă vre-odată puterile 
ca domnitor al Serbiei.

Nu voim se cjicem, că Carageor- 
gevic! n’a sciut nimic despre aceea 
ce se pregătea în ascuns la Belgrad. 
Der adevărul este, că în nbptea cea 
groznică, el se afla nu în Belgrad, 
ci în Elveția. în Geneva, unde lo- 
cuesce de mulț! ani. Telegrama ce 
ni-s’a trimis er! din Bucuresci ni a 
arătat că el în fiiua de Joi a avut 
o convorbire la Geneva c’un «jiarist 
vienes, pe care l’a asigurat, firesce, 
că n’a avut nic! o cunoscință de 
conjurația militărâscă.

Mai jos descriem cu deamenun- 
tul, după scirile cele mai nouă ce 
le-am primit, întâmplările din acea 
nopte fiorosă, dând tot-odată cetito
rilor noștri un istoric al frământări
lor între familiile princiare Cara- 
george și Obrenovicl în timp de 86 
de ani.

Afară de garnisona din Niș se 
pare că totă armata s’a supus nouei 
stăpâniri sârbesc!, care se numesce 
pe sine provisorie și cjke, că are de 
scop a susțină pacea și ordinea în 
țeră și a conchema adunarea națio
nală, ce a fost alesă sub constituția 
dela 1901, nu pe aceea alesă de cu
rând pe basa nouei constituții ce a 
fost întrodus’o regele Alexandru. 
Acâstă adunare va ave să alegă 
apoi pe viitorul domnitor.

Tote (fiarele sârbesc! condamnă, 
aspru domnia regelui Alexandru. 
Căsătoria lui cu Dragina Mașin, 
care nu se bucura de simpatii în 
popor, a contribuit pe lângă ce
lelalte nemulțumiri ca domnirea lui 

să facă săi sbucnescă ura în contră-i, 
mai ales de când s’a auc|it, că, la 
șoptele reginei, umbla cu planul ca, 
neavând copii, să facă a fi procla
mat viitor moștenitor al tronului 
cumnatul seu, fratele reginei Draga, 
locotenentul Lunievița. Acuma și 
acesta, împușcat de conjurați, dbrme 
somnul de veci.

Pănă la ce grad a ajuns patima 
de răsbunare a conjuraților o dove- 
desce faptul, că nic! morțl, Alexandru 
și Dragina n’au fost iertați, ci au 
fost aruncați pe ferâstră.

Ce urmări pot avâ întâmplările 
aceste din Belgrad? Austro-CJngaria, 
care’șî răzimase politica sa pe umerii 
dinastiei Obrenovicl, se va pută bre 
înțelege cu noul candidat la domnie? 
Dinastia Obrenovicl nu mai este. Ve- 
ni-va noua dinastie cu ramuri de 
finic, ori că ea va fi pieză rea pen- 
țru pacea din Orient și dintre marile 
puteri? Vitorul cel mai de aprbpe 
ni-o va arăta.

t Ioachim Mureșianu

Eri a fost condus la mormânt, 
unul din veteranii noștri luptători 
pentru drepturile națiunei române, 
unul din fruntașii cei mai vrednici 
și meritați ai foștilor grănițer! din 
ținutul Năsăudului, Ioachim Mureșianu, 
advocat și fost secretar al fonduri
lor grănițăresci.

Om blând de fire, dâr cu miute 
pătruncjătbre, el a luat parte, după 
absolvarea studiilor sale juridice la 
universitatea din Viena, la tote ac
țiunile naționale române din anii 
șese deci. In 1863 a fost ales depu
tat la dieta Transilvaniei din-Sibiiu, 
și a funcționat în tot timpul cât au 
durat sesiuuile dietei ca notar al ei. 
Când s’a tratat de apărarea dreptu
rilor Românilor năseudenî, Ioachim 
Mureșianu a fost mâna drâptă a fe
ricitului și neuitatului Nașcu, și păn’ 
ce numai a putut, a luptat cu cu
vântul, cu sfatul și cu fapta pentru 

păstrarea patrimoniului amenințat al 
Românilor grănițer!.

Fiă-i țerîna ușoră și memoria 
neuitată!

Revoluția din Belgrad.
Despre întâmplarea îngrozitore 

și sângerbsă a revoluției militare, 
ce s’a sevîrșit în Belgrad în nbptea 
de 10 spre 11 Iunie, un martor ocu
lar telegrafâză cjiarului „N. Fr. Pr.“- 
următbrele:

Belgrad, 11 Iunie. Nimeni n'avea 
nici o cunoscință despre pregătirea revo- 
luțiunei, afară de cei cari s’au conjurat 
să o pună la cale. Din contră, se lățise 
vestea, că în konak (palatul regal) au de 
gând a proclama moștenitor de tron pe 
Nicodim Lunievița, fratele reginei, și că 
acest lucru se va aduce în curend la cu- 
noscința poporului printr’un manifest. Toc
mai împrejurarea acesta a făcut sâ isbuc- 
nescă mai degrabă revoluția militară, căci 
locotenentul Lunievița era cel mai odios 
ofițer în t(5tă armata serbescă. Era un tî- 
năr forte îngâmfat, căci ajunse cumnat 
cu regele, nu saluta pe ofițerii superiori, 
er decă aceștia se jeluiau în potriva lui, 
erau trimiși la pensie. Nemulțumirea ar
matei crescea din <ji în di față cu curtea, 

l mai ales în garnisdna din Belgrad.
In diua de 10 Iunie s’a început re

volta militară prin aceea, că colonelul 
regimentului Nr. 6 de infanterie, Petru 
Mișid a comunicat corpului ofițeresc, că 
s’a luat hotărîrea neschimbată de a scăpa 
țera nenorocită de părechea regală și de 
dinastia Obrenovici, care este isvorul tutu
ror relelor. El a invitat pe ofițeri, ca să 
ia parte fără întârziere la acestă operă 
de liberare. Toți ofițerii au declarat, că 
sunt gata a-și da concursul din t<5tă inima, 
și se duseră în fruntea soldaților înaintea 
palatului. Sentinelele au fost desarmate, 
6r acelea, cari s’au împotrivit, au fost ucise.

Ofițerii resculați pătrunseră în ko
nak, nu prin intrarea principală, ci prin 
intrarea edificiului municipal, care este 
împreunat cu konakul. Aici au .dat erășî 
de împotrivire, dedre-ce câțî-va ofițeri, 
cari erau de gardă, au remas credincioși 
regelui și n’au vrut se-i lase pe revoltanți 
să între. Intre revoltanți însă se afla și 
adjutantul regelui Mihail Naumovici, care

Celcaș.
De G-orlsi.

(Fine.) 
IV.

El fu ce] dintâi ii care se trezi din 
somn. Se uită cu temă în juru-i, dâr se li
niști repede și privi pe Gavril care durmia. 
Acesta sforăia și fața lui copilărosă, sănS- 
tosă și pârlită de sdre, zîmbia cuiva în 
somn. Celcaș suspină și se urcă sus pe 
scara de frânghie.

Prin deschidătura de de-asupra caicu
lui se vedea o bucată de ceriii plumburiii. 
Era lumină, der peste tot domnea o tris- 
teță de tomnă,

Celcaș se întorse după două ore. Fața 
lui era roșie, mustața răsucită și pe buze-i 
strălucea un zîmbet vesel. Purta cisme 
înalte, o haină scurtă și pantaloni de piele. 
Sămăna cu un vânător. Hainele ’i erau 
vechi, dâr încăîn bună stare, și ’i ședeau 
forte bine. Făceau să pară corpul lui mai 
lat, ascundendu-i slăbiciunea și ’i dau un 
aer întreprindStor.

— Ei, vițelușule, scolă-te! Și împinse 
pe Gavril cu piciorul.

Acesta sări în sus. Amețit de somn 
cum era, nu recunoscu pe Celcaș și-l privi 
cu ochii împainjeniți.

Celcaș rîse.
— Uite, drăcia dracului! Te-ai făcut 

boer.
— Asta merge ușor la noi. Mă, der 

ce fricos ești! De câte-orl voiai să mori 
ast-nopte? Ia spune!

— De, spune și tu, putea se fie alt
fel? Intâia-6ră făceam așa ceva. Puteam să 
mă nenorocesc pentru totă viâța.

— Și ai mai merge odată acolo ?
— încă odată? Ce se-țl spui!... După 

plată, asta e.
— Dâcă ar fi pentru două sute?
— Așa, două sute de ruble? N’ar fi 

rău, ar mai merge....
— Și decă te nenorocescl?
— Pote că nu, zîmbi Gavril. Pote 

că nu mă nenorocesc și-mi tac cu asta 
norocul.

Celcaș rîse cu poftă.
— Bine, bine. Am vorbit destul. Acum 

să tragem la mal. Pregătesce-te.
— Sunt gata....
Se aședâ repede în caic. Celcaș câr- 

mia și Gavril veslia’. De-asupra lor e cerul 
plumburiii încărcat de nori și marea tur
bure, verde, se jocă cu caicul lor; valurile 
de-ocamdată mici, îl aruncă încoce și în
colo și-l stropesc cu apă sărată.

Drept înaintea tălpei caicului se vede 
fășia galbenă a malului nisipos, er în urma 
lui se pierde în depărtări marea liberă, în
tretăiată de numerosele valuri sgomotose 
și spumegânde. Se văd corăbii multe, cari 
se legănă pe pieptul mării, er mai departe, 
la stânga, o pădure întregă de catarge și 
o grămadă de case orășenescl văruite cu alb.

De-acolo pătrunde pănă de-asupra 
mării un vuet înăbușit și sgomotos, care 
împreună cu plescăitul valurilor, dă o mu- 
sică plăcută pentru urechi. Totul este în
văluit de un strat subțire de negură cenu
șie, care pare a mări depărtările dintre di
feritele obiecte.

— La nopte are să isbucnescă, dise 
Celcaș, arătând cu capul marea;

Ce, vijelia? întrebă Gavril, despi
când puternic valurile cu lopețile.

Era ud de sus pănă jos de stropii de 
apă împrăsciați de vânt.

— Da, răspunse Celcaș.
— Gavril îl privia cercetător și în 

ochii lui se citea deslușit, că aștâptă ceva. 
Ei, cât țl-au dat? întreba el în 

sfirșit, când vădu că Celcaș n’avea de gând 
să încâpă vorba.

— Uite! dise Celcaș, și întinse lui 
Gavril ceva din buzunar. Gavril primi 
bancnotele pestrițe și înaintea ochilor lui 
totul apăru împestrițat.

— Ah ! și eu credeam, că minți numai. 
Cât e aici?

— Cinci sute patru-decl. Nu e râu, 
ce 4'ci?

Nu e rău, șopti Gavril și urmări 
cu ochii rablele pe cari Celcaș le băgă 
ârășl în buzunar.

— Ei, de-așl avâ și eu atâta! răs
punse trist băiatul. 
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cunoscea forte bine tfite intrările și cori- 
dorele konakului, așa că ofițerilor, sub 
conducerea adjutantului, 11-a fost forte 
ușor a pătrunde pănă la cabinetul de 
dormit al regelui. Ușa era închisă. Regele 
fu somat prin ușa închisă, se iscălescă de
cretul de abdicare, care era scris gata. 
Regele a răspuns, că nu vre să iscălescă, 
fir dfică cine-va ar îndrăsni să se apropie 
de el, îl va împușca cu revolverul ca pe 
un câne. Atunci au adus tîrnacfipe și alte 
instrumente și au început se spargă ușa. 
Era însă o muncă grea, fiind-că ușa era 
tare. Adjutantului Naumoviciîi veni atunci 
un gând diavolesc: el scose nisce dina
mită, pe care de sigur o avea gata la 
sine spre acest scop, încă de mai ’nainte, 
și ast-fel ușa a fost spartă cu' dinamită. 
Naumovici și-a ispășit însă cu vieța 
acfistă cutezanță. Trupul lui a fost sfă- 
rîmat în bucăți de materialul esplosiv. 
Acuma pătrunseră cei-lalți ofițeri în odaia 
regelui.

In momentul acesta veni adjutantul 
general al regelui, generalul Lazar Pe- 
trovici cu un revolver în mână și cu un 
glonț a culcat la pământ pe căpitanul 
Dimitrie Dragutin.

După aceea generalul și-a îndreptat 
revolverul asupra locotenentului de arti
lerie Mihail Bistici, acesta însă a fost mai 
iute decât generalul și cu revolverul, pe 
care îl primise în semn de distincțiune de 
la însu-și regele, împușcă pe credincio
sul general drept în inimă, așa că ime
diat cădii mort pe podele.

Abia acuma li-se deschise drumul 
la rege. S’au descărcat asupra regelui 
Alesandru mai multe glonțe de revol
ver, dfir nu șl-a dat sufletul numai decât, 
și se dice, că a mai trăit puțin. Oine a 
fost acela, care i-a stins pe urmă vieța, 
încă nu se scie. De asemenea nu se scie 
încă în ce chip au pătruns în odăile re
ginei, și cum au împușcat’o. Se scie însă, 
că trupul reginei, pe care atât de mult o 
uria poporul și totă lumea, era acoperit 
de răni de glonțe. Trupurile părechei re
gale au fost acoperite cu nisce ciarșafurî 
(lepedee) și aruncate prin ferestri pe ifirba 
din grădină din dos. Unde au fost duse 
de aici cadavrele, nu se scie.

După-ce s’a săvîrșit acfistă muncă 
înfiorătiîre pe la firele 2 din nfipte, un lo
cotenent colonel a eșit afară înaintea co
nacului și a vestit poporului, că regele 
Alesandru și regina Draga nu mai 
sunt între cei vii, fir dinastia Obreno- 
vici s’a stins. Vestea acfista a fost pri
mită de popor cu mulțumire estra-ordi- 
nară și puțin a lipsit, să nu-1 aclameze 
sgomotos pe locotenentul-colonel.

Dfir încă nu se sfîrșise măcelul. Se 
hotărîse anume să se stîrpescă totă fa
milia reginei. Din conac se duseră deci 
câți-va ofițeri la locuința celor doi frați 
ai reginei, Nicodim și Nicolae Lunievița. 
Amândoi s’au încercat să fugă, însă n’au 
reușit, câte va glonțe de revolver i-au 
trântit morțî ia pământ.

Ministrul ui-președinte, general Țînțar 
Markovicî îi fuse hotărîtă aceeași sfirte. 
EI voia tocmai să se îmbrace, spre a 
merge la conac și luase arme cu sine. In 
acest moment a fost surprins de cătră re- 
voltanți. Fără să se fi putut apăra, și 
acest credincios servitor al stăpânului seu 
fu împușcat.

Ministrul de interne V. Teodorovici 
în spaima ce-1 cuprinsese a vrut se se 
sinucidă și s’a rănit grav cu un glonț de 
revolver. Cei-lalțî miniștri au fost arestați. 
Numai cu ministrul de resboiu MHovan 
Pavlovicl au procedat mai crudei. Acesta 
a vrut să se apere. Apărarea n’a ținut 
însă mult, căci un glonț de revolver 
l’a nimerit drept în inimă, stingându-i 
vieța. In total au fost ucise dece per- 
sone, fir doue grav rănite.

S’a constituit un nou guvern și lumea 
a primit soirea despre acestă constituire 
parte cu mulțumire, parte cu nepăsare. 
Despre proclamarea prințului Karagheor- 
ghevici ca rege, încă nu se scie nimica. 
Se svonia, că regimentul reginei Draga 
s’ar fi resculat să facă o contrarevoluțiune. 
Un alt svon spune, că la curtea din Viena 
și la cea din Petersburg au fost trimiși 
ofițeri, cari să anunțe cele petrecute.

Belgrad, 11 Iunie. Conjurația ofițe
rilor era plănuită încă din Decemvrie și 
trebuia să se esecute pe la mijlocul lui 
Ianuarie, însă a fost tradată curții de că
tră un anumit Katici. La acfista o parte 
din ofițeri au fost transferați în provincie 
Se svonise însă, că odată cu deschiderea 
skupștinei, Nicodim Lunievița are să fie 
proclamat moștenitor de tron și că tot 
odată se va proclama dreptul statarial.

La acfista s’a hotărît apoi săvîrșirea 
măcelului sângeros pe diua de eri, ani
versarea a 35-a a uciderii lui Miloș.

Eri au sosit la Belgrad forte mulți 
ofițeri din provincie. Ei au ținut o confe- 
rență la casarrnă, la care conferență au 
participat și șefii partidului radical. La 
acfistă conferență s’au stabilit detailurile 
măcelului și lista noilor miniștri, Pe lista 
acesta era și numele lui Protici. care era 
exilat și trăia în Semlin. Adi dimineță s’a 
întors în patrie, fir numele lui era afișat 
ca ministru pe zidurile Belgradului.

In konak a făcut bune servicii re
belilor și maiorul Mașin, fratele mai tînăr 
al bărbatului dintâiu al reginei Draga. 
El a fost acela, care i-a căleuzit pe 
ofițeri la cabinetul de dormit al fostei 
sale cumnate. înaintea konakului erau 
regimentele de infanterie nr. 6 și 7, un 
escadron de cavalerie și două baterii de 
artilerie, cari împresuraseră konakul. Era 
cu neputință se scape cineva. Armata 
a plecat din easarme la firele 12. Pănă la 
orele 2 totul se terminase.

Interwiev cu Petru Karagheorghevici
Geneva, 11 Iunie. Corespondentul 

diarului „N. Fr. Pr.* a avut a<ji o con
vorbire cu prințul Karagheorghevici, care 
a fost proclamat a<ji nfipte rege al Serbiei.

Karagheorghevici a răspuns că n’are 
nici o scire directă despre cele petrecute 
în Belgrad. „Tot cesciu este, ceea-ce mi-a 
telegrafiat un amic al meu din Viena. Era 
de prevădut, că se va întâmpla așa ceva. 
Eu aveam de gând tocmai acuma să 
merg la Petersburg, spre a-mî vede copiii, 
și anume pe Gheorghe în etate de 16 ani, 
Alexandru de 25 ani și Elena de 19 ani." 
— In privința politică Karagheorghevici 
e ffirte reservat și dice, că așteptă desvol- 
tarea normală a lucrurilor și să fie însci- 
ințat în mod oficial despre proclamarea 
sa de rege.

Noul rege e în etate de 59 ani, do 
stătură mijlocie, cu mustața căruntă.

Natalia.
Paris, 11 Iunie. Ex-regina Natalia, 

care petrece în Franța, de câte-va 
dile se află în Versailles, unde vre să-și 
cumpere o vilă. Scirea tragică a aflat’o 
după amiadi. Mai întâiu fu încunoscințată, 
că în Serbia s’au întâmplat lucruri seriose. 
Peste o jumătate de firă primi vestea 
despre omorul din Belgrad. Natalia is- 
bucni în plâns și mult timp n’a putut să 
<jică o vorbă. Apoi esclama:

— Bietul meu copil! Bietul meu 
Șașa!

înmormântarea.
Semlin, 12 Iunie.. Cadavrele regelui 

Alesandru și reginei Draga, cari ieri diua 
întregă au zăcut întrlnn coridor al pala
tului regal, au fost ridicate și duse la 
amiadi de cătră soldați în grădină, unde 
s’a constatat, că regele a căpătat 27 glfințe 
de revolver, fir regina 5 glfințe. După 
amiadi la orele 5 cadavrele au fost așe- 
date în cosciuguri simple și în mare li
niște, urmate de un singur preot, au fost 
înmormântați în cripta regală de la bise
rica Sf. Marc.

Un comunicat al noului guvern.
Belgrad, 11 Iunie. Noul guvern pu

blică un comunicat în care dice, că dife
ritele certe de la curte au făcut să inter
vină armata și în conflictul acesta, regele 
și regina și-au pierdut vieța. Pentru-ca li
niștea și ordinea să fie menținute în țeră, 
tote grupările politice s’au unit și au for
mat un guvern provisoriu, ca să restabi- 
lfiscă stările esistente constituționale di
nainte de 23 Martie. S’a hotărît să se con- 
vfice adunarea națională alesă la 6 Aprilie 
1901. Acfistă adunare va alege pe noul 
domnitor și va aduce și alte hotărîri, re
clamate de noua situațiune. După rapor- 
tele primite de la autoritățile civile și mi
litare, liniștea n’a fost turburată nicăiri în 
țfiră. Guvernul își va da silința să o 
mențină.

Mobilisare contra Belgradului.
Neoplanta, 11 Iunie. Omeni sosiți 

din Belgrad anunță din isvor sigur, că 
garnisona din Niș a fost mobilisată contra 
Belgradului. O parte a acestei garnisfine, 
cu tunuri, a plecat contra capitalei. Ea e 
urmată și de alte garnisfine.

Semlin, 11 Iunie. Colonelul Misiei 
a luat comanda garnisfinei din Belgrad. 
Trupele din provincie au fost chemate la 
Belgrad.

*
Petru Karagheorghevici.

Noul rege al Serbiei Petru Karagheor
ghevici e un bărbat voinic și cu cultură 
distinsă. Educația și-a făcut’o în Franța. 
Apare mult mai tînăr de cum e în ade
văr. S’a născut la 1846 în Belgrad. A 
urmat pe tatăl său în exil la 1859, ca 
băiat de 13 ani.

Din copilărie încă a fost crescut în 
iubirea și entusiasmul pentru ideia națio
nală sârbescă și în ura față de dinastia 
Obrenovici. Cunfisce escelent raporturile 
sârbesc!, și n’a încetat nici pe un moment 
a întreține legături cu Serbii din regat.

Din iubire față cu causa națio
nală sârbescă, cu ocasiunea răsboiu- 
lui turco-sârbesc și a răsboiului serbo-bul- 
gar și-a oferit lui Milan serviciile sale în 
luptă ca simplu gregar. La acesta însă 
Milan a răspuns: „Un mișel, ca d-ta, nu 
pfite fi nicl-odată soldat sârb.“ Răspunsul 
acesta i-a mărit ura față cu Obrenovicescii.

S’a căsătorit la 11 August 1883 luând 
de soție pe prințesa Zorka, fiica cea mai 
mare a principelui Nichita de Muntenegru. 
De la acfistă căsătorie începând, Țarul 
Rusiei l’a avut în grația lui și în ascuns 
îi sprijinia nisuințele pentru a dobândi 
tronul sârbesc. Din căsătoria acfista i-s’au 
născut cei doi copii: George, adi în vîrstă 
de 17 ani, și Alesandru, adi de 14 ani. 
După nascerea celui din urmă, mama co
piilor muri. Copiii au fos+ duși în Rusia, 
unde însă au fost crescuți în sentimente 
naționale sârbesc!.

Familia Karagheorghevici.
întemeietorul acestei familii, despre 

care cronicarii amintesc, că a jucat un ma
re rol în istoria poporului sârbesc,*a fost 
Crui Petrovici George, și el a folosit prima 
oră numele de Karugheorghe (Kara însem- 
nfiză pe turcesce negru).

Karagheorghe s’a născut la 21 Dec. 
1766 din părinți țărani. A luat parte la 
prima rescolă a Sârbilor contra Turcilor 
(1787), unde a dat dovedi de energia sa 
neînfrântă. La 1788 s’a luptat la Loudon 
în fruntea unei cete de Sârbi. După în
cheierea păcii la Sistov în 1791 Kara
gheorghe a venit în Ungaria, unde a că
pătat o condiție într’o mănăstire din Sla
vonia. La 1804 a fost o adunare de popor 
în Sendria, unde Karagheorghe fu pro
clamat conducător al Sârbilor. La 1805 
întreg voivodatul sârbesc, afară de Bel
grad, era în stăpânirea Sârbilor. La 1806 
în urma certelor și dușmăniilor interne, 
Turcii au dat din nou năvală în Serbia, 
Karagheorghe însă i-a învins la Misarko- 
Polye, a liberat și Belgradul și astfel de
veni mântuitorul patriei sale. ' ’•

Continuele răsbfiie istoviră și forțele 
Sârbilor, așa că la 1810 Karagheorghe 
ceru ajutorul Rusiei. Ou acest ajutor el

— De-acum o să ne punem pe traitt, 
dise Gelcaș entusiasmat. O să ne dea mâna 
să ne îngăduim câte ceva. N’ai târnă, o 
să-ți iai și tu partec ta, băete. O să-ți dau 
patru-decl de ruble, ești mulțumit? Dfică 
vrfii, ți-le dau îndată....

— Decă credl tu de ce nu? Eu îi iau.
Gavril tremura din tot corpul de ne

răbdare și de altceva încă, chinuitor, care-1 
rodea la inimă.

— Hahaha! Fricosule!
— Ii iau.
— Ia-i, te rog, frățiore. Te rog, ia-i. 

Nu sciu ce să fac cu o grămadă așa mare 
de bani. Scapă-mă de ei, ia-i, na!

Celcaș întinse lui Gavril câte-va banc
note roșii. Acesta le luâ cu mâna tremură- 
tore, arunca lopețile și începu să vîre banii’ 
în pieptar, închideud ochii lacomi și res
pirând adânc, par’că ar fi beut ceva fier
binte.

Celcaș îl privia, zimbind batjocoritor.
Gavril apucă fir lopețile și începu să 

veslescă nervos și repede, lăsând ochii în 

jos, părând că se teme de ceva. Umerii și 
urechile ’i tremurau.

— Mă, da lacom ești! Asta nu e bine. 
Dfir nici nu se pote altfel. Ești dor’ țăran, 
(jisce Celcaș gânditor.

— Ce nu poți face cu banii ăștia! 
dise Gavril cu patimă și începu să vorbescă 
repede, par’că și-ar fi prins cuvintele din 
sbor. Vorbi despre vifița pe care o duci în 
sat, dfică ai bani, sfiu n’ai. Cu bani ai ono
ruri, mulțumire, libertate, veselie....

Celcaș îl asculta cu atenție, serios, 
dus pe gânduri. închisese ochii. Din când 
în când zimbia mulțumit.

— Am ajuns, întrerupse Celcaș pe 
Gavril.

Un val apucă caicul și-l împinse în
demânatic pe nisip.

— Ei, frate, acum s’a isprăvit. Trebue 
sfi tragem caicul, mai sus, ca să nu-1 ia 
apa. O să vie cine-va să-l ia.

Și acum, să ne luăm rămas bun. De 
aici sunt opt verste pănă în oraș. Tu ce 
faci, te întorci în oraș ?

Pe fața lui Celcaș strălucia un zîmbet 

blajin, der viclfin. Se vedea că-i venise 
ceva în gând, ceva plăcut pentru el, dfir 
neașteptat pentru Gavril. Ișl vîrise mâna 
în buzunar și făcea să se audă fâșeitul 
bancnotelor.

— Nu.... nu mă-duc!... Gavril nu pu
tea să răsufle, ceva par’că-1 strîngea de gât. 
Un întreg haos de dorințl, de cuvinte și 
de simțăminte, cari se înghițeau unele pe 
altele și-l dogoreau ca focul, se sbăteau 
în el.

Celcaș îl privea uimit.
— Ce ai? întrfibă el.
— Nimic ... Insă Gavril făcea fețe-fețe 

și sta nehotărît pe loc. Aci ’i venea să se 
repfidă la Celcaș, aci se opria, cuprins de 
o altă dorință, care i-se părea greu de 
împlinit.

Lui Celcaș nu-i era îndemână văden- 
du-1 așa de agitat. Aștepta să vadă cum 
au să se sferșfiscă astea.

Gavril începu să rîdă ciudat, un rîs 
care sămăna a plâns. Lăsase capul în jos, 
așa că nu i-se pute vedfi fața ; i-se ve

deau însă urechile, cari se făceau când roșii, 
când galbene.

— Lua-te-ar dracu ! striga Celcaș. Ce, 
te-ai amoresat de mine? Par’că ești fată. 
Iți vine atât de greu să te desparți de 
mine? Ei, băețele, spune, ce țl-e? Hai, că 
mă duc.

— Te duci! striga tare Gavril.
Malul nisipos și pustiii se cutremura 

la strigătul acesta și valurile de nisip, aduse 
de mare, părură că se ridică și ele. Și Oel- 
caș tresări.

Gavril făcu de-odată o mișcare, se 
aruncă la piciorele lui Celcaș, i-le cuprinse 
cu mânele și-l atrase spre el.

Celcaș se clătina și cădu greu pe ni
sip. Scrîșni din dinți și ridică pumnul în 
aer. Der înainte de a da, auiji șoptele ru- 
gătore ale lui Gavril, care-i dicea rușinat:

— Scumpule ! Dă-ml mie banii ăștia... 
Dămi-i, ce e asta pentru tine? Ție ți-a tre
buit o nopte.... numai o nopte, și mie ’ml 
trebue ani. Dămi-I, o să mă rog pentru 
tine la trei biserici.... o se mă rog pentru 
iertarea păcatelor tale. Tu ’i arunci în vânt, 
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curăți pentru a treia <5ră țera de Turci. 
Drept recunoscință a meritelor, Kara- 
gheorghe fu proclamat la 1811 ca singur 
beliduce al Serbiei. Timp de doi ani lo
cui el în casa sa țărănescă din Topola. 
La 1813 Karagheorghe chemă din nou 
poporul seu sub arme contra Turcilor, inse 
de astă-dată încercarea nu i-a reușit, și-a 
părăsit patria, și fiind-că Austria n’a voit 
să-i dea loc de refugiu, s’a dus în Holin 
(Basarabia), de unde la 1817 se reîntdrse 
ârășî în Serbia, ca s§-șî cheme poporul la 
luptă. Pe atunci înse prințul Milos -Obre- 
novci ajunse el la putere în Serbia, și în 
Adsagna, lângă Sendria, Karagheorghevici 
fu omorît.

Fiiul seu Alesandru, născut la 1806, 
după uciderea tatălui său, plecă în Rusia, 
de unde îl rechemă principele Mihail Obre- 
novici și-l numi adjutant al său.

La 1843, Iunie, fu detronat principele 
Mihail Obrenovici și fii ales de principe 
Alexandru Karagheorghevici, Alegerea lui 
fu întărită de Turcia și Rusia. Fiind-că în 
politică se răzimă pe Austria, îșl atrase 
ura rusofililor, cari la -1858 îl lipsiră de 
tron, numind în locul lui pe Miloș Obre
novici. In urma acăsta Alesandru Kara
gheorghevici abdise de bună voie la tron 
în Ianuarie 1859.

Familia Obrenovici.
Dinastia Obrenovicilor, care s’a stins 

prin atentatul de Miercuri spre Joi ndptea, 
a domnit în Serbia de la 1816. Politica 
lor a fost energică, tirană și nemildsă. Nu
mele familiar și l’au luat de la un anu
mit Obren. Prima dată îl întrebuințăză 
Miloș la 1810. Ura între cele două dinastii 
a isbucnit sub principele Miloș, care ucise 
pe eroul național Karagheorghevici. Tiră- 
nia lui Miloș nu mai pcîte fi tolerată de 
Sârbi și-l silesc pe Miloș se abjică. Fiii 
săi Mihail și Milos sunt mai slabi, dinas
tia Karagheorghevici învinge ■ din nou 
(1843) și Obrenovicescii sunt exilați. 
Mai târdi.u ajung erășl. pe tronul Ser 
biei’j însă la 1868 Mihail Obrenovici cade 
jertfa unui atentat în parcul din Topșider. 
Lui îi urmăză vărul său Milan, care la 
1882 e proclamat rege. Sub Milan sunt la 
ordinea dilei atentatele, conjurațiunile, 
suspendările de constituție, însă cu tote 
uneltirile lui viclene, la 1889 Milan ab
dice la tron.

Regele omorit.
Lui Milan îi urmăză în domnie fiiul 

seu Alesandru, născut la 1876. Fiind însă 
minor la 1889 când a abdis tatăl său, s’a 
ales o regență. In 15 Aprilie 1895 Ale
xandru chiemă la cină pe cei doi regenți 
și pe membrii cabinetului Avakumovicl. 
Era pregătită proclamația prin care Ale
sandru se proclama rege. Alesandru se 
ridica de-odată și se declară maioren, sus
pendă constituția din 1889, pe regenți și 
pe miniștri îi declară prisonieri și-i ținu 
la palat pănă a doua di la 10 ore, când 
primi omagiile de supunere ale garnisd- 
nei, armatei și cetățenilor. Poporul a în- 

tîmpinat cu buourie schimbarea. Regele 
și-a format un ministeriu de radicali și 
progresiști.

La 1900 Alesandru a încheiat ne
norocita căsătorie cu Draga Mașin. De la 
căsătoria acăsta începând ttarburările in
terne n’au mai încetat în Serbia.

Sfîrșitul lui tragic l’am arătat mai sus.

Austro-Ungaria și Slavii dela sud.
In legătură cu revoluția, ce a 

isbucnit la Belgrad, s’a (jis că și tul
burările ultime din Croația ar fi stat 
în legătură cu cele ce-se pregăteau în 
Serbia. Turburările adecă se fi avut 
de scop a ținb paralisate în Croația- 
Slavonia trupele austro-ungare, ca se 
nu potă, isbucnind revoluția, să trecă 
curend peste graniță în Serbia.

Versiunea acăsta nu ni se pare 
a fi adevărată. Totuși e interesant 
ce scrie cjiarul vienes „Die Zeit“ cu 
privire la aspirațiunile Slavilor de 
sud, de a forma sub sceptrul Aus
triei o mare Croație. Etă ce cjice 
numitul c|iar;

, Austro-Uugaria nu pot© permite, ca 
la fruntariile ei să se organiseze vre-un mare 
stat slav; cu atât mai puțin pbte ea per
mite, ca în însuși interiorul ei să se alcătu
iască o puternică oposiție slavonă. După 
cum în statele balcanice trebue să ajutăm 
numai alcătuirea de mici strătulețe, tot așa 
în interiorul țârei nostre trebue să lucrăm 
întru isolarea micilor popore de rasă slavă. 
Gestiunea Slavilor din sudul monarchiei, 
trebue' resolvită pănă când Slavonii, Croații 
și Serbii sunt dr-sbinațî. Unirea lor intr’o 
mare. comunitate politică-națiom.dă ar fi fa
tală pentru noi.

rDăcă ne aruncam, ochii pe o hartă 
etnografică a monarchiei, vedem la sudul 
ei o massă compactă de slavi (4 milione și 
mai bine) întindendu-se dela Maribor la 
Gattaro, dela Goritza la Semlin. Decă aceste 
patru milione de suflete s’ar ridica odată 
la o singură comandă, va fi mai primejdios 
pentru întregul stat austro-maghiar, decât 
a fost seu este pentru ■ jumătatea Austriei 
numai, cestiunea Cehilor (Boemilor.)

„Cehii sunt, ce e drept, o mare insulă 
slavă, dâr rămân insulă, isolațl între Ger
mani. Nu tot așa e cu Slavii din sudul mo
narchiei. La spatele lor sunt două state 
independente, Serbia și Muntenegrul, și 
încă o massă importantă de Slavi sub Turci, 
cari hrănesc speranțele și aspirațiunile de 
libertate. Permite-vom ore, ca să ajungă 
lucrurile pănă acolo, încât din starea de 
adl geografică să rămâie numai un suvenir 
istoric? Acâsta nu se potU.

Sfințirea mănăstire: din Sinaia.>

Mănăstirea din Sinaia a fost din 
nou restaurată. Lucrările de restau
rare s’au sfîrșit anul acesta, 6r Du
mineca trecută mănăstirea a fost 
sfințită. La actul sfințirei au parti
cipat Regele și Regina și principii 
moștenitori, 6r serviciul divin l’a 
săvîrșit însuși metropolitul primat, 
încunjurat de numeros cler. După 
terminarea serviciului divin, regele 

și regina și principii au eșit în ușa 
bisericei, de unde M. Sa Regele 
Carol a rostit următorea cuvântare :

„Peste două vâcurî au trecut de când 
„spătarul Mihaiîi Cautacuzino a ridicat aci, 
„în mijlocul pădurilor nepătrunse, o biseri- 
„ouță ou chiliore, încunjurată cu ziduri ca 
„loc de reculegere și liman de odihnă și 
„adăpostire pentru trecătorii rătăciți. Sute 
„de ani acest sfânt aședământ a rămas de- 
„parte de sgomotul lumei, ferit de vije
liile ce sguduise Țâra. Mai târcjiu, când 
„mișcarea comercială între România și 
„Transilvania a început a se desvolta, s’a 
„mărit schitul și s’a clădit încă o biserică 
„mai încăpătore, oare a atras mii de cre
dincioși din totă împrejurimea.

„Scumpe și dulci amintiri Ne lâgă de 
„acestă veche biserioă, acuma dărîmată, în 
„care am înălțat cu Familia Mea, mai bine 
„de un sfert de veac, rugele Nostre cătră 
„ AtQtputer ni cui.

„In acest lung șir de ani mănăstirea 
„Sinaia a fost scaunul Meu domnesc, pri- 
„mind astfel o sfințire istorică.

„In acest timp, doi ani după răsboiul 
„glorios pentru neatârnare, valea Prahovei 
„a fost înzestrată cu calea ferată, care a 
„legat acâstă regiune, odinioră sălbatică, 
„cu țera și străinătatea, și s’a ridicat cas
telul Peleșuiui, devenit legănul Dinastiei 
„române. Tot atunci, ca prin farmec, s’a 
„înființat pe polele mănăstirei un orășel 
„care-1 încinge ca nn brâu minunat.

„Astfel pustia, vecinie cutreerată de 
„tâlhari și făcători de rele, s’a preschimbat 
„în adevărat raiîi al cărui renume trece 
„departe , peste hotarele României.

„In fața acestui avânt neașteptat, 
„Eforia a hotărît să reclădesoă bisesica cea 
„mare pe vechile ei temelii. După o trudă 
„de mai mulțl ani, o biserică nouă, bogat 
„împodobită, se înalță astădl înaintea ochi- 
„lor noștri; ea strălucesc© cu o nouă splen- 
„dore, vrednică de desvoltarea și însemnă
tatea locului și din turnurile sale clopo
tele răsună departe prin munțT și văi che- 
„mând ârășl pe credincioși la slujbă.

„Bisericile și mănăstirile sunt aprope 
„singurele monumente ce ne-au rămas din 
„trecut; ele au astfel o însemnătate deo
sebită pentru istoria Patriei, căci inscrip- 
„țiunile păstrate pe zidurile lor au fost de 
„multe-orl singura călăuză a istoricului 
„pentru a determina domnia Hospodarilor, 
„obârșia nemurilor, cârmuirea vlădicilor și 
„faptele răsboinice.

„Fie ca acâstă frumăsă biserică astăcjl 
„târnosită, cu hramul sfintei Treime, de 
„înalt Prea Sfinția Sa Metropolitul Ungro- 
„Vlachiei, Primat al României, în al 38-lea 
„an al domniei Mele, să amintăscă încă în 
„vremurile cele mai depărtate marea epocă 
„a redeșteptării naționale, a neatârnării și a 
„înălțării României.

„Rog pe Dumnezeu să binecuvânteze 
„acest sfâut locaș, ridicat în creerii Cârpa
cilor spre cinstea și slava Lui.

„Voiii păstra o amintire scumpă de 
„acestă frumosă serbare, la care cu o vie 

„plăcere am luat parte și mulțumesc căl
duros Eforiei de însemnatul ei sprijin pen- 
„tru desvoltarea și înfrumsețarea Sinaiei 
„de care ne putem mândri astăcjl și pe care 
„o privesc ca un adevărat mărgăritar al 
„regatului României“.

Alegerea de la Dobra.
Voim se informăm și pe ceti

torii „Gazetei" de Dumineca despre 
resultatul alegerei de deputat de la 
Dobra (comit. Hunedbrei).

Afară de candidatul guverna
mental Farkas, au candidat, cum 
seim, și doi Români: d-nii Dr. Aurel 
Vlad și Dr. A. Munteanu. Nici unul, 
nici altul n’au fost candidat al par
tidului național, ci amândoi au de
clarat înaintea alegătorilor, că nu 
primesc programul partidului na
țional român, decât numai ciuntit, 
după-cum le vine la socotâlă, fără 
ca se se potă provoca la vre-o ho- 
tărîre națională în . privința acesta. 
Pentru ei așa-der nu mai esistă par
tidul național, nu mai esistă nici 
programul partidului național. Li-a 
fost întru nimic de a .călca liotărî- 
rile conferențelor nâstre naționale și 
a merge de capul lor, fără a ține 
sâmă de voința națiunei nostre, și 
de solidaritatea pe care ne-am legat 
a o păstra cu toții.

Deosebirea între .cei doi. candi
dați în privința procederei a fost 
numai, că Dr. Vlad vrâ cu orl-ce 
preț se trecă de representant na
țional, pe când Dr. Munteanu a de
clarat, că recunbsce însu-și, că s’a 
abătut cu totul de la drumul drept, 
pretins de solidaritatea partidului 
național și că, deci, n’ar pută figura, 
decât numai înafară de partid.

Dr. Vlad a fost ales cu 256 vo
turi față cu 204, câte le-a primit can
didatul Farkas. Dr. A. Munteanu, 
șl a retras candidatura în decursul 
alegerii.

Nu-i vorbă, alegătorii — cari 
cei mai mulțl vor fi fost în bună 
credință că lucrăză așa cum cer in
teresele partidului nostru național — 
s’au purtat bărbătesce, ca să scbtă 
pe candidatul român față cu cel un
guresc. Națiunea va cere însă de la 
conducătorii acestor alegători lămu
rire, de ce n’au tras la dare de semă 
pe candidatul lor, care li-a spus, că 
vrâ se fie ales ca deputat naționalist, 
când el 11-a declarat, că nu primesce 
programul partidului național, decât 
numai ciuntindu-1 și ștergend cutare 
și cutare punct din el.

Etă de ce noi — ori cât de bi
nevoitori am fi, și ori cât . c|e mult 
am prețui simțul românesc aF'ale
gătorilor din cercul Dobrei — nu 
ne putem bucura de acâstă ale
gere.

eu o să-i pun în pământ și în câmp. Ah, 
dămi-i.... Iți trebue o singură nopte și ești 
bogat. Fă o faptă bună. Tot |eștl tu pier
dut... N’ai nici un rost, și eu... Ah, dă-mi-i...

Celcaș se.sprijini cu manile în nisip, 
se apleci înapoi, rămase pe loc încremenit 
și speriat, se uita tăcând la băiat, care-șl 
sprijinise capul de genunchii lui și se 
ruga pe șoptite. II împinse îndăret, sări în 
sus, vîrî mâna în buzunar și aruncă lui 
Gavril bancnotele:

— Na, câne, crăpă! răcni el iritat, 
cuprins de o milă chinuitore și de ură.

După-ce aruncă banii, se simți erou. 
In ochii, în totă figura lui se citea sumeția.

— Eu singur voiam să-ți dau mai 
mult. Te compătimeam erl când ml-ain 
adus aminte de sat. Mă gândeam: vrâu se 
ajut pe băiatul ăsta. Am așteptat să văd, 
ce-o să faci. O să te rogi ? Și tu.... cerși- 
torule 1 Cum pote cine-va să se chinuescă 
așa pentru bani! Dobitocul©! Diavole la
com! Vă vindeți pentru cinci copeici...

— Dragul meu ! Dumnedeu să-ți ajute ! 
Ce am eu acum! Mii! Sunt bogat, clise 

Gavril vesel; tremura din tot corpul, bă
gând banii în pieptar. Ah, dragul meu, 
n’am să te uit nicl-odată. O să spun ne
vestei și copiilor mei: rugăți-vă pentru el.

Celcaș îl asculta, privind la fața lui 
schimonosită de bucurie și lăcomie. El, ho
țul și vagabondul, smuls de la tote bucu
riile vieții, simția că nu fusese în totă 
viâța lui atât de lacom și de josnic. Nici
odată nu va fi astfel. Gândul și simțămân
tul acesta '1 făcea se-șl cunoscă libertatea 
și superioritatea.

— M’ai făcut fericit, dise Gavril și 
apucă mâna lui Celcaș, ținend’o în fața lui.

Celcaș tăcu și-și arăta dinții ca lupul.
Gavril îșl dădu drum liber simțirilor.
— Și eu la ce mă gândeam! Când 

veneam înedoe și vedusem banii, mă gân
deam : să-i dau — ție — cu lopata una în 
cap și e gata. Cânii mi-așl lua și pe el — 
adecă pe tine — să-l arunc în mare. Cine 
o să-i simtă lipsa ? Și de l’ar găsi, n’au să 
cerceteze mult cine și cum l’a omorît. Nu 
e un om pentru care să se facă multă gă

lăgie. E de prisos pe lume. Cine o să-i ia 
partea!.... Așa gândeam-

— Adu banii încoa! urlă Celcaș și 
apucă pe Gavril de beregată.

Gavril vru să scape, dâr brațul celă
lalt al lui Celcaș îl cuprinse ca un șârpe... 
Se aucli pîrăitul cămășii, care se rupea.

Gavril rămas lungit pe nisip, cu ochii 
tîmpițl. întinse degetele în aer și începu 
să dea din picidre.

Celcaș sta drept, cu coppul lui sub
țire de fiâră de pradă; îșl arătă dinții ca 
un lup și rîse scurt și sarcastic, pe când 
mustățile ’i tremurau nervos.

Nicl-odată în vieța lui nu fusese lovit 
mai rău ca acum și nicl-odată nu fusese 
mai amărît.

— Ei, ești fericit? întrebă el rîdend, 
întorse spatele și porni pe drumul spre 
oraș. Der de-abia făcuse dece pași și Ga
vril se aplecă ca o pisică, îngenunchiă, în
tinse mâna, luă o pietră rotundă și arun- 
când’o după Celcaș, strigă cu mânie:

— Ține!
Celcaș tuși încet, puse mâna la cap, 

se clătină, se întorse spre Gavril și căclu 
cu fața în nisip.

Gavril încremenise. Celcaș mișcă pi
ciorul, încercă să ridice capul și se întinse 
drept. Gavril începu să alerge spre stepa 
învăluită în câța întunecosă, pe al cărei 
ceriu atârna un nor negru și colțuros.

Valurile murmurau udând năsipul, se 
pierdeau în el, apoi veneau altele.

începu să plouă, întâifi încet, apoi 
ploia se înteți și firele lungi de ploie că
ci ând din nori, formau o plasă desă. Acestă 
plasă acoperi tdtă întinderea stepei și a 
măr ei.

Gavril dispăruse. Mult timp nu se 
vădu nimic alt-ceva, decât ploia și corpul 
lung al unui om întins pe nisip. Dâr de
odată apăru din plasa de ploie Gavril, 
alergând mai mult, sburând ca o pasăre; 
s’apropie de Celcaș, cădii lângă el și în
cepu să-l întorcă pe tote părțile. Iși simți 
mâna udă de ceva cald și lipicios. Tresări 
și se dădu înapoi, palid, ca înebunit.

— Frate, scolă-te! șopti el la ureche 
lui Celcaș.
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In curând se vor convinge toță 
cei ce au judecată sănâtosă, că nu 
pe acesta cale de desbinare de la ma
rele trup național se pdte aduce fo
los neamului nostru mult încercat și 
causei sale atât de urgisite de duș
manii sei seculari. 

Pastorala inaugurală a episcopului 
I. I. Papp.

Noul episcop al Aradului P. S. 
Sa Ioan I. Papp a dat următârea 
pastorală cătră clerul și poporul die- 
cesei Aradului.

Iubitului cler și tuturor învățătorilor 
și credincioșilor din eparchia Aradului, 
dar și pace de la Dumnedeu Tatăl și Dom
nul nostru Isus Christos împreună cu 
salutarea nostră archierescă\

„Pace vou& !u 
Ioan cap. 20 v. 19.

După darul șr îndurarea Preasfântu- 
și de vidtă făcătorului Duh, care Domnul 
nostru Isus Christos l-a dat sfinților săi 
învățăcei și apostoli și de atunci toți ur
mătorii lor l-au moștenit unii de la alții, 
învrenicindu-ne și pe noi a primi prea
sfântul dar al archieriei și devenind astfel 
vasul ales al Domnului, astățl! în Dumi
neca a cincea după sfânta înviere a Dom
nului ne-arn și introdus în văduvitul scaun 
epis.copesc al ’’feparchiel Aradului prin 
preacuviosui protoșincel Dr. Eușebi.u Roșoa 
ca mandatariul înalt preasfințitului domn 
Archiepiscop și Mitropolit al nostru loan 
Mețiaiui, luând de odată și conducerea 
diecesei Ca și episcop instituit canoni- 
cesce.

Serviciul îndelungat de peste 34 ani 
prestat bisericei neîntrerupt aici în cen
trul diecesei, mă îudreptățesce a. susțină, 
că vă cunosc pe voi, vă cunosc do
rințele și aspirațiunile, precum cunosc și 
lipsele și trebuințele vostre, der tot ase
menea trebue să presupun și despre voi, 
că nu numai mă cunosceți personal, ci din 
trecutul meu și din modul-cum am con
dus diecesa ca locțiitor de episcop timp 
de un an și mai bine, din programul 
scurt, desfășurat cu ocasiunea alegerii, 
din cuvântarea ținută cu ocasiunea hiro- 
tonirei și din cea de la actul întroduce- 
rei mele, tote comunicate prin organul 
oficial al diecesei, „Biserica și Șcblâ44, ați 
putut și puteți înțelege nu numai vede
rile de cari mi-se preocupă mintea și cu
getul, der și dorințele de cari se inspiră 
și pentru cari se încăldesce sufletul meu 
și cari tdte culmineză în dorința fierbinte, 
de a întări dragostea creștină între voi și 
prin voi, dragostea cătră biserică, credința 
și alipirea cătră tron și iubire de patrie în
tre legătura păcii.

De aceea acum când pentru prima 
dată mă transpun cu duhul în mijlocul 
vostru, când pentru prima dată vorbesc 
cu voi din scaunul archieresc, nu aflu cu

vinte mai dulci pentru a vă saluta și a 
vă întîrapina, decât (Jicându-vă „Pace 
vouă !u

„Pace vouă!“ a fo3t cel dintâiâ cu
vânt, cu care mântuitorul lumii s’a adre
sat învățăceilor săi după mărita sa învi
ere din morți „pace vouă44 vă die și eu, 
părintele vostru în <jiua ridicărei și întroduce- 
rei mele în tronul archieresc și acesta nu 
numai pentru a vă arăta duhul de care 
este inspirată inima mea și întrega mea 
ființă dbr și pentru a vă încredința despre 
dorința și convingerea mea, că numai 
prin legătura păcii este posibilă întărirea 
dragostei creștine și numai prin duhul 
păcii țin posibil a îmbina dorința inimei 
mele cu trebuința sufletului vostru, pen- 
tru-că pacea cu sine, cu ai săi și cu so
cietatea, dă dovadă despre liniștea sufle
tului, dă creștinului puterea de luptă și 
de muncă spornică și binecuvântată și nu-, 
mai liniștea sufletului îl dă creștinului tă
ria de apărare și 'resistență contra ispite
lor și greutăților vieții.

De aceea în co.risciința sublimei - mi
siuni la care m’a chemat încrederea re- 
presentanței clerului și poporului din epâr- 
chia Aradului, care încredere a obținut și 
preaînalta întărire din partea Majestăței 
Sale preagrațiosului nostru împărat și rege 
apostolic Francisc Iosif I., în consciința 
legăturei sfinte dintre mine și voi, de după 
care eu v’am devenit vouă părinte, âr 
voi mie fii sufletesc!, sunt consciu de da- 
torința de a vă conduce la' pășunea drep
tei credințe, a dragoștei și a nădejdei creș
tine și de a vă adăpa din isvorul limpede 
al nestricăciunii, din isvorul bogat al stri
căciunii vremelnice și veclnice, din acel 
isvor nesecat, care ni l’a deschis mântui
torul Christos prin nascerea sa din prea
curata fecioră, prin patima sa pe cruce 
de bunăvoie și prin prâluminata sa înviere 
din morți.

Mi-am luat deci de problemă a vieții 
și a activității, de a vă conduce pe voi 
în spiritul evangeliei lui Christos, al păcii 
și al dragostei creștine, și mi-am impus 
de datorință a urma învățăturei Domnu
lui,țeare prin marele prooroc lsaia vorbind 
despre lățirea slujbei celei dumnedeesc! 
așa dice: „Și în ce chip mângâie pe cineva 
mamă-sa, așa și eu voiu mângâia pe voi 
și în Ierusalim vă veți mângâia". (lsaia c. 
66 V; 13.).

Spre a vă face să cunbsceț! și în
țelegeți, că sunt consciu de acâstâ dato
rință, care este și dorința sufletului meu 
și pentru a vă arăta, că voesc a-mi îm
plini acâstâ sublimă și frumdsă chemare, 
der și grea datorință, cum să mă adresez 
vouă mai la înțeles, decât dicându-vă: 
„Veniți fiilor, ascultați-mă pe mine, frica 
Domnului voiu învăța pe voi“. (Ps. 33 v. 
11.) Vă adresez adecă aceste cuvinte dulci, 
pentru a vă aduce aminte, că așa a grăit 
cătră voi sf. maică biserică prin rostul în
vățătorului în șcdlă atunci, când pentru 
prima-dată ați început a gusta din laptele 

creștinătății; vă <jic vouă cu blândeța și 
iubirea părintâscă: „Să ne curățim sim
țirile și să vedem pe Christos strălucind14. 
(Canonul sf. învieri). Vă die vouă acestea, 
pentru-că atunci, când este vorbă despre 
întărirea dragostei creștine întru legătura 
păcii, nu putem pierde din vedere, că 
Christos este pacea ndstră (Pavel cătră 
Efeseni cap. 2 v. 14), deci ca să ne des- 
brăcăm de omul cel vechii! și să ne îm
brăcăm în omul cel uou, trebue să ne 
transpunem cu inima în timpul fericirei 
de odinidră, când adecă nu cundsceam bi
nele și răul, ori decă am ajuns a sci deo
sebi binele de rău, să ne curățim simțirile, 
mintea și inima de tot ce este contra în
vățăturei lui Christos, de tot ce este contra 
păcii și a dragostei creștine, și în lucrurile 
ndstre să nu pornim după înclinările și 
poftele inimei, ci să ne luăm de îndreptar 
judecata minții sănătdse și plini de tărie 
și resoluțiune să ne supunem voinței lui 
Dumnezeu cu tdtă resignați.unea, gata a-șl. 
împlini cu credință și cu dragoste porun
cile și voia lui.

Șă ne împlinim ddr prima datorință:' 
să iubim pe Dumnezeu din totă inima și 
din tot cugetul și cu tbtă virtutea ndstră, 
er pe de-aprdpele nostru ca pe noi în
șine ; să ne întărim tot mai mult în cre
dința în Dumnedeu și să ținem tot .mai 
strînse legăturile cu biserica ndstră or- 
todocsă, scutul și“ adăpostul moșilor și 
strămoșilor -noștri.; să cultivăm tot mai 
mult acea virtute, care o numinj dra
goste creștină, er credința ndstră Să nu o 
mărturisim numai cu buzele, ci- să o ară.- 
tăm prin fapte și înainte de' ' t'dte prin 
vieța religidsă-morală bine plăcută lui 
Dumnezeu și omenilor, de asemenea prin 
esemplul moșilor și strămoșilor noștri de 
a. suporta cu blândeță tdte- greutățile 

i vieții, er dragostea cătră deaprdpele dea- 
semenea să o arătăm prin fapte, urmând 
sfatul marelui apostol al neâm firilor, care’ 
în cartea cătră Evrei așa îrtVață: „Pacea 
s’o iubiți cu toții și sfințenia, fără de care 
nimeni nu va vedd pe Dumnedeu14 (cap. 
12,. y. 14), er în cea cătră Efeseni tot 
același apostol tjice: „Să fiți unul cătră 
altul buni și milostivi, iertând unul altuia, 
precum și Dumnezeu v’a ertat vouă întru 
Ohristos44.

Când vă sfătuesc la aceste, trebue 
să vă pun în vedere și faptul, că noi nu 
suntem numai biserioanî, ci suntem și ce
tățeni, și ca atari deosebită datorință avem 
să cultivăm și să lăsăm urmașilor, precum 
am moștenit și noi de la străbunii noștri, 
credința neclintită și supunerea omagială 
cătră înaltul Tron și cătră casa domni-, 
tdre; să cultivăm supunerea cătră înalta 
stăpânire și cătră legile țării, precum și 
cătră tdte autoritățile, cari își au de 
scop ordinea legală în stat și fericirea 
popdrelor din aedstă patrie: să cultivăm 
iubirea cătră patria ndstră comună și 
cătră toți cetățenii din acesță patrie, fără 
deosebire de confesiune și naționalitate.

Și fiind-că tdte aceste nu le putem 
dovedi în altă formă, decât prin împlinirea 
obligamentelor impuse de legile patriei, 
astfel precum avem îndreptățirea a ne 
folosi de favorurile garantate prin legile 
asistente, datori suntem tot în asemenea 
măsură atât față de biserică, cât și față 
de patrie să ne împlinim datorința petdte 
liniile, pentru că împlinirea datorințelor 
cu acurateță procură omului liniștea su
fletului, de care tot insul tocmai atâta 
trebuință are, câtă lipsă are corpul de 
pânea de tdte dilele.

Sfătuindu-vă și îndrumându-vă astfel 
la împlinirea tuturor datorințelor vdstre 
ca cetățeni și bisericani, Vă mai die vouă 
ca Apostolul și evanghelistul loan: „lu- 
bițilc, să nu credeți la tot duchul, ci să 
ispitiți duchurile, de sunt orî nu de la 
Dumnedeu? pentru-că mulțî proroci min
cinoși au eșit în lume44 (Cartea soborni- 
cescă I. cap. 4 v. 1.)

Și urmând în direcțiunea arătată.mai 
sus, mă cred în drept a cere și a aștepta 
si eu sp.rigi'niil vostru' spre -binple.și pros- 
per’area afacerilor ndstre. bisericesc), șco- . . • • • . • . • , • V
lare și fundaționale-și spre binele . vostru 
al tuturor și al. sfintei ndstre mame bit 
serici.

După cari recomandându-mă rugă
ciunilor vdstre evlavidse, cu binecuven- 
area archierescă am rămas

Arad, la 4/17 Maiu 1903,
■ ‘ Al vostru.tuturor 

de bine voitor episcop .
Ioan Papp...

Congresul Ligei culturale.
în cjiua întâia și a doua de Rosalil 

s’a ținut în BucurescI congresul anual al 
Ligei. La congres . au luâț ’ parte delegați 
din numărose orașe ale țării. După-ce în 
diua primă s’a constituit biroul, președintele 
d. Pe.tre GrădiȘteanu a-vorbit, de relele de 
cari a suferit Liga. A Liga nu tre-
bue să facă politică și d-ăa deși e liberal 
din convingere, a desaprobat din causa 
acâsta ultimele manifestațiuni studențesc!, 
cari aveau un caracter pur politic. A pro
mis, că va merge din oraș îii oraș făcând 
să se mărăscă venitele Ligei. Censorul d. 
Grig. Balota cetesce apoi raportul asupra 
situației financiare a Ligei.

In ședința de după amecjl s’a discutat 
asupra cestiuuei de recunoscere a Ligei ca 
personă morală. D. Chițu deputat, a între
bat pe d. Grădișteanu de ce n’a făcut să 
se aducă în Senat un proect de lege în 
acest sens. D. Grădișteanu a > răspuns că 
s’a adresat atât miniștrilor cât și senatori
lor, der toți au răspuns că nu pot să sus- 
ție reounoscerea Ligei ca personă morală, 
pentru-că e o societate cu scopuri, cari nu 
convin unor vecini. D. Chițu: Trebuia să 
propui în Senat proiectul și să fl’ poftit mi
niștrii și senatorii să;l fi respins. D. Em. 
Antonescu e de părere, că pe calea pro
pusă de d. Chițu nu se va pute obține re-

Inviorat de ploie, acesta ’și veni în 
simțiri, împinse pe Gavril și-i cjis® răgușit: 
du-te.... plecă!

— Frate, iertă-mă.... Intrase necura
tul în mine, șopti Gavril tremurând și să
rută mâna lui Celcaș.

— Plăcă..... plâcă, gemu acesta.
— Ia-mi păcatul de pe suflet, dragă, 

iertă-mă.
— Plâcă.... du-te dracului! strigă Cel

caș și se ridică pe nisip.
Fața-i era palidă și mâniosă. Ochii 

lui turburi se închideau mereu, par’că i-ar 
fi fost tare somn.

— Ce maivrdi? Ai făcut ce ai vrut.... 
plecă, du-te! și voi să împingă cu piciorul 
pe Gavril, care râmase sdrobit. Dâr nu 
putu. Și ar fi căcjut din nou, dăcă acesta 
nu l’ar fi ținut de umeri.

Acum fața palidă a lui Celcaș era la 
aceeași îuălțime cu a lui Gavril. Amândoi 
erau palidl, prăpădiți și înfricoșați.

— Ptiu! și Celcaș scuipă în ochii 
deschiși mari ai lui Gavril.

Acesta îș! șterse umilit ochii cu mâ
neca cămășii și șopti:

— Fă-mi ce vrâi. N’am să spun nimic. 
Iertă-mă, pentru numele lui Hristos.

— Tu, vierme, nici să păcătuescl nu 
scii! strigă Celcaș disprețuitor. Rupse o 
bucată din cămașă yi începu să-și lege 
rana. Din când în când scrîșnia din dinți.

— Ai luat banii? intrebă el cu dispreț.
— Nu i-am luat, nu-mi trebuesc! Aduc 

nenorocire!
Celcaș vîrî mâua în buzunarul hainei, 

scd8e bancnotele, puse una îndărăt și pe 
celelalte le aruncă lui Gavril.

— Ia și du-te.
— Nu-i iau, frate. Nu pot! Iârtă-mă!
— la-i când îți spun! răcni Celcaș și 

holbă grozav ochii.
— Iartă-mă, dăcă vrâi să-i iau, dise 

Gavril și se arunca la picidrele lui Celcaș, 
pe nisipul udat de ploie.

— Minți, o eă-i iei, vierme, dise Cel- 
câș convins, ridica pe Gavril de păr și-i 
puse banii în mână.

— Ia-i, i-ai. Ddr’ n’ai lucrat de gâba. 
I*-i, nu-țl fie frică. Nu-țl fie rușine, că era, 
cât p’aci să omori un om. Pentru un ast
fel de om ca mine, n’o să-ți câră nimeni 

socotălă. Ba au să-ți mai mulțumescă, când 
vor afla. Na, ia! Nimeni n’ăre să afle ce-ai 
făcut, dâr tu meriți o răsplată. Na-țl-o!

Gavril vădu că Celcaș rîde. Acesta-1 
mai ușura puțin. Strînse banii în mână.

— Frate, o să mă ierți, spune? Da? 
întreba el plângător.

— Dragul meu! respunse Celcaș pe 
același ton. Se ridica în sus, der se clătină 
pe piciore. „De ce să te iert? N’am de ce. 
Aetădl tu mie, mâne eu ție44....

— Ah, frate, frate! suspină Gavril 
trist, și clătină capul.

Celcaș rămase în fața lui, zimbind 
ciudat. Cârpa de pe capul lui se roșia din 
ce în ce, semăna acum cu un turban 
turcesc.

Ploua cu gălâta. Marea mugea înăbu
șit și valurile se isbeau sălbatice și mâniose 
de mal.

Amândoi tăcură cât-va.
— Ei, rămâi sănătos! dise Celcaș bat

jocoritor și rece, pregătindu-se să plece.
Se împiedeca ia mers și-și sprijinea 

capul cu palma drâptă, 6r cu mâna stângă 
’șl tot trăgea mustața lui castanie.

Gavril se uită lung după el, pănă ce-1 
văclu dispărând în plbia, care cădea mereu 
în fire lungi subțiri, învăluind totul de jur 
împrejur într’o ceță grbsă cenușie.

Gavril îșl scose căciula lui udă, se 
închină, privi banii pe cari îi ținea strînșl 
în mână, respiră ușurat, și-i ascunse în piep
tar. Apoi o luă cu pași mari de-alungul 
malului, în partea opusă celei luate de 
Celcaș.

Marea urla și asvârlia talazuri mari 
pe malul nisipos. Ploia biciuia apa și pă
mântul, ventul vîjia. De desimea ploei nu 
se pute vede nici c.erul, nici depărtarea,

Apa spălase pata de sânge de pe lo
cul unde zăcuse Celcaș. Spălă și urmele 
pașilor lui Celcaș și ale băiatului de pe 
nisipul mării.... și pe malul pustiu nu mai 
rămase nici un semn, care eă amintescă 
mica dramă, ce se petrecuse între două 
ființe omenescl.

(„Revista idealistă44.)

Tradus de: Di a Măgură.
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cunoscerea Ligei ca personă morală. D-sa 
a declarat, că trebue să se modifice codul 
civil, în sensul celui german, Jăsându-se li
beră formarea societăților, cari n’au un ca
racter eoonomic. Congresul însă, în majo
ritate, a dat d-lui Grădișteanu însărcinarea 
de a face să se presente în Senat un proect 
de lege pentru recunoscerea Ligei ca per- 
sână morală. D. Grădișteanu a declarat, că 
va ridica cestiunea în una din primele șe
dințe ale Senatului. Au fost aleși apoi cinci 
membri în comisiunea de verificare: D. 
Carp, Cliețianu, Al. PetrovicI, M. Băileanu 
și Daniel Klein.

Ședința s’a ridicat la ora 5.
In ședința de a doua-cji s’a ascultat 

raportul comisiunei însărcinată cu verifi
carea casei Ligei. D. Iliescu dela Pitești a 
constat, că la Ligă de un timp încdce se 
împuținbză numărul membrilor și a arătat 
mijlocele prin cari Liga ar pute deveni pu
ternică. și ca moral și ca- material. In aoest 
scop, a propus să se organiseze 0 ’loterie 
de un milion. D-na Smara într’o vorbire 
însuflețită mustreză Liga, că' n’a înscris 

,.pănă. acuma în ea pe mamele,, soțiile, su
rorile "și fîcele lor. D-sa-termină propunând 
ca: 1) Scopul Ligei să fie arătat pe cale 
didactică tuturor școlarilor; 2) Să se facă 
așa ca tote societățile cu scopuri culturale 
să aibă legături cu Liga; 3). Să șe facă 
propagare pentru cultivarea limbei româ
nesc! în societatea înaltă și 4) Să se înfiin
țeze uri ' museu al retiascerei naționale. D. 
Ma’gnuș Băileanu acusă Liga,, că dorine, 
de-dre-ce timp' de 3—4 .ani. n’a făcut ni
mic pentru „unitatea culturală a Românilor14 
cum se întituleză. Nu n'e trebue .o Ligă 
mo.rtă, a -încheiat d-sa, ne lipsim de ea. 
Ne trebue o Ligă vigurosă, care să-și aducă 
la îndeplinire înaltul său scop. D. Petre 
Grădișteanu răspunde, că a făcut aceea ce 
a putut și'decă alții se cred în măsură să 
facă mai mult la Ligă, n’au decât să vie 
s’o conducă. Sferșesce prin a declara că îșl 
dă dimisinnea și să se alegă d; Băileanu 
în locul d sale.

In ședința de -după amiadl ținută sub 
președinta d-lui Mândru (Iași), D. Gr. Macri 
a vorbit despre recunoscerea Ligei ba per- 
sonă morală. D-sa este de părere ca să uu’ 
se recunoscă Liga, pentru-că astfel ar putâ 
fi stânjenită în acțiunea ei. D. Al. Elorescu, 
secretarul Ligei, a luat cuvântul pentru a 
răspunde acusărilor aduse de d. Magnus 
Băileanu. D. Aurel Popovici a criticat apoi 
pe omenii politici din țeră afirmând că ei 
de multe-ori cu încătușat activitatea Ligei. 
D. Petre Grădișteanu, președintele Ligei 
rogă congresul să dea un vot clar, cate
goric, asupra încrederei ce o are în comi
tetul esecutiv și în președinte. Recundsce 
că naționaliștii noștri au făc-ut o greșală 
mare de au boicotat Liga, deși la încenut 
le-a servit multora pentru a-șl face inte
resele.

In privința recunoscerei ca personă 
juridică a.Ligei are alte idei. Cumcă Liga 
nu e ignorată o dovedesce printr’o tele
gramă oe a primit’o dela M. S. Regele anul 
trecut ca răspuns la salutarea congresului 
Ligei. Congresul strigă într’un glas: „S3 
trăiască M. S. Regele'*.

Se adoptâză apoi o moțiune, prin care 
congresul respinge demisiunea d-lui preșe
dinte al Ligei, Petre Grădișteanu, și des
carcă comitetul esecutiv de gestiunea să. 
Au mai vorbit d-nil Vasilescu, student'dela 
Iași și delegat, Dauiel Klein (Bacău) d. lan- 
culescu și Tache Policrat.

Cu acestea s’a închis congresul la 
orele 8 săra, după-ce mai întâii! s’a trimes 
o telegramă cătra M. S. Regele, semnată 
de președintele Ligei, cu ocasiunea celui 
•de al XlI-lea congreș.

SOIRILE DILE!.
— 31 Maia v.

Membrii noi ai „Asociațiunei". Ni 
se comunică din partea comitetului desp. 
I (Brașov) al „Asociațiunei", că afară de 
d-1 Dr. loan Hosanu, care s’a înscris ca 
membru fondator al „Asociațiunei", plă
tind suma de 400 cor., dilele acestea s’a 
.mai înscris ca membru pe vieță cu suma

de 200 cor. d-1 notar public regesc Petru 
Nemeș, care pănă acum a fost membru 
ordinar al „Asociațiunei". Densul a oferit 
spre scopul acesta două acțiuni de câte 
100 cor. de ale institutului de credit și 
de economii „Arieșana" din Turda. — 
Ne, ca esemplul acestor vrednici bărbați 
să afle cât mai număroși imitatori!

Corone eterne. Ddmna Letiția Stoica 
n. St. Șuluțiu, soție de medic în Bran și 
d-1 Vie. Tordășianu, presidentul „Reuniu- 
nei sodalilor români din Sibiiu", au dăruit 
prima 8. er cestalalt 5 cor. la fondul vă
duvelor și orfanilor meseriașilor români, 
întru eternisarea memorie mult regretitu- 
ui lor văr Teofil Frâncu, fost șef de bi

rou în mihisteriul instrucțiunei publice din 
România.

Proces de calomnie intentat de 
un fișpan. Fișpanul’ Sandor Jânos din co
mitatul Mureș-Turda a intentat prooes, lui 
Kerek.es -Gaboi?, ' pentru că acesta într’o 
adresă trimisa ministei-iului Pa aousat pe 
Sândof că e feciol1 de âmenl serael și Ro
mân' de origine, er . predicatul nobilitar de 
Csikszentmihâly îl usurpâză. La pertracta
rea din Ibasfalău Kerekes Gâbor, asesor la 
scaunul orfanilor în pensiune, om de 76 
ani, cu lacrămile în ochi șl-a cerut iertare 
de la Sandor, care . l’a și iertat,. cefeud de 
la tribunal să-i dea o pedâpsă mică. Tri
bunalul l’a amendat pe Kerekeș cu K 0 cor. 
amendă principală și 50 corone amendă 
secundară.

Ajutore pentru ucenicii de mese
riași. La Asociațiunea pentru sprijinirea 
învățăceilor și sodalilor români din Brașov, 
sunt de împărțit ajutdre pentru ucenicii 
aplicați în Brașov. Petițiile însoțite de 
contractele cu măiestri, de carte de botez 
și atestate de sărăcie, se vor înainta co
mitetului pănfi lu 25 Iunie a. c.

xAtac.. Gazetele vienese ne aduc ves
tea, că erl. la Viepa, deputatul român din 
Reichstagul vienes, Dr. Lupu din’ Buco
vina, a fost atacat pe stradă de un Si- 
mici, profesor sârb, lovindu-1 peste obraz. 
A intervenit poliția și a arestat pe nebun.- 
Dppă informațiunile culese, aeăs’tă pornire 
sălb’atică a lui Simicî, se datoresce’ faptu
lui, că d-1 Lupu refusă a da pe nepota sa 
îu căsătorie lui Simicî, care a fost espul- 
sat tot din acăstă causă, (filele trecute, 
din Cernăuți.

Turburări antisemite în Rusia. In 
Polonia rusăscă, la confinele granițelor 
despre Germania și Austria, țăranii au nă
vălit în tergușorele Berecztczko și Byalys- 
tok, unde au prădat prăvăliile evreilor, 
scoțând tot din case și sfărîmând mobi
lele dându-le jos în mijlocul stradelor. Se 
socotesc ca la 20.000 țăranii ce au luat 
parte la acbstă răscdlă. Familiile evreilor 
părăsesc localitățile, trecend în mase gra
nițele.

Dinamitarzii din Salonic. „Neue 
Freie Presse" scrie: La 6 Iunie st. n. s’a 
dat la Salonic sentința în contra dinarni- 
tardilor bulgari. Desbaterile procesului au 
fost forte seriose și au făcut o adâncă im
presie; la ele au asistat membrii autorită
ților otomane. Actul de acusare, în tur- 
cesce, ocupa un-spre-dece pagini de colă. 
Actul e bine redactat și dovedesce o mare 
consoiințiositate în ce privesce facerea an
chetei, exactitatea probelor și marea îngri
jire la adunarea materialului. Nici un tri
bunal european n’ar fi procedat mai con- 
sciințios. După cetirea aotului. care dura 
o jumătate de oră, judecătorul Edhib-pașa 
declară că acusații sunt vinovațl și conform 
legii îi condamnă Ba mdrte. Oondamnații 
sunt: Paul Poceff, autorul atentatului de 
pe vaporul Quadalquivir, Marco Stoian, 
cel care a săpat mina sub banca otomană, 
și Milan Arsov.

La fondul de 20 bani, întemeiat de 
„Reuniunea sodalilor români din Sibiiu" 
pentru acuirarea unei case cu bală de ven- 
dare pe sâma meseriașilor noștri au mai 
dăruit: „Un pretin al lucrurilor bune" 4 
cor. 80 bani, loan Salco, locotenet în pene. 
(Mercurea) 1 cor.; Oct. Mureșianu, cleric, 
1 cor. și Vie. Tordășianu, 20 bani:

Inundațiile și incendiile de păduri 
în America. Orașul și baia New-Yorkuiui 
sunt tot acoperite de un nor des de fum 
încărcat cu un miros de rășină care înecă 
și orbesce pe trecători. Acest imeus nor, 
care se pote vede de la o distanță de șese 
sute de mile împedecă într’o măsură bre- 
care navigațiunea în fața New-Yorkului și 
la Baltimora. Din acestă causă, transatlan
ticul german „Deutschland" s’a înămolit în 
canalul Gedney, lângă landy-Hook, în mo
mentul în care părăsea New-Yorkul. După 
două di le abia șl-a putut continua călătoria 
Se semnalezi în continuu distrugerea de 
noi sate și de numerose ferme. Se dice că 
ar fi un număr considerabil de morți. De 
lu New-York pănă la Quebec, aprope tote 
regiunile păduros© sunt în flăcări. Orașul 
New-York este amenințat să rămână fără 
apă ; preoții catolici și protestanți fac ru
găciuni pentru plbie ; . biroul meteorologic 
anunță ploie abia peste opt seu dece dile, 
In acest, timp în vest, inundațiile continuă. 
Fluviul ■ Missisipi este mereu în crescere. 
Trei, diguri au fost rupte; 25.000 de hec
tare sunt sub -apă. Două sute de familii âu 
fost scapate în bărci.

Defraudant și sinucigaș. In Vinga 
(corn.- Timiș) s’a împușcat în dilele aces
tea .oficiantul comunal Ludovic Veres. Că 
epitrdp al. comunei bisericesc! rom. catolice, 
Veres administra banii bisericei precum 
și alte fonduri. In timpul ultim .s’au conȘ- 
tât mai .multe iregularități în administra
rea. banilor* 'bisericesc!. Vice-comitele a 
trimis pe contabilul Ferdinand Tilger să 
facă cercetare. Gând a sosit Tilger la 
casa comunală, Veres s’a încuiat în bi
roul său și s’a împușcat. Făcendu-se cer
cetare s’a constatat, că lipsesc din banii 
bisericei 12000 cortine, tir din alte fonduri 
8000 cortine. Probabil, că vor eși la ivălă 
și alte malversațiuni. Averea rămasă după 
Veres a fost secuestrată. In- casa lui Ve
res s’au aflat 3000 corone bani gata și 
mai multe polițe.

0 nouă mașină de sburat- Profeso
rul american Bleranden Graham Bell face 
în momentul de față esperiențe cu o nouă 
mașină de sburat, care se întemeiază pe 
principiul smeului. Sunt mulțî an! de dile 
de când face esperiențe și, în sfârșit, a 
ajuns să construăscă un smeu, care înde- 
plinesce condițiunile cerute și care are o 
putere miracultisă. Beli va construi o na
celă și va face dilele acestea o experiență 
hotărîttire. E destul să spunem, că pute
rea smeului e așa de mare, încât ptite 
opri pe un cal care ar alerga în cel mai 
mare galop.

Un t-întir din familie bună, absol
vent de studiile comerciale, și care actual
mente face practică de mai bine de un an 
la o casă mare de comercid din Germania, 
apt pentru contabilitate și pentru cores
pondență în limbile: germană, maghiară și 
română și în câtva și francesă, ar dori să 
fie aplicat la o casă mare comercială în 
Ungaria său în România. Informațiun! se 
dau la administrația diarului nostru.

Concert de flaut. Christian Wilikow 
renumit flautist, elev al lui Terschak, su
pranumit regele flautului, va da Mercur!, 
în 17 Iunie un concert la hotel Europa. 
începutul la tirele 8 sera. Intrarea 1 cor. 
Acompauiarea de d. Iaschik. D. Wilikow 
a fost timp mai îndelungat membru în 
capela operei din Budapesta, dealtminterî 
este originar din Rusia. Biletele se pot 
căpăta la librăria Hiemesch. In program 
are și o piesă romântiscă (Doina), pe care 
se dice, că o cântă admirabil.

Care farmacie va fi deschisă ? 
Mâne, Duminecă, dintre farmaciile din ce
tate va fi deschisă după amiadl numai 
farmacia Victor Roth colțul str. Hirscher 
si Orfanilor, Târgu straelor, lângă teatru.

Concert militar. Mâne, Dumină, con
cert militar la „Gewerbevereinu. începutul 
la drele 8. — Intrarea liberă.

Petrecerea Brasovechenilor.
Duminecă, diua întâiu de Rosalii, co

rul bisericei gr. or. române din Brașovul- 
vechiu,șl-a ținut „petrecerea teatrală-musi- 
cală-declamatorică“, în sala de la hotel 
Central Nr. 1.

Brașovechenii noștri sunt tot-dtiuna 
norocoși cu petrecerile lor. Ca și altă-dată, 
așa și de rândul acesta sala gemea de 
lume, omeni din popor, bărbați și femei, 
meseriași și industriași, în fine un public 
așa de numeros, cum rar ți-e dat a vede 
cu astfel de ocasiunl. Se pare că între 
Românii noștri din Brașovul-vechifl, spiri
tul de frăție și de solidaritate a luat în 
ultimii ani un frumos avânt, căci numai 
așa ne putem închipui succesul atât mo
ral, cât și material al convenirilor lor, 
cum a fost și aceea de Duminecă sera. 
Dea Dumnedeu, ca acest spirit se sporescă 
și să se întărăscă tot mai mult, căci sțune.I 
efectele lui binecuvântate vor fi spre bi
nele poporului și spre înaintarea lui.

' Membrii corului bisericei, condus. de. 
zelosul d-n învățător de la. șctilele ’-nostim 
primare din localitate Nic. Oanceă jun.,‘ a. 
esecutat „Trecuiu valea11 de Iacob Mure
șianu, „Mori mândro* și „Eri am fost la 
popa 'n clacă“, de A. Bena. Ne-a! surprins 
esactitațea cu care au fost esecutate aceste 
cântări populare,, și mai ales în. „Trec ui ft 
valea", coriștii' s’-a.u distins prin claritatea 
și intonarea corectă. -Aplăusele curgeau 
gârlă,. Succesul dovedesce munca, asiduă 

.și vina in.te/esare, cu care conducătorul 
corului,- d-1 Qaiicea, a instruit pe coriștii 
săi. In declamațiunea poesiei „Ztdeicau de 
Nuși Tuli, a e'scelat d-ș.dfa M. Jaliu. Inter
pretare bună, dicțiune precisă și, firesce, 
aplause furtunose. — Rîsete și haz ne- 
sfîrșiț a produs predarea canțonetei co
mice „Mama Anglielușa'i, de -V. Alexan
dri, prin d-1 I. Aldea. Piesa a fost potrivit 
alesă- și d-1 Aldea a sciut s’o interpreteze 
cu,destulă pricepere.

După declamarea anecdotei „Țiganul 
și Tipicul" (T. Speranță) de cătră d-1 Radu 
Reșnoveanu, a urmat representarea come
diei poporale cu cântece de I. Vulcan 
„Sărăcie lucie“. Piesa a fost bine alesă, o 
piesă anume scrisă și alcătuită pentru po
por, în care textul ici colo alternezi! cu 
cântecele. De rândul acesta diletanții, cari 
au avut roluri, s’au achitat de ele într’un 
mod încât merită totă lauda. Și în privința 
acesta am remarcat un sporiți față cu re
prezentațiile din trecut. Publicul a aplau
dat viu pe diletanți și a rămas ftirte în
cântat de prestațiunea lor.

După representație a urmat dansul, 
care s’a început cu esecutarea jocurilor 
istorice „Călușerul" și „Bătuta", jucate de 
10 tineri, toți în costum național româ
nesc. Apariția lor în sală a stors aplause. 
Au jucat frumos și esact.

Petrecerea a durat pănă în zorii di- 
lei într’o neîntreruptă animație și veselie.

*
Cu ocasiunea acestei petreceri, au 

binevoit a contribui în ajutorul și sporirea 
acestui fond următorii domni:

Iosif Maximilianu, paroch și președ. 
în Brașovul-vechiu 2 cor., Elena A. Po- 
poviciu 5 cor., Nicolae Oancea, jun. 4 cor., 
Dr. N. Vecerdea, director de bancă 2 cor., 
Petru Nemeș 2 cor., B. Blebea 2 cor., G. 
Dima 2 cor., Sterie Stinghe 2 cor., Vasilică 
Voina, stud. 1 cor., Ioan N. Bidu 2 cor., 
N. D. Sustai 2 cor., B. Baiulescu 2 cor., 
D-na Eufemia Kertsch 2 cor., Nicolau 
Fizeșianu, preot militar 2 cor., Ioan I. 
Ciurcu 2 cor., Dr. I. Moșoiiă 2 cor., Dr. 
Mănoiu 2 cor., Dr. Leineny Eugen 5 cor., 
D. Platoș 1 cor., G. G. Renția 1 cor., d-na 
Steriu 1 cor., Maria Pruncul 1 cor., d-știra 
Eugenia Bogorin 1 cor., Elisabeta Oandrea 
1 cor., Maria I. Munteanu 1 cor., Mazzuchi 
1 cor., G. Gall 1 cor., D. Lupan 1 cor., 
Iudita Vătășan 1 cor., A. Ciortea 1 cor., 
Pușcariu, adv. 1 cor., Nicolae Balea, mă- 
estru-pantofar 1 cor., D. Găpățină, măce
lar 1 cor., Petru Pavel, croitor 1 cor., G. 
Rusu, măcelar 40 bani. G. Gali, tîmplar 
40 bani, la olaltă 62 cor. 80 bani-, er 
intratele acestei producțium, în general, 
au fost de 317 cor. 10 bani. Subtrăgendu-se 
spesele de 237 cor. 10 bani, rămâne profit 
curat de 80 corâne, sumă, ce se va depune 
la casa de păstrare „Albina1*, din Brașov, 
în folosul fondului corului de la biserica 
sfintei Adormiri din Brașovul-vechiu.

Kerek.es
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Pe acei mărinimos! domni, cari cu 
suflet nobil și inimă bună ni-au dat spri
jinul material la acesta petrecere, îi ru
găm se primescă pe acâstă cale căldurosele 
nostre mulțumiri asigurându-i pentru tot- 
dâuna de stima și recunoscința ce le-o 
păstrăm!

Ne împlinim o sfântă datorință, a 
aduce mulțumirile ndstre și acelor domni 
și domne, betrâni și tineri, cari n’au pre
getat nici de astă-dată a lua parte în per
sona la acâstă petrecere, de la care numai 
suvenir! frumose au putut duce cu sine.

Brașov, în 27 Maiu v. 1903.
In numele corului:

Dumitru Jaliu. Nicolae Tampa.

Keuniunea fem. rom. gr. cat. 
din Zlatna.

Zlatna, 5 Iunie n. 1903.
Stimate d-le Redactor! piua de 3 

Iunie n. c,, sărbătorea Sflor „Constantin și 
Elena“ a fost o cji de mare bucurie și 
mângâiere sufLtescă pentru Românii de 
aici ,și în special pentru cei de confesiunea 
gr. cat.

La sărbătorea Sflor Const, și Elena 
s’a împlinit un an de când femeile române 
gr. cat. de aici în frunte cu d-nele: Elena 
Albini, Fabia Pop, Ana Moldovanu, d-șora 
Lucreția Montani și altele au dus la înde
plinire un lucru de mult dorit, anume au 
•înființat „Reuniunea 'femeilor române gr. 
cat.“. din loc pentru înfrumsețarea 'biseri- 
cei și ajutorarea copiilor săraci. .

Acum după un an de dile damele ro
mâne din loo în adunarea generală din 3 
1. e. a Reuniunii s’au adunat ca fie-care 
să-șl dea sâmă de serviciile prestate tinerei 
Reuniuni în primul an al esistenții sale. — 
In acâstă adunare generală cu bucurie și 
satisfacție s’a putut constata, nă Reuniunea 
in anul espirat a desvoltat o activitate bo
gată și a lucrat cn mult zel pentru duce
rea în deplinine a- scopului.

Reuniunea îșl are adl statutele ei 
aprobate de ministeriul de interne și nu
mără 3 membrii fundatori, 55 pe vieță, 45 
ordinari și 3 ajutători și dispune de o avere 
de 1015 cor. fond neatacabil, âr 23 cor. 
26 b. fond disponibil în bani gata.

In decursul primului an al esistenței 
Reuniunea a spesat pentru înfrumsețarea 
bisericei române unite din loc 230 cor.

La sărbătorea Sflor Constantin și 
Elena împlinind Reuniunea primul an, șl-a 
-sfințit și un stindard frumos în colore al
bastră cu insigniile crucei și icona Prea 
Curatei Fecidre Maria. In acea di biserica 
unită din loc era ticsită de lume, curioși 
de a vede actul sfințirii stegulul.

După celebrarea sfintei lit,urgii, care 
s’a îndeplinit de cătră Prea On. Domn pro
topop luliu M. Montani asistat de preoții 
Sie. Toderescu din Feneș și T. Dușa din 
Petringeitt, drăgălașa copiliță Valeria Al
biei in numele Reuniunii presentă înaintea 
altarului preoților celebranțl stâgul pentru 
a fi sfințit. Prea On. domn protopop prin- 
tr’o vorbire forte potrivită ia în primire 
stâgul, apoi sfințesce apa, îl stropesce și ’n 
urmă redă erășl copilei stâgul spre a-1 
preda mamei sale, presidentei Reuniunei.

In fine nu pot trece cu vederea și 
aceea, că mai mulțl credincioși am impro- 
visat un cor, cari cu cântările lor melo- 
-diose, au mărit., festivistatea dilei.

Etă d-le Redactor, ce lucruri bune și 
frumose se pot face, decă este iubire și în
țelegere între frați, cari deși puți puțini, 
cu puteri unite pot face mult.

Doresc din inimă tinerei reuniuni viâță 
îndelungată și rode îmbelșugate, er membri
lor grupați în jurul flamurei ei spiritul sfânt 

să-i îndrepte pe calea iubirei și a înțele- 
gerei, ca asfel faptele lor bune să servâscă 
spre lauda și mărirea lui Dumnedeu, âr 
urmașilor de esemple. Dâcă și pe viitor va 
fi iubire și înțelegere între cei de un neam 
și o lege, isbânda va fi sigură.

Dee Dumnezeu așa să fiă 1
Un asistent.

Evenimentele din Belgrad.

Bucurescf, 13 Iunie. (Telegr. 
part, a „Gaz. Trans. “) Corpurile re
gelui Alexandru și a reginei Draga 
au stat până ac|i nopte acolo, unde 
fuseseră aruncate, și numai acji nopte 
au fost depuse în cavoul (cripta) fa
miliei Obrenovici din cemeteriul sf. 
Marcu. Au asistat trei preoți.

BllCUreScT, 13 Iunie. (Telegr. 
part, a „Gaz. Trans.“) Ceremonia 
înmormântării a fost terminată până 
la Orele 3 din nopte, fără jale și 
fără nici o pompă.

Biicurescî, 13 Iunie. (Telegr. 
part, a „Gaz. Trans.“) Adiutantul 
colonel Naumovici, care cu dinamita 
a spart ușile de la cabinetul regal 
și. a fost sfâșiat bucăți și el în urma 
espiosiunei, va fi înmormântat afiî 
cu mare pompă.

• Bucurescl, 13 Iunie. (Telegr. 
part, a „Gaz. Trans.“) Toți ofițerii 
afară de cei din garnisona Niss, și-au 
scos cocardele de la chipiu cu ini
țialele lui Alexandru. — Surorile 
reginei nu au fost ucise, ci făcute 
prisoniere.

Belgrad, 12 Iunie. Asupra re
gelui au fost descărcate 30 de gldnțe, 
dintre cari 11 au fost mortale. Con
jurații au cerut regelui se subscrie 
un document prin care regina era 
espulsată. Regele s’a învoit cu acâsta 
der când i-9’a cerut și abcjicerea lui, 
a strigat:

— Asta n’am s’o fac! Sunteți 
trădători! Am să ve închid pe toți.

Misiei răspunse: Majestate, n’ai 
s’o faci asta!

Regele se aperă și cjuse; „Soldați 
voi m’ați tradai!u Acestea i-au fost 
ultimele cuvinte.

Regina Draga era deja culcată 
în pat, când conjurații pătrunseră 
în odaie și au dat'o jos din pat, omo- 
rtndu-o. Cadavrul i-a zăcut până după 
amiacți, desbrăcat, pe podele.

Ajutore pentru învețăceii aplicați 
la comerciil

Societatea comercianților români din 
Brașov face prin acesta cunoscut, că are 
la disposițiune și dă ajutore de câte 100 
pănă la 200 cor. anual la băețl, cari se 
vor aplica la vre-un ram comercial ca în
vățăcei aici în Brașov.

Din acest ajutorii! se vor acoperi 
nainte de tote taxele școlei, care învăță
celul are a o cerceta.

De la învățăcel se cere a avă pregă
tire de cel puțin 2 clase gimnasiale, reale 
civile.

Cererile de ajutoriu sunt a se adresa 
președintelui Societății d-lui Teodor Nicolau 
comerciant în Brasso, Brasso megye.

Brașov, din ședința comitetului So
cietății comercianților români ținută la 8 
(21) Maid 1903.

Teodor Nicolau, Iuon Lengeru,
președinte. sehretar.

Serate de-ale meseriașilor români
Armonica împreună lucrare ni-se im

pune pe tote terenele. Spre a ajunge însă 
la acesta este neapărat să ne cunosoem unii 
pe alții. Câștigarea acestei cunoscințe este 
împreunată cu multă abnegațiune și cu 
multe jertfe chiar din partea păturei mai 
sus puse a societății ndstre. Să pare a fi 
în natura lucrurilor, că acestă pătură, odată 
ajunsă la înălțime, nu voesce a se coborî 
din acea înălțime. De aci puținul progres, 
ce-1 putem realisa înnumerosele acțiuni în- 
trepinse de o semă din binevoitorii și des- 
interesații căușelor ndstre de interes gene
ral. Pe lângă cele de sus se mai cere, ca 
în trebile nostre să fim tot-dăuna conduși 
de preceptele eTangelice privitore la iubi
rea de-aprdpelui. Când dragostea este că
lăuza nostră, putem aștepta cu inimă liniș
tită bunul sfârșit, la care trebue să 
ajungem.

De acestea și alte asemenea gândiri 
eram cuprins asistând Joi (28 Maiu n. c.) 
sera la ședința a 5-a literară, ținută în lo
calitățile „Reuniunei sodalilor români din 
Sibiiu“. Acâstă Reuniune, credinciosă pro
gramului. său, îutrunesce la un loc abne- 
gațiunea, jertfa de' tot "soiul și măi ales 
dragostea evangelică. Aci întâlnim bărbați 
și femei, juni și june, cu toții pătrunși de 
binefacerile, ce resultă din paclnica conlu
crare, din îndeplinirea lucrurilor bune, fără 
a țină sâmă de câștiguri materiale, trecă- 
tore. Resultatele obținute de acest aședă- 
rnent sunt de natură de a ne înălța inimile, 
de a ne face să trecem cu mai multă ușu
rință prin greul vieții.

Presidentul Reuniunei, d-1 Victor Tor- 
dășianu, după ce,constată cu vie mulțu
mire, că numărul participanților la acesta 
ședință întrece cifra de 150, între cari un 
însemnat număr de damă, — ne vorbesce 
despre frumosul rol, ce femeia îl are în so
cietate și cu deosebire în mijlooul clasei 
meseriașilor noștri,’ cea mai mare parte lip
siți de binefacerile, de cari sunt împărtă 
șițl cei cu o mai îngrijită orescere fami
liară și școlară. Arată miseriile, prin cari 
siliți sunt a trece micuții învățăcei, măestril 
de mai târdiu, chiar în timpul, des- 
voltării lor, în anii de ucenicie. îngrijirea 
de aceste vlăstare ale neamului nostru i-se 
impune societății și cu deosebire femeii 
nostre, care scut și povațuitore scie să ne 
fie în multele neajunsuri din vieță. - Speră, 
că apelul făcut de comitetul Reuniunei; în 
scopul constituirei damelor în un comitet 
de acțiune, pe lângă Reuniunea nâstră, nu 
va rămânea fără resultatul dorit și astfel 
putință i-se va da femeii de a-șl îndeplini 
rolul ,ce-i rev.ine în societatea- nostră.

Ședința acâsta, cu abatere de la ce
lelalte, ne-a oferit ceva nou, atrăgător. 
Membrul Reuniunei, d-1 Petru Ilieș, iscusit 
compactor, a avut istâța idee de a pregăti 
24 obiecte, ce să se sorteze în mod gratuit 
între participant.. Predarea acestui dar, ce 
a costat din 18 esemplare din cartea „Casa 
părintâscă" de prof. Ioan Popea, cu gust 
compactate, din 2 călindare de părete, con
fecționate de d-sa și din 4 pachete cores
pondențe ilustrate, d-1 Ilieș o a însoțit de 
o frumosă vorbire, adresată presidentului 
și comitetului Reuniunei, urditorl ai ședin
țelor literare. In scopul sortirei, d-1 Ilieș 
a pregătit o urnă, dedicată presidentului 
ce conține anul întemeierii Reuniunei, data 
ședinței și numele dăruitorului, tote în 
litere de aur; de asemenea a pregătit un 
așa dis „protocol de presență1*, în care s’au 
indus numele tuturor participanților. Nota
rului Reuniunei d-lui I. Apolzan, d-1 Ilieș 
i-a făcut o frumosă surprindere ,prin dă
ruirea unei pălării de metal, pentru incas- 
sarea taxei de intrare de câte 1 crucer 
pentru fondul văduvelor, pălărie ce conține 
pe fundul dinăuntru cuvintele : „Dumnedeu 
vede“.

Bogatul și variatul program al sera
tei, precedat de sumarele ședințelor admi
nistrative, cetite de notarul reuniunii, d-1 
I. Apolzan, a fost esecutat cu succes deplin.

Presidentul ’ nostru mulțumind d-lui 
Ilieș pentru frumosele daruri, promite că 
comitetul Reuniunei va îngriji ca în fie-care 
ședință literară să se împartă asemenea lu
cruri folositore.

Erau orele 11, când plini de mulțu
mire ne-am îndepărtat din frumosele și 
plinele de viâță localități ale Reuniunei, 
ce ne-a procurat atât de vesele momente.

Rlștiitor.

Programa examenelor
de la finei anului școlar 1902—1903 la școlele gr. 

or. române din Brașov.

Examenele de maturitate. Vineri 
și Sâmbătă in 6 și 7 Iunie v. va fi exa
menul oral de maturitate la gitnnasiu. La 
examenele de maturitate nu pot asista 
școlarii; pentru publicul mare ele sunt 
deschise.

Examenele private cu școlarii pri~ 
vatiști din șcdlele medii se vor țină în 
dilele de 9—14 Iunie v., având a se pre- 
senta școlarii privatiști până în 4 Iunie v. 
în cancelaria direcțiunii și a depune taxa 
de examen.

Examenele publice de încheiere.
a) La gimnasiu. Vineri în 27 Iunie v., 
7*/2—8 clasa VII Religia profesor D. Fă- 
gărășianu. 8—8l/2 ci. VII Latina prof. N. 
Sulică. 8’/2—-9 cl. VI Româna prof. Dr, I. 
Bunea. 9—9’/2 cl. VI Istoria prof. G. Vă- 
tășanu. 9'/2—10 cl. V Maghiara prof. Ax. 
Banciu. 10—10'/2 cl. V Germana prof. Dr. 
C. Lacea. 10'/2—11 cl. IV- Istoria naturală 
prof. Ip. Ilasievici. 11 — ll*/2 IV Româna 
prof. Dr. Ios. Blaga. 11 */2—12 Declama- 
țiune coruri vocale. 2'/2—3 cl. III Aritme
tica prof. P. Dima. 3— 3l/2 cl. III. Istoria 
prof 1. Petrovicî. 372—4 cl. II Maghiara 
prof. Ax. Banciu. 4—41/, cl. II Geometria 
prof. P. Percea. 4’/3—5 cl. I. Geografia 
prof. G. Vătășan. 5—5‘/2 cl. I. Latina 
prof. N. Sulică.

6) La școia reală. .Sâmbătă în 28 
Iunie v. ;De la 772—8 clasa IV reală 
Maghiara prof. N. Bogdan'. 8—8*/2 cl. IV 
Francesa prof. Dr. C. Laăea. 8’/2—9 cl. III 
Româna prof. N. Bogdan. 9—9'/2 cl. III 
Fisica prof. A Ciortea. 9L/2—10 cl. II 
Religia prof. Dr. St. Stinghe. 10—10’/2 cl. II 
Aritmetica prof. M. Navrea 10'/2—11 cl. L 
Geografia prof. M. Navrea. 11 — ll'/2 cl. 1, 
Geometria prof. P. Percea.

Notă. — Examenele să țin în sala 
festivă a gimnașiului. —• Școlarul care 
va absenta de la examen nu se va pro
mova, el va ave se facă examen, supletor 
în Septemvre a. c.

Duminecă în 22 Iunie v. după amiadi 
Ia- 6 ore se va ține examenul public de 
gimnastică in curtea de gimnastică..

Duminecă în 29 Iunie v. după ser
viciul divin, la care vor participa toți 
școlarii, se va încheia în mod solemn anul 
școlar 1902/1903 distribuindu-se premiile 
în sala cea mare a institutului.

La încheierea anului școlar în 29 
Iunie v., fie-care școlar va primi testimo
niu școl. și un exemplar din Anuarul șed- 
lei. Școlarii absenți, precum și restanțierii 
de didactru nu vor primi anuarul șcdlei.

La examenele acestea precum și la 
festivitatea de încheiere a anului școlar 
să învită cu tdtă stima părinții, amicii și 
binevoitorii acestor șcdle.

Brașov, în 28 Maiu v. 1903.
Direcțiunea.

Esamenele la școia „Ascciațiunei” 
din Sibiiu.

Programa esamenelor publice de la 
școlă civilă de fete a „Asociațiunii pentru 
literatura română și cultura poporului ro
mân14 din Sibiiu, la finea anului școlar 
1902/1903, este următârea:

Marți în 23 Iunie, a) înainte de amiadi: 
de la 8—10'/2 ore Religiunea cu elevele 
din tote clasele civile, de la 10'/2 —12 ore 
Limba francesă, clasa III și IV., V) după 
amâdl: de la 3—6 ore: Olasa I civilă, din 
studiile: Limba română, Aritmetica și limbă 
maghiară.

Marcuri în 24 Iunie, a) înainte de 
amiâcjl: de la 8 —12 ore: Clasa III civilă,

îi

Magazinul de mătăsărie 
Szenâsy, Hoâmam & Ci®

Budapest, IV., Becsi-utcza 4.

In continuu, este asortat cu eel mai mare și frumos deposit de
Mâtăsării, Catifee, Dantele, Panglici și articole de garnitură.

Este de obște cunoscut, ca numai la firma de sus se pot căpăta cele 
din urmă nowâtățâ die mâiflăsărifi pentru Bluse și Toalete. Desenu- 
rile și calitatea SJlilt escllîSÎV pentru firma de sus produse și numai 
acolo se capelă. ff’KETÎJB.ii SWTBWE ȘB FIXE.

—------Z^Zostre la cerere se trimit g-ratis. ;-------—
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din studiile: Limba română,. Geografia, 
limba maghiară și Chemia. b) după amedl; 
de la 3 — 6 ore: Clasa II civilă, din stu
diile: Istoria universală și Geografia, limba 
maghiară și limba română.

Joi în ‘25 Iunie, a) înainte de amâd’: 
de la 8 — 12 ore: Clasa IV civilă, din stu
diile: Limba maghiară, Aritmetica, Limba 
germană și Limba română.

Sâmbătă în 27 Iunie, a) înainte de 
amedl: de la 9—11 ore: Musica instru
mentală și vocală. DeclainațiunI. încheie
rea solemnă a anului școlar și distribuirea 
atestatelor.

Lucrurile de mână, de Caligrafie și 
desemn, sunt expuse în decursul esamene- 
lor într’una din șalele institutului.

Ospeț.ii sunt binevenițl!
Direcțiunea.

frecă bine ca se nu fie ceva grăsime, 
pe el. Apoi se vîră în lapte și se 
scote drept în sus. Decă laptele e 
curat va remânb o picătură în verful 
acului. Dbcă nu rămâne nici o pi
cătură cât de mică ne putem prinde 
că-laptele nu e curat.

MULTE ȘI DE TOTE.

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vând. 18.92
Argint român. 75 18.80 n 18.90
Napoleond’ori. W 19 04 n 19.10
Galbeni 11.20 n 11.30
Ruble RusescI Y) 2 53 Ti 2.53'/2
Mărci germane n 117.— n 117.50
Lire turcescl r 21.50 n 21.60
Scris fonc.Albina &% 101.- n 101.—

Act de multămită.
3

Subscrisul comitet aduce cele ina’ 
căldurose inulțăiniri diletanților români din 
Brașov și în deosebi mult stimatei ddmne 
Elena Dr. A. Mureșianu și d-lui Zaharia 
Bârsean, care au binevoit a destina din 
venitul seratei teatrale din 17/30 Maiu 
a. c. suma de șese-deci corone pe sema 
bibliotecilor poporale din despărțământul 
nostru. In chipul acesta dânșii, pe lângă o 
alesă distracție oferită publicului nostru 
mai ridicat, contribue totodată la lățirea 
lurainei în păturile largi ale poporului nos
tru. Fie siguri nobilii contribuitori, că 
oferta dânșilor va fi întîrapinată în sînul 
despărțământului nostru cu cea mai vie 
recunoscință.

Brașov, 19 Maiu v. (11 Iunie n.) 
1903.

In numele comitetului desp. I. (Bra
șov) al „Asociațiunei pentru literatura ro
mână și cultura poporului român“.
Andreiu Bârseanu, Nicolae Bogdan,

directorul desp. secretar.

Serbarea fetelor de swărJtRt.

Fetele din Ecanssines (Belgia) au dat. 
în diua de 1 Iunie, st. n., nisce mari ser
bări. Ecanssines este un orășel, unde căsă
toriile sunt rare, nu fiind-că feteld sunt 
mai puțin virtuose decât alte femei din 
Europa, dâr fiind-că sunt puțini tineri.

Fetele nu se învoiau de loc să rămână 
nemăritate totă viâța și s’au unit spre a 
da o serbare, care să fie o cursă întinsă 
flăcăilor.

Ecanssines a fost împodobit; fetele și 
mamele lor au lucrat o săptămână întrăgă 
și s’au învitat toți flăcăii din Belgia. O 
masă enormă fu pusă în mijlocul pieței 
principale a orașului.

La ora 3 d. a., toți se adunară în 
fața primăriei. S’au pronunțat discursuri, 
din cari unele severe, prin cari se corabă- 
tea celibatul și se lăuda căsătoria. Apoi 
toți s’au îndreptat la masă.

Fetele au luat loc mai întâitî. Alături 
de fie-care se afla un scaun gol. Pe masă, 
în fața fie-cărei fete era un carton pe care 
se afla însemnată zestrea fetei. Tinerii se 
învârteau în jurul mesei și se opreau lângă 
fata ce le convenea.

Cofetăria
HERMAO THIELE

se află din 11 Iunie a. c. în
Strada Vămii nr. 28,

vis-â-vis de biserica rom cat.

ginv.aericale, ciasornice d’aur, și 
argint și alte scule de aramă- 
cidie, cositor, flanele, haine băr
bătesc!, femeescl, cisme^ ghete ș a. 
Venejarea se face cu bani gata.

Răscumpărarea său înoirea ama
netelor se pdte face numai cu o (fi 
înainte de licitație.

Iu cjiua vencjarii cu licitație nu 
se permite nici într’un chip.

Brasso, 28 Maiu 1903.
Oficiul castei de amanete din Brașov.

995.3—3.

se va 
casei 
m și

Araț de licitație.
In 22 și 23 iunie st. n. 

vâiîde cu licitație în localul 
de Zăloge dela biele 8—12 a.
2—4 bre p. m. obiectele amanetate 
în luna lui April și Maiu 1902 pană 
inclusive cu Nr. 8663 —1902, a că
ror termin a . espirat și nu s’au res- 
cumpărat.

Obiectele care se vor vinde sunt

Literatură.
A apărut:
Discursuri. — Autonomia biseri- 

cescă. — Diverse, de Dr. Augustin Bunea. 
Blașiu, 1903. Tipografia seininariului ar- 
chidiecesan. 8° mare, 522 pagini. Prețul 5 
corone. România 6 lei.

Eruditul și sîrguinciosul canonic iese 
în publicitate de câțl-vă ani deja cu a 4-a 
publicațiune, a cărei importanță cu drept 
cuvânt se pdte compara cu importanța 
publicațiunilor sale anteridre.

Discursurile sunt 12 la minier și au 
fost rostite de autor cu ocasiunea înmor
mântării unor bărbați însemnați ai națiu- 
nei ndstre.

Autonomia bisericescă este tratată 
începând de la anul 885 și până la 1903.

Sfârșitul presentat sub titlul de „Di
verse11 cuprinde șese articole de conținut 
variu.

P 0 V E Ț E.

Un leac cu miere. Un doctor 
povestesce că suferind fbrte râu de 
nervi și de lipsă de somn, cu tote 
că încercase ca doctor, tot ce scia, 
îi era din rău în mai reu. Intr’o 
nopte neputend se adormă, se plimba 
prin odaie, și vecfend un borcan cu 
miere, îi veni gust și mânca câte-va 
linguri de miere cu nițel pesmet. 
Culcându-se după aceea adormi în 
dată. Noptea următbre făcu la fel 
și er căpătă linisee și somn. De-atunei 
îșl făcu obiceiul se ia în fie-care 
seră, inainte de culcare done său 
trei linguri de miere curată, l-a tre
cut și nervii și acum dbrme f<Srte 
bine. Dulce leac pentru nisce sufe
rințe așa de amare.

*

Cum se p6te afla un lapte 
este curat. De câte-ori nu ne pu
nem mai ales la oraș întrebarea: e 
curat ori nu laptele ce ni-1 aduce 
lăptarul? Dtă un mijloc lesnicios 
care ne pdte da multă siguranță. Se 
ia un ac mai gros de cusut și se

Ca.lend.aml septexnâxxei.
IUNIE. (1903) are 30 dile. CIREȘAR.
Qilele Călend. Iul v. Căleud. Greg.
Dum. 1 Toți sf. 0. Nioe. 14 Antonie
Luni. 2 Iustin 15 Vitus
Martl 3 Lucian 16 Iustina
Mere. 4 Păr. Mitrofan 17 Adolf
Joi 5 M. Dorofteitt 18 Marcela
Viner 6 Visarion și Ilar. 19 Gervasiu
Sâm. 7 M. Theodot 20 Sil veri u

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 12 Iunie 1903.

•Măsura Valuta
seu • în

greutatea Kor. 1 fii.

1 H.
1

L. Grâul cel mai frumos 13 30
11 Grâu mijlociu 13 10
u Grâu mai slab • « 12 60

Grâu amestecat 9 30
îl Săcară frurnosă . « 8 —

i fi SScară mijlociă 7 80
1 Orz frumos . 7 10

»> Orz mijlociu. . « 7 —
H Ovâs frumos. 5 zU
n Ovăs mijlociu 5 —
n Cucuruz . . 9 40
n Mălaiu (meiu) . • 8 —
7ț Mazăre. . . 16 —
rj Linte . . 16 —
A Fasole . . . 14 —
7! Sămânță de in 16 —
n Sămânță de cânepă . 7 20
77 Cartofi. . . 2 —
VI Măzăriche. . — —

1 kilă Carne de vită . . » — 96
n Carne de porc 1 12

i ti Carne de berbece. — 72
100 kil. Sâii de vită prospăt . 40 —

Său de vită topit . 62 —

i
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FRAȚII CIOFLECU
•—■■■■ Brașov, Strada VAmii nr. 30. ----

d.iploma,ți de

Clavire, Hamanîurl și instrumente musicals. 
-■ ■- - Acordări «le Piane si Clăi

Facem cunoscut On. public din oraș 
și împrejurime, că ținem în diefjWSiit 
Clavire, Pianine și Harmomurî noue, 

fabricația cea tiir.i vestită, sunt lucrate elegant 
și tari în raieă de fier, cu tenuri tari și plăcute 
Cu preturile fabrice! cele mai mcderate.

Primul nteiier român.
• ••••........iihihim................  ii r.

IB

if' 
Ei

JWAiaa gai-maaȚSe 8in fiecare 35 naii. 
Luăm in schimb și vechi. — Ținem tot feiîu! 
de HMSTRUPJENITE musicaie și cot'de veritabile.

Efect.ua«• tot feliu.1 de reg»a.B”a4nflg-B din branșa acâsta în 
timpul cel mai scurt și sub garanță.

Apelăm deci la sprijinul On. public, suntem
cu deosebită stimă

FRAȚII2-10.(994)

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H.Pop.

M H M H H H H M M
De vendare seu închiriere

din mână liberă, Casa din Scheiu, 
Strada Costiță nr. 2, unde de present 
se află Institutul statului de ochi, până 
în Octomvrie; au fost prăvălie bine 
cercetată. — Curte spațiosă, grădină 
mare de pdme, 6 odăi, 3 bucătării, 
spălătorie, 3 pivnițe, și alte edificii, 
tote aduc venit de 1300 florini.

Informații dă proprietarul case
lor în Blumena Str. Fântânii nr. 17.

2—4.(1000)

M N M H H M M M M

în atențiunea Onor. Dame!!’
ZD'o.pă. ce mutat iVIngții tistul meu

CoxxfeoțivLZii ZDa-xxxe

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
«Iha piață Șirul iumluâ 28, 

tot acolo am araniat un S-A-XjOZsT separat pentru 

CONFECȚIUNI DE DAME. | 
Am onorea a aduce la cunoscința Onor. Dame, că sunt 

în posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose în W 
acesta branșă. ’ ’ M

>
De ore-ce pentru acest articol aw am absolut sgsese, 

nimeni nu p6te concura cu mine, ce privește ielti- 
nătatea. — Bevine la o singură încercare, pentru a se con- 
vinge de cele mai de sus.

Tot^dcauna asm-tâmeot mare șl cei mai ueu! 
Tot-odată iml ieau voie a recomanda și Sso^atisi meu NA 
DEPOSIT DE HAINE, i 

băețs și eonii, 
după cea mai noă modă, cu prețuri iurte ieftuie.

Apelând la sprijinul Onor, public, sunt NA
25- 50.(877). cu totă stima
Rog a fi cu atenție la firma!! HEINRICH SCHUL. A

de
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ZPesoeurie câ.e tot felvil-

Mai ieftin ca ori și ce concurență!
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dinfin poleite, 
resonanț
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Deposit mare de Pânză de Olanda și Pânzeturi
calitatea cea mai bsaciă. z

lifer&ză ieftin șs moidate Egaia.

CC3

4"

»!•

Tipografia Aurel Mureșianu Brașov.

ANUNȚ. =-

Comuna Sângeorgiiîl român (Olâh-Szentgyorgy) comitatul 
Bistrița-Năseud, ca ps'opr istai'ă «a apei minerale 

„HEBE‘‘, anunță deschiderea sesonului 

Băilor bicarbonate 
și cloruri de soeSâ și potașfi

din fi Iunie până âsa Septenivre a. c. "Wi
Cura de bent, Băi reci și calde, aer de brad,

- = ZLoo scutit â.e vent și pinlloere. .....-r-=

M bi §3 că. Poște și stațiune telefiridică, apropo de băi.
Este îngrijit de cuhnă basnă, precum și de locuință, 

aranjate din nou, cu tot confortul, cu prețurile moderate, în 
localitățile băilor și jur.

Călătoria până la Bistrița cu Calea ferată, dela Bistriță 
cu trăsura, cam 3 ore, (pentru 8 —12 corone).

luformațiuni mai de aprope dela AâminîstrațîUIiea băilor, 
din Sângeorgiul-român

—------ Medicul băilor: Dr. Andreiu Monda.
Sân g e orgi u 1-ro m ân, 1 Iunie 1903. 

2—3.(996) Administrațiunea.

&
s

Cel mai bine asortat și convenabil Magazin de Coloniale.
_  . —.—
G. G. R E N Ț I A, 

—Brașov, Strada Orfanilor nr. 2-3. ——
Am onore a aduce la cunoscința On. public și în spe

cial Prea stimatei mele clientele, că m i - a s 0 S i t în

MAGAZINUL de COLONIALE:
Cafele de tot felul. — Orezuri cu preturile ceie 

mai convenabile, ca de engros. —- ASwne americane. — 
ftlohut crud. —Sardele de Lissa. — Tari, ^crambăi 
sărate și afumate. Săftsnsâ prdspete sărate. Here negre. 
Oeposit de SSahat de Syra cu fisticuri și fără.

Prepar gratuit salate de țîri Ham3î și Sardele de Lissa, 
ne mai văfiut la Brașov.

Pescărie de tot felul, engros și detail. 
Beuturi spirtuose. — Țcsîcă betrână naturală de prune.

Șam^snie. ■— C'ognacurî francese.
— n—■ VINO»! de Malaga și Sherry, etc. etc. bs™bke3

Cine doreșce se se încredințeze, rog se binevoescă a 
me visita. g

«”+>
SS

OOOOOOOOOOOOOO0OQO0OGOOOOO 
îai hftia ©a ©îi d ©© concurență!

Jto deposit de Pânzărie a iui Benedict Schroll. 
Se vinde csa bescata, cn prețnll de fabrică 

per cassa se dă sconto de 8°|0.

k 
r ©

0

RRAȚII ȘLMAX
Brașov, Târgul grâului nr. 3.

Trusouri complete pentru mirese; 
deposit de M$!£TO1£ fâ de masă;
asortiment bogat de Confecțiunî pentru 
dame, articole de modă, indigene și streine,

Se primesc comande pentru vestminte 
de dame si bărbați, care se vor esecuta cât se 5 . ?
pote cu gust, solid și punctual, cu prețuri moderate.

Fie-care cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-1 presenta (în mahalagiul 
original) institutului indicat (Vieua IX) spre analisă gratuită.

Agirobat «le primele capacității aie clinicei «lin Vieua,

Prima destilerie de cognac triestină Camis și Stock în Bar 
la Triest recomandă

indigen, după sistem francez cu dop de controla al institutului 
de analisă al Reun. gen austr. a farmciștilor din Viena.

O siseBă cor. 5.—, jeiefis. sticlă c®b\ £»6O.
Se află de vendare în tote băcăniile și magasinele de delicatesse din Brașov.

Fie-care cumpărător al acestui cognac este îndreptățit a-l presenta (în embalagiul 
original) institutului indicat (Viena IX) spre analisă gratuită.

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și 

cel mai ieftin»
Nu conține ingrediențe strâine vetămătdre.

Se ©sapătâ gs^tatmdem

La cumpărare să se obsei’Vfy ea pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht^ și una din mărcile sus indicate.

59 -00.(725),
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Jalusii patentate 
de 1 e sB9 sa 

în diferite colori, 
ulei, 
lemn

■ WfeS Rolete de ferestri 
din vergeluțe de lemn, 

și diferite țăsături 
/ ,-îfLhN Gradl, Damast, Wații t .
îterproot, cele mai

nouă mostre.

1—3.

SERVATIUS & GRAEF, Brasov
Z 5

SJHS3S2

Ori-ce econoamă
se poate felicita, dacă considerând sănătatea, cruțarea și gustul 
cel bun folosește cafeaua Kneipp de malta a lui Kathreiner. 
Bugare: La cumpărare s6 nu se ceară simplu »cafea de maltă«, ei 
anume numai cafeaua Kneipp de maltă —- a lui Kathreiner — și să se 
primească numai în pachetele originale, a căror icoană e aici alăturată.

Prețul unui pachet 50 filer i.
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