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Pentru România şi 

străinătate: 

Pc un an . . 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

Cultul · limbei. 
Arad, 9 Aprilie. 

Limba... miracU'los organ fiziologic! E 
. ceva mai captivant, mai fatscinător decât o 
limbă vorbită ori scrisă corect şi sonor? Un 
graiu ela1stic, capabil să cuprindă oele mai 
variate nuanţe de idei şi' simţem~nte, nu e 
oare cea mai aleasă dintre achiziţiunile omu
lui? 

Sufletuil inu mi-a fost aQtedăţi săgefat de 
·emoţiii atât de intense ca în decursul lectu
rilor cari făceau geneza vre-unei aprige lupte 
pentru ·cultivarea vre-unei limbi. Am simţit 

' ' 

getlarea, logica acelui popor sunt ·lipsite de 
elementul viu al clarităţii şi spontameităţH. 

Dar e ceva mai dificil decât .constituirea 
unei !Jimbi viguroase? Cea mai organică dintre 
creaţiunile omeneşti, limba e produsul unei 
meticuiJoase lucrări în 1abor.atoriul conştiinţei. 
FiziiQJogiştii au demoostrat cât de greu se să
vârşesc prefacerile în constituţiunea minta•lă a 
mal.Sselor, cât de încet îşi cedează •locul ve
chi'le idei celor noui. Iar o limbă e întâiu de 
toate o creaţi1une a masselor, savanţii au nu
mai: un rol de dtalltişti cari încrustează po.
dOaiba şi imprimă o amume estetică. 

# "' 

în atâtea râ1nduri ce farmec inftiintt volatiti- Dacă o limbă olară şi bogată tradează ur.. 
zează mărgăritarul de mult preţ al iimbei. spkit genui:n şi cult, e o consecinţă naturalii. 
Am înţeles ce vaiJoare documentară are a- ca dv~Iizaţia să nu se pejată realiza decât prin 
ceastă expresiune fidelă a stărei morale şi in-
telectuale Ia un neam. ~bitle 11'1ţiona·le. Şi dupăcum limbile se deo-

0 ·limbă virilă, limpede, sonoră $i bogată sebesc atât de esenţial uine1e de altei!~, întoc
e semnul puterii, bărbăţiei, fericitului echi- ma·i aşa şi culturile şi sufletele neamurifor 
libru sufletesc şi a1J unei avansate cuituri la sunt distincte prin deOiSebiri, tăieturi adâinci, 
un .neam. Acurateţa, genuitatea unei astfel de implacabile cari nu se lasă şterse, :nivelate 
limbi sănătoase - dacă se poate zice - e d·ecât cu rizicul dispairiţiei. .. 
eviideintă. Desvoltarea normală a unei limbi Civilizaţi;a îmi paire a avea două cureinte. 
îşi pretinde mediul. circumstanţele fericite. O Unul pleacă de sus, dela diriguit<>'fii po.litict 

~~~~; ~~f:~~~ţ~ ş~~~ă~~~~taC'~~~~\~~~~~~a c~~= ai ţării, ale cărnr vederi strâmte ori' largi au 
tactu!} cu elementele unei alte frmbi:. E de în- influenţe decisive asupra bunăstărei cetăţeni
ţeles de ce iJa Fra111cezi 'Stilul energic, dar şi lor. Acestui curent îi ·răspunde lltt1 altul de jos, 
lucid ai! vicontelui M. de Vogile nu e ega.Jat. un curent de sănătate şi de îlnviorare, din 
Provinţa natală a acestui fecund scriitor a artă şi literatură, cari pot să întăriască, să 
fa.st cea mai scutită de ·invazj,j străiine decât asigure o existenţă pollitică.lntâiul curent însă 
tot ·pământwl Franţei. - O limbă, însă, con-· · v 1 d' · 1 · d 1 d · 1 
t ·t •tv d' · t f' ·· v!v .„ pnmeaza, e e con 1ţ1a ce Ul e a 01iea. n-s 1 Ul a m cuvm e cu e 1g11 spa aohe, e sem- , V • • • V • • • • 

nul degenerării. Influente străine şi-au trans- tr 0 ţara de anarhie poht1ca, nu pnnde met o 
plantat duhul şi au întunecat origina:lul. Cu- i cultură; ori î1ntr'o ţară de voche şisănătoasă 

Ne luptăm cu brate tari de fier ... 
Ne luptăm cu brate tari de fier 
Cu-ale noastre inimi către cer ... 
Ne luptăm prin chinuri şi nevoi, -
'f(_oamne-a! lumii 'rulură-Te de noi! .•. 

Acasă ne ttăesc copii(n chin, 
Dar noauă 'n gând abia de ne mai vin ... 
Pentru pace ducem luptă grea .•• 
Doamne, viata ne în paza Ta! ..• 

' . 
De omor, de chin suntem sătui, 
Dar n' am vrut Doamne răul nimănui, 
Ci am rostit mereu numele Tău ..• 
Doamne Tu, ne apără de rău!! ... 

Ne luptăm cu brate tari de fier, 
Cu-ale noastre inimi către cer ... 
Ne luptăm prin chinuri şi nevoi, 
Doamne-al lumii 'rulură-Te de noi!.). 

I. Negură. 

Numirul poporal pe I an. 4. cor. 

Ciudăţenii .. 
xxv. 

O întoarcere pe câmpul de luptă. 

Am un prieten interesant. ln „civil" e: cavaler per
fect al saloanelor elegante. In uniformă e: sergent la 
sanitari. Vorba lui însă: - „Nu-i cătană, ca sanitetu !!" 

Mai lunile trecute obtinuse concediu pe şase săptă
mâni, ca să-şi ia diploma de doctor. Precis Duminecă, 
în 28 faur trebuia să plece îndărăt pe câmpul de luptă, 
în lazaret. La orele 12 a. m. îsi anunţă, reglementar, 
plecarea, la comanda militară din loc; după prânz făcu 
o scurtă şi grăbită vizită simpatiilor sale; iar Mercuri 
seara, Ia orele sase, îmbrăcă toaleta de campanie, a
runcă în spate raniţa, îşi leag,ă „cutitul" de coapse, şi 

puse revolverul în pieptul prietenilor „nu cumva să în
drăznească vre-unul a-1 însoti până la gară." Singur 
mie mi-a dat voie. Mai târziu, aristocratica T. s'a supă
rat foc pe mine, pentru că nu l-am tradat momentul 
plecării.. .. 

Răsboiul acesta, ca orice mare betie, îi face pe oa
meni sinceri. Le dă la iveală o multime de pasiuni, ce 
până acum erau înfrânate cu succes. „Minciunile con
venţionale" ale lui Max Nordau, scad la număr, pe.zi ce 
ce merge. 

Pe gingăşitul şi cinicul meu prieten mi l'a tradat ca 
pe un om sănătos şi ca pe o fire cu· umor. · , I 

Avea mania să poarte în spate - el, sergentul! -
raniţă. Avea mania să se simtă în campanie din clipa ce 
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cultură, noui circwmstaiflţe politice anarhice 
desorientează şi cuHura. --

Limba lor de secole nu 
poate fi scutită de influenţe străine. E logic şi 
consecvent ca airborele liirnbei rmnâneşti să 

veştejiaiscă. Şi acest spectacQll straniu şi du
reros e cu atât mai viu, mai fraipant în aceste 
zile, cu cât el dă celălailt element al antitezei 
- întâiul element îl prezintă sărbătoarea 

dumnezeeştii Invieri etern luminoasă .... 

I. Clopotel. 

Un adaus la „Modificarea şi 
completarea statutului organic 
al bisericei gr. or. române." 

- Articol din afară. -

In numărul 62 din anul curent al „Românului" 
a apărut un articol, în care autorul pune pe tapet 
necesitatea modificării şi completării a mai muilitor 
dispozitiuni a Statutului Organic a bisericei gr. or. 
române. Vederile expuse în acest articol dovedesc, 
că şi această biserică .aife credincioşi, cari cugetând 
la existenta şi prosperarea ei, pretind, ca com
plexul dispoziţiunilor de organizare şi de· admini
strare a acestei biserici prin reforme să se aducă 
în consonantă cu postulatele timpului progresist. 

E lucru natural, că nici o lege la început nu e 
completă, praoca din viată cu timpul descopere de
fectele şi mancitătile ,cari apoi din timp în timp, 
conform progresului timpuiliui şi a necesitătilor so
ciale se supun corectwrei şi completării. Aşa stă 
şi biserica gr. or. română cu statutul său organic. 

Oamenii de bunăcredinţă şi de un zel exem
plar dela 1868, cari au ~mpus statutul organic, 
n'au avut atunci încă praixa de aplicare, n'au putut 
cunoaşte viftta constitutlonală, nici mancitătile o-

îmbrăcase haina de campanie, va să zică să meargă pe 
jos până la gară, să ia bilet de clasa III, să•şi ascundă 
„parola de sergent" sub mantie, ca pe urmă să se lase 
luat la tripărale de un „simplu" caporal, „cum cutează 
să se bage în cutare cupeu!?" să-i lămurească generos 
c,ă merge numai până la Neu-Sandec, („csak - sagt er" \ 
spunea ăllalt către un tovarăş„.) să „facă prietenie" cu 
un congoez din Ardeal, tot soldat, să aprindă pipa, să 

nu albă nimic în traistă ... 
Avea mania cu deosebire, să-mi arate mie, că -

indiferent dacă eşti din statul activ sau din rezervă, e 
foarte uşor să părăseşti câmpul de luptă, dar e foarte 
greu - mai ales dacă estl „din rezervă" - să te în
torci acolo .. Bine să 'mă tntelegeti: compania să ti-o 
găseşti e greu, nu altceva .... 

Mi-a făgăduit să-mi scrie. Excepţional, s'a ţinut de 
cuvânt.... Comit o indiscretle, dând publicitătii scrisorile 
lui, o fac însă cu gând curat. De ce să nu mai ameste
căm şi câte-o notă de umor în aceste zile ciudate? Râs 
cu plâns .... 

Nu uitati termenele! Plecarea a fost Mercuri în 3 
Martie, seara. - S. C. D. 

Budapesta, Joi dimineata. 

... M'am urcat în tren...._ am luat o cină splen
didă şi nu m'am mai trezit până în Budapesta.· 
Abia îmi vine să cred, că am putut s'o fac asta 
cu atâta linişte şi resignaţie. Numai din când în 
când mi se părea că-s treaz, văzând pe Necrrul, 
alcoolizat binişor, cum înjura şi scotea din cu-
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peratnlui lor, u·au ştiut face lucru mai complet, J 
dar acum. după o aplicare de 46 de ani au ieşit la 
ivea.lfi defectele şi mancitfltile. Deci· fiecare cre
dincios ai acestei biserici, dacă e om inteligent şi 
sincer credincios al bisericei sale, are datorinţa a 
veni şi a pune experienţele sale în serviciul pros
perării bisericei sale. Acestei datorirttei vbind şi eu. 
a satisface, îmi expun şi eu părerea în acest obiect 

' de marc însemnăta.te pentru biserica gr. or. ·ro-
mână. · · · ?.· , .• 

• Oamenii de calibru marc, cari au fost chemaţi 
a pune baza de existentă şi a conduce biserici 
creştine, au pus de principiu fundamental, că în 
organismul unei biserici creştine episcopia e o ce
tate, de unde se a1)ără şi se rftspândeşte credinţa 
a:.:elci biserici, şi că, cu cât sunt mai multe fortă
rete de acestea în organismul unei biserici, cu 
atftt mai tare se răspândeşte şi cu atât mai bine e 
apărată credinţa acelei biserici; - pentru că, -
pe baza ,storiei universale a creştinismului - zic 
ei, fie o episcopie nouă între cele mai modeste 
şi mai primitive conditiuni înfiinva.tă, cu instalarea 
episcopului începe a funcţiona puterea motorică, 
care din lucruri mici face lucruri mari, şi din cca 
mică şi s~iracă episcopie face în decursul timpuri
lor o instituţiune tare de viată nedeterminabilă. 

Aderând eu la acest principiu - prin secoli 
dovedit de adevărat - mă aU1tur şi eu la· acei cre
dincioşi ai bisericei gr. or. române, cari cu insi
stentă - chiar în interesul prosperării acestei bi
serici - pretind, ca factorii competenti ai biseri
cei să întreprindă paşii necesari pentru faptica 
înfiintarc a nonelor ·episcopii din Cluj, Oradea
m'.!.1re şi Timişoara. Nu se poate accepta de adevă
rat, ceea ce spun cei fricoşi, -că n'ar fi mijloace ma
teriale pentru susţinerea de şase .episcopii în mi-
tropolie. · · · ' · 

Suntem cu totii în clar, că 'tot începutul îşi arc 
greutătile sale, şi că - fiind biserica noastră încă 
în desvoltarea organismului său - deocamdată nu 
vom putea• ţinea concurentă cu episcopiile bise
ricilor bogate, - dar awi să fim în c!ar şi cu aceea, 
că acum, la început, în nouele episcopii e destul 
episcopul. secretarul, trei referenţi, un inspector 
şcolar diecezan, contabil, casier, doi cancelişti 
{protocolist-arhivar, expeditor) trei diurnişti şi un 
servitor: apoi m:o:.i trebuie un ceremoniar episcopesc 
(diacon), dar acesta la început pentru lung timp 
poate provedea sau agendele secretarului, sau ale 
referentului bisericesc sau a celui şcolar. Deci în 
buget nu vine ca post sepana.t. In oraşele, în cari 
se înfiinţează nouele episcopii, biserica mai are 
preotic parohială ·de asistentă la serviciul episco
pului; institutiunile culturale acum existente ar a
vea să rămână în Sibiiu, Arad şi Caransebeş -
neîmpărţite, ca instituţiuni comune ---'- susţinute de 
diecezele şi cele vechj şi cele noue; fondurile ace
stor instituţiuni n'ar- trebui să se împartă, până 
când diecezele nu se vor mai întări materialmente, 
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ca fiecare dieceză să-şi aibă instituţiunile sale cul
turale proprii. 
\ -

Sunt în Ungaria episcopii cu număr de suflete 
mult sub d.ouă sute de mii, Sârbii în Ungaria cu 
5.31.000 ct·e suflete au ·4 episcopii, în Buda, Neo
planU;, Timişoara şi V;trşet; ·până când la. noi, 
dnd se vor înfiinţa faptic nouele episcopii, ··cea 
mai ·mică va fi cca ·din Oradea-mare cu 232:000 
de 'suiiete, arhidieceza şi atunci ar rămânea prea 
mâfe: comifatul Huned0!2irei are 217.000 de cre
dincioşi ai bisericei gr. or. române, acest comitat 
mai cu unul sau două protopopiate din vecinătate 
ar putea avea o episcopie destul de mare în Deva . . 
ş1 atunci toate şapte episcopiile să fie ega1l împăr-
tăşite din fondul Şaguna. 

Dispoziţiunea din ;Statutul organic, că adecă 
convocarea congresului naţional-bisericesc să fie 
prealahil înştiinţată la Coroană spre luarea la cu
aoştinţă, adecă clar de a cere permisiunea tinerii 
congresului, a luat-o guvernul unguresc în anul 
1869 del.a biserica sârbească. Jn anul 1690, sub con
ducerea patriarhului sârbesc din lpek, Arsenie 
Cernoievics a venit în Ungaria cea mai compactă 
massă a poporului sârbesc. Unii istorici vorbesc de 
40.000 de suflete. Incepând a.pof Sârbii cam dela 
anul 1710 P<1nă pe la anul 1750 şi-au arondat şi 
organizat episcopiile lor de astăzi din Ungaria, 
Croatia şi Slavonia, iar cam dela anul 1750 până 
pc b::u anu·! 1780 au- pus prin diferite institutiuni 
baza de astăzi a organismului lor· bisericesc. Din 
acele timpuri datează în biserica sârbească dispo
zitiunea, ca pentru tinerea congrestt~ui lor biseri
cesc să ceară permisiunea dela Coroană. Acea dis
pozitinne - importată în biserica gr. or. română Ia 
anul 1869 - datează nu din secolul 19-lea ci din 
cel al 18-lea. Putem lua ca sigur, că răsboi~l mon
dial de acum Via; schimba modul de gândire a!,..fat!
torilor conducători ai statului, şi ne putem a'Ştepta 
că se·vor învoi, ca la biserica gr. or. română, toc
mai aşa ca la biserici~:e constituţionale ungureşti, 
să fie abando111ată înştiinţarea prealabilă, căci nu 
mai este motiv de neîncredere. 

Cu amândouă mânile subscriu şi eu toate re
formele propuse în articolul din numărul 62 din a
nul curent al „Românului". lmi face bucurie spe
ranta, că aceste reforme imperative şi moderne 
de slgut ·se vor introduce în biserica gr. or. ro
mână, şi atunci putem fi siguri, că s'a p·us bază 
1m4 sigură la prosperarea acestei biserici. . 

:Cu a1n firma convingere, că biserica va avea 
totdeauna să-şi apere posesiunea şcolilor poporale, 
pentruc.'l oricare biserică - dar mai ales cea ro
mânească - fie unită ori neunită - trebuie să tină 
în mână, şi ca să-şi conducă învăţământul popo
ral al crcdincioşi!:or săi, căci ·aiJtcum îşi pierdo 
baza de viată. Nu numai proselitismul şi sectaris
mul dar şi slăbirea în credintă şi neconfesionalismul 
rod la rădăcina ei. Unde s'a intenţionat slăbirea 
autorităţei şi influinţei bisericei, acolo i s'a luat în-

peu pe câte un „civil" mai îndrăznet, care se multă seriozitate că· ai noştri au ocupat Petro
vâra cu deasila în ceata noastră, a cioroilor... !{radul. Mai multe poate din Caşovia. 
(Cât pe-aci să zic: a eroilor .... ) lnchipuie-ti, Tu să nu-mi scrii nimic, până nu-ti voi da 
nici măcar o simrnră halbă de bere, pe toată permisiune. Incă nu ştiu ce desvoltare vor lua 
calea! Şi-am sosit aci numai dimineaţa la 10. lucrurile .... fetelor să le spui, că am fost supă-

. Nu te mira deci de hotărârea mea, de-a mă re- rat pentrucă nu m'au însotit până la gară ... Tu, 
compensa acum la oprire, pentru pierderea su- care mi-ai văzut mutra la plecare, desig-ur le vei 
îerită. La noapte însă o iau mai departe, căci fi spus-o, şi fără de autorizaţie din partea mea .•. 
mai o zi în Budapesta, m'ar duce la catastrofă · Etc., etc., etc., Ch. Ches. 
financiară.... • C 1r 

Cea mai mare parte a zilei o petrecui în aşovia, v meri seara. 
plimbare, luai prânzul la orele 2. Am văzut tot Aci o fotografie a palatului, unde mi-am o-
ce se poate vedea în Pesta: pe Holzer - pe dihnit osămintele, azi, după noaptea infamă, cc 
Mauthner - Kertesz Todor - Keleti f. - Dor- ani petrecut pe tren. Am sosit aci dimineata la 
ge - Torok szerencseje orok - Parlamentul .5. De seară la şase plec mai departe, direct la 
- Ă'latkertul.... apoi Bod6, Spolarits, Jager- Neu-Sandec unde mi-am lăsat compania. Du
horn, Newyork, Emke, Medikus, Deâk, f r... rerc, circulă trenul. Desiluzie peste desiluzie. 

Trebuie să ştii dealtfel, că pe aci e frig cum .. In felul acesta peste trei zile - am sosit... 
se cade. Jncă de pe la Szolnok încoace începu Pe aci mi-a mers destul de rău. E mare con
să-mj nară rău după vesta căptuşită, ce mi-a trola militară, iar eu sunt atât de mizerabil îm
rămas acasă. Mai ales un vânt spurcat, acom- brăcat... De prezent - amiazi - fac curte vi
paniat de nişte mici fulgi ,i..-~~rati, m'a pus p~ vandierei din „Katonai vâr6terem" şi încep a 
gânduri. simti plăcerea senzaţiilor prime _... de scărpi-

Vr~nie înorată - pe stradă numai femei nare. 
morale ... Trebuie s'o cred asta. fiindcă nu s'a E frig. 
uitat la mine una singură .... 

Pânea e admirabilă. Mai mult n1.11ai decât 
pâne. Se romanizează Budapesta.... O bucată 
de pâne ajunge dealtfel pe două zile. Cu sigu
rantă însă nu ştiu. N'a trecut încă ziua a doua. 
De apăsat la stomac, însă cu sigurantă tin, că 
te apasă si a - treia zi. Lumea de aici înjură. 

Ştiri din campanie puţine. Se vorbeşte cu 

• Servus. Ch. Ches. 

Neu-Sarulec, Vineri 5/111. 
îi-am scris ieri din Caşovia, dar aflând că 

scrisorile sosesc de pe acolo abia la săptămână, 
· iti mai scriu odată impresiile de pe cale. Am 

durmit aproape toată ziua şi - m'arn spălat!! 
Trebuie să ştij că eram colosal de oboşit. Călă-

Sâmbătă, 10 Aprilie 1915. 

vătământul poporal din mână Deci nu numai din 
punctul de vedere al conduc~rii şi controlului in
stitutiunilor şi averilor bisericeşti, ci şi din punc
ttr~. de vedere al conducerii şi controlului învătă
mântulul poporal, bisericci gr. or române ca con
diţiune de viată, i se impune red~cerea teritorului 
tractelor protop(>tJeşti, protopopul fiind şi inspec
'fbr şcc}·:ar · tractual. Cti protopopi1:i.te cu peste 20 de 
commîc tiiscriceşti nu se poate conduce cu pros
pect de prclsberare nici biserică nici şcoală. Pro
iectul de lege e terminat, - şi dacă nu isbucnea 
răsboiul, astăzi el 'air fi lege, că statul introduce 
controlul învătământului poporal după cercuri ad
ministrative, adecă reduce - micşorează - cer
curile de conducere şi control a învătământu!ui 
poporal. Acesta e 'Un postulat natural al progre
sului, şi biserica gr. or. română, ori cedează acelui 
postulat, ori renunţă Ia siguranţa viitorului său. 

Eu, deci, aai completare de organizare tin de 
necondiţionat, ca teritoriile protopopiatelor să fie 
reduse, şi să se limiteze numărul maximal de 20 
de comune bisericeşti pentru un protopopiat. 

In dicceza Aradului, în această privinţă a înce
put un curent sănătos; conducerea diecezei s'a pus 
pe un punct mai înalt de vedere, şi a pus în lu
crare o nouă arondare - şi reducerea teritor~;;:'ă 
- a protopopiatelor, şi se poate aştepta, că în 
scurt timp se va efeptui, iar cu aceasta dieceza 
Aradului introduce în administrare o reformă de 
mare valo::lfe. 

Când ne uităm în arhidieceză, vedem protopo
piate ca Agnita cu 34, Alba-Iulia cu 40, Braşov cu 
25, Cetatea de Peatră cu 33, CJu,jul cu 34, Deiul 
cu 29, Deva cu 34, făgăraşul cu 38, Geoagiu! -cu 
37. Iiateg 37, Lupşa 29, Mediaş 34, Orăştie 28, Si
ghişoara cu 31, Treisoa1Une cu 29, Turda cu 31, 
Zarandul cu 51 comune bisericeşti; în dicceza Ca
ransebeşului două protopiate au sub 20 de comune, 
mml 24, iar celelalte încep dela 30 în sus şi sfârşesc t 
cu 58. Asa nu se poate administra cu promptitu
dine nici biserică nici şcoală. 

f:xperienta a dovedit, că în protopopiate mai 
m~rri de 20 de comune, când se alege protopop nou, 
om tânăr încă, în puterea fizică depi:ină, la început 
conducerea trnctului mai merge, când însă proto
popul începe a îmbătrâni, frânt de multele strapaţii, 
atunci suferă nespus de mult şi biserica şi şcoala. 
Dar trebuie luat în considerare, că protopopul e ' 
şi 1nroh, şi că şi în parohia lui trebuie serviciul 
pro,·ăzut. Protopopul are venitele parohiei, apoi 
Iffii primeşte şi congruă, ·iar dacă mai primeşte şi 
venitele de protopop dela IS-20 de comune bise
riceşti, de sigur vor fi totdeauna reflectanţi la 
<:cest post. 

RderitoF la număruJ deputaţilor sinoda'.i eu 
cuget, că ar fi destul 45, şi adecă 15 preoţi şi 30 
mireni. 

In biserica gr. or. română prin uz se introduce 
instituţiunea de vicar _episcopesc. deci în lege să 

torind dela Pesta toată noaptea, am fost atât 
de multi, încât nuviai cu ohiti cu vai îmi găsii 
un ·locşor de şezut. 1Mi se spunea, ce-i drept, că 
nu prea am ce căuta la Neu-Sandec, dar nu 
voiam să-mi meargă în pagubă biletuL şi ast
fel, seara oia 7 m'am .întrenat (per analogiam: 
îmbrăcat). La 1Eperjes luai un „sekel-gu1aş" -
e grea viata! - şi mă îndrăgostii de copila bir
taşului, care-mi aducea cu mânuţa proprie hal
bele. Păcat, că trenul a stat numaă un ceas. N'am 
putut să cuceresc ... mai mult decât o strângere 
de mână caldă, o privire melancolk:ă, şi un 
„să-mi scrii..." 

Ba bine că nu! 
Multămit cu impresiile - nu însă ş.i cu va

gonul, despicat la mijloc - hotărîi să le continuu 
prin somn. Şi, fără să mă doară eapul de Car
paţi, ca unul ce şi-a isprăvit bine daraverile, ___,. 
·n'am visat nimic până la iNowy-Sacz. Aşa-i 
zice, pe polski, Neu-Sandecuilui. 

Aci am sosit dimineaţa pe la opt. Se înte
lege, întâiul {ucru mi-.a fost să casc gura prin 
oraş. E rău, frate, e rău. Viată liniştită, ca în zi
lele de pace. Nici o mişcate nervoasă; aspectul 
oraşului nu se deosebeşte de fel, <le oei a-l Clu
jului, bunăoară. M-am pus pe gânduri şi pe cău
tarea unei comande militare. La ,JExpozitur der 
4. A. E." aflai - spre marea mea durere - că 
.,.AnstaHul" meu nyiema nici! Pe româneşte: 
ca'n palmă!! Nu te mira deci; că în momentul 
de fată - tocmai la ameaz - tin pe la a treia 
halbă, · · · · 

I , 
' 
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se precizeze şi pozitia, datorinţele şi agendele lui, 
cari ar cam fi: subst.ituirea1 episcopului în absenta 
acestuia în conducerea administrativă a diecezei, 
exmisiuni în reprezentarea episcopului la vizitatiuni 
canonice, referada cauzelor de importantă supe
rioară, controlul oficiilor protopopeşti, inspectio
nareta oficiilor şi instituţiunilor culturale a'l:e diece
zei şi conducerea examenelor, în numele episco
pului, întrevenire la guvern şi la oficiile publice mai 
înalte. 

Ca obiect de reformă administrativă ar fi şi 
aceea, că la comunele bisericeşti se administrează 
fonduri şi fundaţiuni donate de credincioşi spre a
m1mite scopuri religioase sau culturale, cari fon
duri şi fundaţiuni nu formează proprietatea comu
ne1or bisericeşti, ci sunt numai administrate de 
ele. Eu nu cred, că în tot locul venitele acestor 
fonduri şi fundaţiuni se întrebuinţează spre scopu
rile designate de fondatori; iar această împreju
r(Jlre influinteiarză în mod nefavorabil simtul de 
jertfă al credincioşilor fată de biserică şi institu
tiunile ei culturale. Aceste fonduri şi fundaţiuni ar 
trebui luate dela comunele bisericeşti şi date spre 
administrare la cassa consistorială, iar venitele a
nuan:e să se extradeze comunelor bisericeşti cu se
verul control, ca să fie întrebuin(laite spre scopurile 
designate de fondatori. Numai aşa se poate des
volta simtul de jertfă al credincioşilor fată de bi
seric~, dacă se ştie în public, că fondurile şi fun-

1 
datiunile sunt asigurate şi dacă administrarea e I 
severă şi corectă. Biserica gr. or. română ar tre
bui să pună ma!I'e pond pe aceasta, dacă voieşte să 1 

ajungă la fonduri şi fundaţiuni. I 

Ca completare de bună administratie eu tin de 
bine, ca în fiecare comună bisericească - mică 
ori mare - epitropia să constee din doi epitropi 
şi din conducătorul oficiului parohial, deci admini
strarea s'o poarte trei persoane, iar prezidentul 
comitetului pairohial să aibe dreptul de supra
veghiere şi controd'. Unde conducătorul oficiului 
nul său un delegat pentru c011trol; comitetul pa
rohial, acolo comitetul parohial designează din si-

1 
nul său un delegat pentru controlă; comitetul pa
rohial reprezintă comuna bisericească prin prezi
dentul său, deci trebuie în tot momentul să ştie 
cum se administrează averea bisericei; singură 
revizuirea socotilor la fineia1 anului s'a dovedit do 
un control nesuficient. 

Când s'a făcut statutllll organic la dieceză s'a 
aplicat un principiu sănătos şi dovedit de bun: e
piscopul ca şeful diecezei şi al consistorului tre
lmie în tot momentul să aibă cunoştinţă despre 
starea şi administrarea averilor diecezei, fără şti
rea lui nu se poate face nimic. In comuna biseri
cească administratia (epitropia) averii comunei bi
sericeşti s'a prea separat de conducerea admini
strativă a bisericei. Comitetul parohial ca admini
str.a:torul şi wnducătorul comunei bisericeşti tre
buie prin prezidentul său, delegatul său, totdeauna 
să aibă cunoştinţă despre starea şi administra
rea averei bisericeşti şi sub decursu} anului. Cu 
cât e ma·i mare controlul, cu atât mai bine e pen
tru averea bisericei. 

Organizaţia mia~ completă va înlătura multe 
rele. 

Un deputat sinodal. 

Jertfa Românilor pentrn tron şi patrie! 
lista soldaţilor Români din comuna Imbuz, comitatul 

(Cluj), pe câmpul de luptă. 
Cojocn~i, 

Iuliu Mureşian, sergent I 
I Dr. Emil Mureşian, sublocotenent 

Aurel Mureşian, sapeur-stegar şi 
Augustin Mureşian, voluntar, 4 frati 
Vasilie Divrician, 2 copii şi 

. I 
Oavrila Divrician, frati 
Vasilica Gurzeu a Siei, 5 copii 
Alexandru Gurzeu si 
Ioan Gurzeu a lui Simon, 3 CoPli, 2 fraţi 

10 Vasilica Mureşian, 5 copii 
Teodor Rotar, 2 copii 
Ioan Rotar a Nechitei 
Nechita Liscan~ 3 copii 
Gavrila Bogătian, 3 copii 
foan f uja, a lui Grigorie, 2 COI> ii şi 

Tren spre Caşovia a plecat de mult... Am 
căpătat bilet pentru deseară. 

Interesant aşa: ziua prin oraş, noaptea pe 
drumuri. De mai cMătoresc o săptămână, mă 
deprind atât de mutit cu acest fel de viată, încât 
pot să cruţ, în pace, chiria ... 

Parazitele ... lncolo, iarna din Carpaţi e sim
patică, sau, dacă-ti mai place: splendidă.„ Ză
padă urnită, ninge necontenit, dar nu de nesu
portat. Trkoul însă am aflat de bine ~a-I scoate 
de pe spate şi a-I pune în spate. Nici dt-mi pasă 
de lumea asta, numai stomacul să fie în rând. 
Din păcate, în o anumită privinţă nu e tocmai 
aşa... 1 Servus Ch. Ches. 

' 
Postala o dau numai în Caşovia. iNr. f'eld-

post-ului s'o fi schimbat şi el, cu lumea asta.„ 
Prin urmare nu scrie nimic - deocamdată! 

Caşovia, Sâmbătă 6/1/f'c. 
Continuu: 
Plecasem aseară Ia 8 din Neu-Sandec. Ur

mătoarele surprinderi: 
Casierul, - un neamţ complesant - văzân

du-mi panta de pe brat, îmi oferi un bilet de 
ci. II. Ce bucurie pe oa.pul meu! ·O să pot durmi 
însfârşit boereşte ... 

Mi-a cam tulburat însă bucuria - ce-i drept 
numai pe o clipă - aparitia în gară a unui că
pHan de husari, care ne vizitase legitimaţiile. 'M-a 
certat - se înţelege, în mod prietenesc - pen
tru călătoriile astea aşa numai „de-a fetea", când 

I 

Maxim f uja, 2 frati · 
Ioan f uja a lui Mafteiu, 5 copii 
Ioan Pop Italian, S copii, trecut de 42 ani 
Ioan Paliau şi · 

20 Simion Paliau, 2 frati 
Vasilie Poputa 
Vasilie Muresian 
Vasilie Sântionean a lui Ioan 
Vasilie Bo~rntian 
Vasilie fuja a lui Andreiu 1 copil 
Simion Rotar si 
Florea Rotar, .2 frati 
Alexandru Bucsia 
Ianăş Himpa, 3 copii 

30 Constantin lncutartean 

datorintâ mea era să mă prezint încă în Caşovia I 
la aşa numita „Sammelstelle". (Par'că eu n'a
veam altele de lucru!) Apoi m-a salutat cordial. 
Mi-a iis „servus". Rămăsei singur în compar
timent. 

A doua surpriză: compartimentul nu se pu
tea încălzi. N'aveam încotro, trebuia să tot sar 
într'un picior. nu cumva să îngheţ. lnsfârşit obo
seala mă doborî la pământ, şi dela 3 în colo tră
sei un pui de somn, ştii colea, până Ia Orlo. Aci 
căpătarăm o nouă locomotivă, cu dragoste Şi 
căldură în ea (nu ca Z .. „). Pe la .Bperjes năvă
liră în cupeu nişte „vigheti", cari tot despre 
„omega" troncăneau, şi nu tineau seama că eu 
eram cu somnul abia pe Ia ,;SammelsteHe". Lo
cotenentul din serviciu bolborosea ceva, ce îmi 
părea a: „Tit. ifeldwebel - also kann auch als 
Officieraspirant betraohten werden". Se gândea 
probabil: ăsta poate călător.i şi sing·ur.~. lmi 
scrise deci porunca: „hat nach SatoraLia-u.ihely 
abzugehn''. Aşadar deseară fa 6 plec la Satoralia, 
de unde voi primi porunca pentru mai departe. 

Azi mă simt mai bine. M'am spălat Ia fân
tână!! Poate de aceea. 

E frig ş.i ninge intr'una. Par'că mi-e dor de 
casă". Ch. Ches. 

S.-Ujhely, Sâmbătă 13/1// orele 5 la gară. 
... Sofort cum am sosit, m'am dus Ia ,,Sam

melstelle'', într'o casarmă. Aci, fără vorbă multă, 
m'au trântit pe o saltea, plină.„ să zicem: numai 

Mafteiu Rus 
Teodor Cazan, 3 copii 
Alexandru Cazan 
Grigorie Cazan, 3 copii şi 
.Condrate Cazan, 5 copii, 4 frati 
Grigorie Gurzeu şi 
Vasilica Gurzeu, 2 copii, 2 frati 
Teodor Gurzeu 
Ioan fuja, 2 copii si 

40 Iosif f uja, 2 frati 
Alexandru Pop 
Grigorie Imbuzan 
Iosif Korosi 
Ioan Crisan 

• 

Ioan Lescan a Vasilichi, 5 copii 
Gavrila Gurzeu. 
Iosif Calutiu 
Maxim Rus 
Ioan Rotar a lui Constantin 

50 Ioan Rotar a florei 
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OUSI LA TRĂSURILE DELA POVARA. 
Alexandru Gadalean • 
Ioan Santionean a lui Grigorie 
Iosif Divrician 
Teodor Bucsia 
Vasilie Imbuzan 
Afară de aceştia vin sub asentare cei năs

cuti în 1895 şi 1896. 

Comunicat prin: Auxentiu Mureşian, 
preot-protopop. 

Chestia ·sinodului 
eparhial din Caransebes. 

- Pentru confratele „Drapelul''. -

Intr'un comunicat al nostru din numărul de • 
Paşti am anunţat, că sinoadele eparhiale· ale 
diecezelor române ort. din Sibiiu, Arad şi Ca
ransebeş au fost convocate la şedintă pe Dumi
neca Tomii, adecă pe ziua de 29 Martie v. Tot 
în acel c~mu,nicat am zis, că alegerile pentrn 
aceste sinoade în arhidieceza şi dieceza Ara
dului s'au săvârşit în linişte şi perfectă regulă. 
Am mai adaogat, că în dieceza Caransebeşului 
Consistorul a fost de părere, că între împreju
.rările de fată nu este potrivit a se dispune a
ceste alegeri, ci mandatele deputaţilor din pe
riodul trecut ati fost declarate ca fiind în vi
goare şi pentru sesiunea· sinodală din acest an. 

ln fata acestui comunicat al nostru „Ora· 
pelul'' din Lugoj m numărul său ultim susţine, 
că mandatul deputaţilor sinodali în dieceza Ca
ransebeşului expiră tot aşa la Dumineca Tomii, 

de pae. Am sgriburit aşa, până dimineata, când 
mă aşteptară următoarele peripeţii: 

Act I. 
Apare „Tagskaporal"-ul şi mă târeşte în o 

încăpere plină de coveţi - îmi vâră capul în 
una din ele, ca la botezul pocăiţilor - repet, la 
poruncă, eu însumi acest gest, de mai multe 
ori, dupăce ·Măria Sa constată binevoitor, că 
săpunul e destwl de gros pe mutră. 

Act II. 
O minimă odăiţă: în ea toate clae-grămadă. 

Pe uşă o tăblită: „f riesierzimmer". Sbor înăun
tru. Mă atacă doi inşi. Unul mă tine ,legat de 
scaun, cellalt începe <lin nou săpunirea. Văd tot 
stele verzi... 

Un briciu sclipeşte fioros p~ dii*aintea na-, 
su lui. Simt, peste .cap, sbârnăind o maşină. Aero
plan??? Nu se .poate, prea sunt infernale sen
zaţiile. Cad în genunchi şi mă rog cu mânHe îm
preunate, nu cumva să-mi arate oglinda„. 

Act III. 
Altă cameră. Pe uşă e scris .. „Nimic nu e 

scris! Adecă două nimicuri... Mă iau de groază. 
de ce-o să urmeze. Mi s'ar fi făcut măciucă si 
ultimul fir de •păr în cap, dacă mi-ar fi rămas! 
Cu cea din urmă sforţare mă smulg din mânile 
tiranului meu, şi fug şi fug, până mă ciocnesc 
de cel dintâi ofiter ! Ii spun cine sunt, şi ce am 
păţit. Râs cu poftă! (Ce alta ar şti face un „lait-

... 
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ca şi în celelalte dieceze şi spune. că nimeni 
nu le-a declarat ca „fiind in vigoare" şi pe mai 
departe. Mai adaogă confratele dela Lugoj, că 
„sinodul epa1 hiei CaTansebeşului nu s'a convo
cat pe termenul statutar de Dumineca Tomii, 
pentrucă nu s'au putut face alegerile noui, fiind. 
astăzi pe o mare parte a diecezei oprite orice 
întruniri ori comunicări". · 

Ştim, că „Drapelul" din Lugoj e în situa
ţiunea de a cunoaşte exact intentiuinile şi orien
tă rile guvernământului diecezei .Caransebeşului 
şi astfel trebuie să priJllim rectificările sale _ca 
oficioase. Var fi cu toate acestea multi credin
cioşi ai diecezei Caransebeşului, cari nu vor 
putea să înteleagă, cum ar putea să rămână 
acea dieceză fără reprezentanta sa legală, care 
este sinodul eparhial? „Drapelul" poate să fie 
foarte bine informat asupra circumstantelor 
diecezei Caransebeşene, dar tocmai pentru . a
cest motiv trebuia să ne explice în chip mai 
convingător, de ce nu s'ar fi putut face alege
rile smodale acolo, când bine ştim. că guvernul 
printr'un ordin special al său a asigurat posibilita 
tea acestor alege:fi şi de ce nu s'ar putea întruni 

·sinodul din Caransebeş, când pe acelaş teritor 
î•n cursul răsboiului s'au putut întruni congre
gatiunile comitatense la Lugoj, Timişoarn şi 
Becicherec cu un număr de reprezentanti mult 
mai mare, decât numărul deputatilor sinodali? 
Ori meTsul normal al comitatelor nu-I conturbă 
răsboiul. ci el poate conturba numai mersul 
normal al administratiei noastre bisericeşti? 

~ „ ...... .. · 
Răs boi ul. 

Telegrame oficiate • 
Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre pu

.blicare următoarele telegrame oficiale: 

8 Aprilie. 

Budapesta. - Luptele viguroase. ce se dau 
.în sectorul Besohizi1lor orientali şi-au atins cul
mea în lupta ce s'a dat î·n serbătorile Paştilor. 
Atacur.ile neîntrerupte ale Ruşilor, mai cu seamă 
de ambele părţi ale văii Laborţ, unde duşmanul 
a trimis în .Juptă toate forţele sale eliberate dela 
Przemysl, le-aim respins în zilele aceste, prici
nuindw-i duşmanului ,per<ler.i simţitoare. Con
traatacurile Germanilor şi a trupelor noastre, 
pe înălţimile ce se ridică spre apus şi ost de 
va•le, au avut ca rezultat, că .am ocu'.Pat mai multe 
poziţii ruseşti puternice. 

Deşi luptele pe acest front încă nu s'au' ter
minat, SQccesul luptei dela .Paşti, în care am 

nant") Mă mângăie cu: „aşa se face desinfec
tarea" şi mă însoţeşte până la o cancelarie. 

I 

Act IV.-
In care vinovaţii îşi ,primesc răsplata ... M'am 

îndestu1it, ca stante pede„. să-mi pun în apli
care ştiinţa fotbalistică. Dar ce folos, că părul 
tot nu-l pot culege de pe jos, şi murdăria odată 
spălată, n'o mai poţi spăla de pe mutră până--i 
lumea!... 

* 
Gata cu actele. Am căpătat poruncă să plec 

deseară la -Fenyvesvolgy. lmi pare bme, că mă 
duc în un loc atât de cunoscut. 

Acu numai observ, că ilustratele ce voiam 
să trimit fetelor încă din Neu-Sandec, sunt tot 
în buzunaT. Imi pare rău mai ales de strofele 
pentru R .. a. iDar mărcile austriace nu sunt bu
ne aci. Fii deci atât de „şarmant" şi informea
ză-le tu despre .bunele mele intentii. 

Imi astâmpăr năcazul în restaurantul de el. 
III cu obişnuitele halbe. O femee se miră de 
tineretele mele şi mă întreabă. ce sunt în civil. 
„Şuster" - zic eu. Ce naiba să-i fi spus? „. Şi 
mă întorc spre o vecină, poloneză din Stanis
lau, tocmai acu sosise. (Le era frică nespus de 
grozava luptă, ce se desvoaltă în jur). Variată 
societate! - poti să-mi crezi. 

Proximele rânduri vor fi probabil dm „An
stalt". Să sosesc cu noroc. 

Cb. Ches. 
(De atunci până azi, - 22 Martie - nici o ştire. 

O să continuu, îndată ce voi mai primi. ....... S. C. D.) 

„ROMÂNUL" 

capturat cam la 10.000 prisonieri nerăniţi şi o 
mare cantitate de material de răsboiu, e incon
testabil. 

Spre ost dela valea ilaborţ, în unele sectore 
ale Carpaţilor păduroşi s'au dat lupte vehemente. 

In Galiţia orienta1lă în unele puncte se dau 
lupte de artilerie. 

In Polonia rusească şi în Galiţia occidentală 
stăpâneşte linişte relativă. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se comunică: 

Pe câmpul <le răsboiu occidenta:l: Intre 
Meuse şi Mose! luptel-e continuă. 

Pe câmpia Veuvre, spre ost şi sud-ost dela 
Verdun au eşuat toate atacurile Francezilor. De 
pe înălţimile Combres am alungat prin contra
atac duşmanul, care a pătruns în unele puncte 
până la tranşeele noastre cele mai din frunte. 

Spre nord dela St. 1Miohel, am respins în
dă·răt în pădurea Schuse batalioanele avansate 
din aceasta pădure împotriva poziţiunilor noa
stre, pricinuindu-le marâ pierderi. 

In pădurea ,Ailly se dau iaTăş lupte despe
rate din apropiere. 

Lângă pădurea ce se găseşte spre apus dela 
Apremont trupele noastre au pătruns în pădure 
respingând duşmanul care atăcase zadarnic. 

Cele 4 atacuri îndreptate împotriva poz,iţiu
rnilor noastre spre nord dela rFlirey, precum şi 
oele 2 atacuri executate noaptea împotriva noa
stră S'J)re apus dela Bois de IPretre, s'au pră
buşit în focul nostru având duşmanul pierderi 
foarte simţitoare. In iBois de Pretre au eşuat 
două atacuri -Oe noapte ale duşmanului. .Perde
riJ.e suferite de ·Francezi pe întreg frontul au 
fost i·arăş extraordinar de mari, fără ca să fi 
obţinut un succes orkât de mic. 

In regiunea Nethel aim constrâns să coboare 
un aeroplan duşman care pornise dela !Paris. 
Pifotul aparatului a spus că despre perderile 
suferite de Francezi în Champagne la Paris încă 
n'a străbătut nimic î·n publicitate. 

Pe" Hartmannweilerkopf luptele continuă. 
Pe câmpul de răsboiu oriental: n'a: avut loc 

.nici un eveniment. .Vreme rea. In ţinutul gra
·niţei ruseşti s'au stricat toate drumurile. 

Constantinopol. - Cartierul principal ger
tnan dă următorul comunicat: O escadră duş
mană a dat ieri cam la vre-o 20 de împuşcă
turi asupra debar,caderului numit Dragotina, de 
lângă Enos. O parte a escadrei a .încercat să 
debarce la ţărm soldaţi pe două bărci, dar gar
nizoana de apărare slabă s'a dovedit de su
ficientă pentru a-l respinge pe duşman. Escadra 
duşmană mai dând dupa acest nesucces câteva 
împuşcături asupra câtorva edificii, s'a retras 
fără ca să pricinuiască vre-o pagubă. 

De pe celelalte câmpuri de bătaie nu se sem
nalează nimic nou. 

Berlin. - Amiralitatea germană a tlat- ur
mătorul comunicat: Submarinul „U. 29" nu s'a 
întors până acum din cursa sa din urmă. După 
ştirea amiralităţii engleze datată din 26 Martie 
submarinul s'a scufundat cu întreg echipajul, şi 
astfel submarinul trebuie să-l ,privim ca perdut. 

Ruşii se pregătesc să debarce 
trupe în Turcia. 

Roma. „Giornale d' Jtalili' primeşte din 
Sol ia ştiri, că Ruşii ar fi concentrat la Odessa 
un corp de expediţiune de 50 mii de oa.meni pre
gătiţi şi complect armaţi. ln port ~teaptă 170 
de pflQ:ueboturi pentru a-i îmbarca şi transf}Orta 
pe teritoru1 turcesc. Flota otomanii, în cav cu 
„Goben" şi „Breslari' încrucişează în Marea
N eagră, pentru a împiedeca încercările de de
barcare. (A. T. I.) 

Generalii Pau (francez) si Paget 
(englez) la Roma. 
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Politica neutrală a Greciei. 

Atena. - (]uverm.d a supus semnăturii regale 
un decret pentru suprimarea guvernămintelor 
generale din Macedonia, Epir, insulele egeice, 
Creta şi Samos. Nouile teritorii vor fi împărţite 
în 13 prefecturi adăogându-se la cele 16 pre
fecturi cari existau în vechea Grecie. 

Guvernul a făcut să apară un comunicat ofi
cial asupra politicei externe a Greciei şi care 
zice: Guvernul atribuind mare însemnătate li
niştii opiniunii publice în ce priveşte gestiunea 
cuvenită a afacerilor externe, simte trebuinţa 
imperioasă de a desmin(i asertiunile' după cari 
Grecia, neeşind din neutralitate, a pierdut pri
lejul de a realiza aspiraţiunile· naţionale~ Deo
sebirea de vederi între guvern şi cabinetzd pre
cedent se raportă la pretuireu gravităţii prime/
diilor ce ameninţă integritatea ţării şi cari sunt 
legate de o acţiune in_zediată. Ouvermd lucrează 
spre a înlătura aceste primejdii. (Agenţia greacă) 

Ziarul „ Tribuna" despre 

atitudinea Bul2ariei. 

Roma. - Ziarul „Tribuna" crede, că refa
cerea -llHnlste.a:ului.. b~ . .are -de..scoo..coo.ce.11r. 
trarea şi unificarea tortelor de cari dispune 
Bulgaria şi că aceeastă măsură a fost diatată 
de delicateta şi gr.avitatea momentului.; de; alt
fel atitudinea Bulgariei este închinată către o 
loială şi riguroasă neutralitate, afară numai da„ 
că nu vor surveni noul elemente„ (A. T. I.) 

Luptele de pe frontul erlental~ -

Comunicat· rusesc. 

Petrograd; - Comunicat oficial. - Ofensiva 
noastră la vest de Niemenul mjlociu s'a lovit de 
contra atacuri inimice. Luptele <;ontinuă. Pe 
malul drept al Narewului şi pe stânga Vistulei 
n'a avut Joc nici o schimbare esentială. Pe f.ron-. 
tul Bartfeld-Ujoc· continuăm să progresăm cu 
succes, deşi inimicul a primit întăriri. 

In direcţia Muncaciu, Stry şi Hust Dolina 
Germanii iau atacat din nou poziţiunile noastre, 
dar fără succes. 

I 

f 

ln jurul constituirei cabinetului 
· national. · 

Sofia.· - Ziarul gu.vernamental bulgar „u. 
tro" anuntă că în întrevederea avută cu condu„ 
cătorii opozitiunei, d. Radoslavoff a declarat 

. categoric, că atât dsa cât şi regele Ferdinand 
sunt de părere să se constituiască un cabinet 
national. 

lnregistrând această declaratiune a primu
lui ministru, ziarul ..,Utro" arată că desele În• · 
trevederi dintre d. Radoslavofi şi conducătorii 
opozitiunei au o semnificaţiune importantă, cer
curile politice având convingerea că se tratează 
constituirea cabinetu(ui national. 

Concesii făcute JaponleL 

Viena. - Korr. Bur. comunică: 
Londra: „Times" află din Pekiing, că o 

conferinţă ţinută la 27 Martie n. a ajuns la ur-
Roma. - 1Mer-cur.i a sosit aci generalul fran-

cez Pau, care a avut o misiune la Petrograd. mă torul acord: 
Generalul .Pau a declarat, într'un interview • Se dă Japoniei dreptul de a alege în Man
acordat la Salonk: ,,Sunt entuziasmat de efor- ciuria meridională teritorii pentru mdustriilc 
tul militar al ·Rusiei, a cărei minunată putere o sale miniere şi să exploateze minele fără pre· 
vom aprecia în curând. Convingerea mea în vie- juditiu pentru concesiunile acordate deja altor 
toria fiinailă s'a întărit şi mai mult". 

In acelaş timp a sosit aci generalul englez natiuni. 
Paget, care a avut o misiune în Balcani din par- Privilegiul echivalează cu un monopol acor-
te.a guvernului său. dat Japoniei. 
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. Ministrul Japoniei şi-a rezervat dreptul de 
a discuta în altă parte dacă Mongolia e cu
prinsă în acest privilegiu. 

Negociatiunile continuă pe ton amical. 
Chestiile socotite însă de China că ar fi 

atins suveranitatea ei ·natională mai sunt încă 
in suspensiune. 

Sosirea de trupe japoneze provoacă nemul
ţumiri. 

Bombardarea Belgradului. 

Bucureşti. - Din Turnu-Severin se anuntă 
că cu priejul bombardării Belgradului numă
roase şr-apuele au căzut în strada Mihaiu Vod_ă 
şi în strada" Balcanului, stricând mai multe ~d1-
ficii şi omorând mai multi oameni. O bomba a 
căzut în cafeneaua „f rumoasa Catalina" omo
rând 3 oameni. Bomba aceasta a fost împuşcată 
din tunurile monitorului, care luase şi el parte 
la bombardare. Monitorul a rămas neati·ns .}i 
după ce a dat număroase împuşcături asupra 
capitalei sârbeşti s'a retras, fără ca să fie atins 
de gloanţele tunurilor sârbeşti, cari deschiseră 
focul asupra lui. 

f ranta dă împrumut Serbiei, 
Muntenel(rului si Behdei. 

Milano. - „Corriere delta Sera" anuntă din 
Paris: Senatul francez a votat fără discuţie 
proiectul votat de cameră, în baza căruia Fran
ţa va da Serbiei. Muntenegrului şi Belgiei un 
împrumut de 1350 milioane franci. Dm aceasta 
sumă cea mai mare parte o va căpăta Belgia. 

Ameliorarea situatiei prisonierilor 
din Serbia. 

Bologna. - „Resto del Carlino" publică un 
raport dela corespondentul său din Niş, despre 
stările din Serbia. Corespondentul numitului 
ziar vorbeşte despre ravagiile epidemiilor în 
populaţia şi armata Serbiei. ln oraşe stăril.e 
s'au mai ameliorat şi în Niş se pare că a reuşit a 
înăbuşi epidemia de tifos. S'a, ameliorat şi si
tuaţia prisonierilor în Serbia. In Serbia aproa
pe toţi prisonierii sunt internaţi în cazarme şi 
se bucură de un tratament destul de cinstit. 
Alimentarea lnr e relativ bună şi sodatii, mai 
cu seamă ofiţerii îşi primesc solda regulat. 
Cu România s'a î11cheiat o .înţelegere cu sco
pul, ca prin mijlocirea ,;Crucii Roşii" prisonierii 
din Serbia să poată coresponda cu familiile lor. 
Afa:ră de aceasta să se dea posibilitatea ca a
cestor prisonieri să li se poată trimite bani şi 
alte lucruri de cari au lipsă. 

Contingentele mai bătrâne au fost în Serbia 
toate chemate sub arme. Toti cetătenii sârbi 
cari au fost soldaţi, până la etatea de 60 ani au 
fost mobilizaţi. După statistica oficială peste 2."> 
mii Sârbi au murit. iar numărul răniţilor trece 
peste 60 mii. Din Serbia nouă au fost înrolaţi 
n armata sarbească peste 10 mn monameaant. 

Ciocniri la 2.-anita sârbo-buh~ară. 

Din Niş se comunică cu data de Duminecă, 
prima zi de Paşti, următoarele: 

Astă noapte pe la orele 2 o bandă foarte nu
meroasă de comitagii, în uniforme bulgare, a 
atacat pe neaşteptate postul grănicerilor noştri 
dela Valandovo. Grănicer.ii cari au supravie
ţuit au fost respinşi şi au trebuit să se retragă. 
Bulgarii au ocupat toate înălţtmile de pe malul 
stâng· al fluviulu·i· Vardar; lupta continuă. Nu
mărul mortHor şi al răniţilor e destul de ridicat 
în ambete ·părţi. Se zioe că tBulgarii au luat două 
tunuri Sârbilor. 

Răniţii sârbi cari au sosit la gara Strumiţa 
povestesc că Bulgar.ii manevrează ·şi luptă sub 
ordinele ofiţerilor şi că banda lor se compune 
·din peste un regiment. 1Mulţi sunt de părere că 
nu e vorba de comitagii, ci de soldaţi bulgari. 

Posturile de grăniceri din împrejurimi au 
alergat spre a da ajutor. Amănuntele vor fi co
municate de îndată ce vor sosi aci. 

Comunicaţiunile telegrafice şi telefonice cu 
Ohevgheli şi Salonic au fost întrerupte. 

• 
„Tribuna" din Roma comentând incidentul 

·dela graniţa sârbo-bulgară, zice că după toate 
probabilităţile guvernul bulgar n' a avut nici un 
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amestec şi -deci nici o răspundere directă în cioc- ! 
nirHe <le pe Vardar. Ziarul crede că acest inci
dent nu va avea nici o înrâurire asupra rapor-1 
furilor diplomatice sârbo-bulgare. 

Ministrul Bulgariei la: Roma fiind intervie- · 
wat de acela.ş· ziar, a declarat că nu cunoaşte I 
încă amănuntele acestui incident, dar nu trebuie li 

să i se dea o importantă exagerată. Incidentul 
a;re un caracter local. Date fiind bunele rapor- I 
turi ~ri există într·e cele două guverne el va 1 
pute4 fi aplanat ip curând. 1 

Ministrul Serbiei la Roma a declarat că c11 
greu s'ar imtea admite că incidentul a fost pus 
la cale de guvernul din Sofia. 1E vorba de o is
pravă a unor comitagii bulgari, reîntorşi de cu
rând din străinătate. 

Oiesiva rusească În Carpaţi. 

Cartierul pressei. - Pe intreg frontul din Carpatll 
occidentali s'au dat azi lupte puternice. Cu toate pier
derile enorme, ce le-au suferit mal în urmă, Ruşii atacă 
din nou. Deasupra Bartfei, în împrejuriniea dela Zboro 
se dau violente lupte între artilerii, la cari seara şi 

noaptea se adaog atacurile cu baioneta ale infanteriei. 
Ruşll au primit iarăş ajutoare, pe cari le-au aruncat în 
loc. Toate slllntele Ruşilor au de scop să-şi împingă 

trupele avansate spre Galitla occidentală spre graniţele 
vestice ale comltatulul Săros şi asltlel să li se deschidă 
posibllltatea de a atăca in coaste pozltlunlle noastre din 
valea Macovltel. Am zădărnicit însă această încercare 
a lor. Artileria noastră împroaşcă cu focul el trupele ru
seşti ce se găsesc pe pământul Galltlei aşa că şi trupele 
ruseşti deasemenea întărite, ce atacă în semicerc spre 
Zboro au fost constrânse să se oprească. Şi aceste trupe 
au suferit pierderi mari. ln văile Zboro-Szemelvenye 
şi azi a răsunat sgomotul contraatacurilor. 
i E Interesant; că comunlcatla s'a reluat cu Bârtfa, 
~are nu se găseşte departe de teatrul luptelor. In săr
bătorile Paştilor scălzile dela Bârtia au fost pline dll 
doamne, cari işl făceau preumblarea la bubuitul tunu
rilor şi duceau· şoncă şi pâne de s. Paşti in pozltlunile 
artileriei ce se găseau spre nord dela localitate. 
I Atacul, care l'am evitat in valea Topola, precum şi 
•tacul rusesc, care l'am oprit pe loc in văile Ondavel 
~e mijloc au reînviat. SI aci, conducerea armatei ru. 
~eşti a trimis ajutoare proaspete. Luptele au ţinut ziua 
$1 noaptea întreagă. Atacurile ruseşti s'au prăbuşit în 
~cui nostru şi în unele puncte ·au apucat putere larăş 

t urma atacurilor noastre. 
. h1 Zemplen de ambele părtl ale Labortel, partea 
oordostlcă a văii dela Stropko, precum şi spre ost dela 
florbok în regiunea Clrokabela, atacăm când noi, când 
Ruşii.· Aci ne promovează scopurile greutătlle mari ale 
terenului, întru cât fiind aci văile strâmte Ruşii nu pot 
~ă-şl valldlteze numărul covârşitor, de care dispun. Sol
Gatil germani şi austro-ungari se luptă umăr la umăr să 
tlesplngă atacurile ruseşti. Aceste văl formează linia, in 
~are, in legătură cu marea luptă dela Llmanova, trupele 
itoastre, cari .au eliberat ia 28 Noemvrle Homonna de 
Ruşi, ajungând trupele ruseştt··cari se fetrăgeau in fugă, 
le-a bătut. de~I aceste primiseră alutOl'"e 
; ln sectorul ce se întinde deasur ra Ujoc pinii. în vl·le 
teplenuluilarlş Ruşii au fost cari au rtaca1 şi Mercur!, 
au roate ca „uferlseri m.ari pierderi. tnunaerue 1n Oa
litia ale muntelui Opolonek şi muntll inveclnatl ce se 
r,idlcă în dlrectla spre apus deasupra localltătll Revhely, 
ne dau o bună apărare. 

' ; Despre luptele din Carpatl ce tln mereu începând din 
~4 Ianuarie se poate constata că Ruşii n'au renuntat la 
Intenţiunea lor de a inalnta pe această linie. Când se dă. 
pauză într'o parte a frontului. lupta continuă in ceea
l!lltă parte şi liniştea tine numai f)ână ce sosesc noul a
jutoare. Luptelor din Carpatl, Ruşii - după declaratllle 
oflterllor roşi, făcuţi prlsonlerf - le atribuie. un caracter 
declzlv. 

Soartea crucişătorului auxiliat 
german „Prinz Eitel Friedrich". 

Berlin. - Despre S-Oartea crucişătorului 
auxiliar german ,.Prinz fitel f'riedr.ioh", care se 
:refugiase ihavariat într'un port iaimerican din 
c~lt;a vaselor ~e răsboiu engleze, s'au răspândit 
ştmle cele mai contrazicătoare. 

După cum se a·nuntă din Washington ,JPrinz 
Citei friederic" n'a fugit din ·portul american 
Newport-News, ci comandantul vasului a cerut 
internarea, deoarece nu i-a sosit 'nici un adutor 
care să-i dea posibilitatea de a fugi din port'. 
Crucişătorul german va fi internat în Norfolk. 

Lupta între aeroplanele franceze 
şi germane. 

Berlin. - Din Baset se telegraifiază: Marti 1 
înainte de ameazi s'a:u ivit deasupra lui Mar- I 
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kirch aviatori francezi. Nu peste mult s'au ivit 
şi aeroplanele germane şi în văzduh s'a desfă
şuraţ _o luptă foarte interesantă. Aviatorii ger
rna~1 mcercaseră să-i prindă în cerc pe Fran
cezi, ca astfel să-i sHească a se coborî spre pă
mânt. Aviatorii francezi au scăpat însă din si
tuaţia. aceasta peŢiculoasă şi s'au depărtat· spre 
St. D1e. Oermanit i-au urmărit până 'ia St. Die, 
unde au aruncat asupra oraşului bombe omo-
rând 3 oameni. ' 

Diferite. 

- „Corriere delia Sera" primeşte o telegramă din 
Lyon, care spune că Grey a sosit în Franţa, ducându-se 
la cartierul principal englez. De aci ministrul englez s'a 
dus la Paris; 

- Contele Ştefan Tisza a plecat din Budapesta azi 
noapte la Viena. 

- Ministrul de interne ungar Sandor Jânos a fost 
alaltăieri la Viena, unde a avut conferinţe în chestii cari 
apârtin rezortului s.ău. Ieri dimineaţă ministrul Sândor 
s'â. întors Ia Budapesta. 

- Guvernul thinez a acceptat 26 din pretenţiunile 
Japoniei. In Peking a fost suspendată starea de asediu. 

- Armata expediţionară franceză, compusă din 25.000 
oameni şi care e destinată pentru atăcarea Dardanelelor 
pc uscat, a sosit la Alexandria, unde va aştepta vremea 
favorabilă, pentru ca să plece spre Dardanele. 

- După cum se anunţă din Roma, regele Italiei re
chemându-l în serviciu pe generalul în disponibilitate 
Giuseppe Romi, l'a numit comandant al cetăţii din Ve
neţia. 

- Ziarul „Nouvelliste" anunţă din Dunkerque că mo
ştenitorul belgian a intrat ca soldat în regimentul bel
gian nr. 12. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 9 Aprilie 1915. 

Paştile 
voinic1lor · noştri în campanie ... 

De pe câmpul de răsboiu din miazăzi pri~ 
mim o emoţionantă scrisoare dela voinicii ro
mâni ai regimentului 37. Străjeri ai hotarelor 
monarhiei, în sfânta noapte a lnvierii ei s' au 
improvizat şi de străjeri ai Mântuitorulzli ... N oap
tea e adâncă şi ropotul ploii nu încetează. Alte
dăti cadenţa acestui ropot copleşia spiritele şi 
le făcea să dormiteze. De data asta însă voi
nicii stau treji cum stazi lumănările sfeşnicelor 
din fata u.şei împărăteşti, acolo departe în bi
sericuţele din sate. 

Si cum se pierd ·în duioase contemplări, o 
preocupare le miscă sufletele. Cum să serbeze · 
ei ~lintele Paşti? Şi-şi aduc aminte cum ta Pa
ştzle altor ani păcurarii munţilor cărora le este 
eschisd putinţa de a se coborî în sate la bisericd, 

- serbeaza tota.ş sfintele Paşti. 
lntocmai ca acei păcurari voinicii se pun pe 

lucru: . 
lnfig pari în pă,mânt, întind apoi peste ei po

nevile, 'procovitele, - „hiserica" este gata! Pân/i 
să se desfacă zorile ei veghiază în această bi
serică treji ca flacăra lumânărilor. Pe când ~e 
începe slujba utreniei mari acolo in sate, o încep 
şi ei aci, cu ramuri înmugurite ocolesc „biserica" 
cântând troparele obişnuite, apoi troparul Chri-
stos a înviat... · 

Si întocmai-ca acei păcurari cari nu pot co
borî în sat să ia bucăţele de paşti, ci sug sucul · 
din florile pomilor, aşa şi voinicii noştri iau câte 
o floare şi-i szxg sucul ,,care-i curat ca şi pa
ştile" .... Un sergent apoi a fost trimis să cum
TJere 5 ouă roşii, pe cari le-au consumat toti cei 
24 de străjeri din acest loc ... 

Scriu voinicii noştri , că ei şi-au împlinit: 
„obiceizd nostru românesc de acasă ... " 

Viteji străjeri ai monarhiei şi ai Mântuito
rului din noaptea dinspre Duminecă, voi aţi dat 
o pildă fără egal, despre nemărginita dragoste 
a Românilor din campanie fată de rosturile sfin
tei noastre biserid ... 

Voi cari ne scrieţi sunteţi: 
Ion Crista (sergent, din Sinersig, corn. Caraş

Severin.~ Gavrilă Dzrca (sergent, ttotar, Bi
hor), Ioan Condoros (ini., fonău, Bihor), Vasile 
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Brinza (inf., Ciheu, Bihor), Ion Bursas (inf., 
Sa·leşte, Bihor), Alexandru Ilie (inf., Chişirid, 
Bihor), Jon Molnar (inf., Tăut, Bihor), Petru( 
Paina (inf., Sânmiclăuşu-1-român, Bi<hor), Jon 
Balog (inf., Berechiu, Bihor), Traian Comloşan 

' (inf., Beba, Tmontal), Petru Burta (inf., Vărădia, 
Timiş). 

' PENTRU NUMĂRUL DE PAŞTI PE SEA
MA RĂNITILOR am mai primit dela urmă-
torii: · 

Pr. Sf. Sa d. Dr. D. Radu, episcop 
Oradea-mare 

Ion Albon, contabil Sebeşul săsesc 
Ioan Bocicu, econom Soimuş 

cor. 30.-
5.-
1.--

Terentius Buhescu, iDfiiner silvic Besz-
terczebanya 

Dimitrie Cornea. Budapesta 
tieon~e Ivan, preot 2r. cat. Boarta 
Octavian Popa, preot Mezoszakal 
Ion Duma, Sacal, colectat dela săteni 
Reuniunea înv. 2r. cat. din jurul Gherlei 
Elvira Porumb, Tulea 

· Dr. O. Galdeu, Beszterczebânya ' 

5.-
2.-· 
1.-
1.-
9.70 

10.-i. 
4.-
3.-

, Corespondentă - din coajă de mesteacăn! 
Intre corespondentele venite de sărbători dela 
soldaţii noştri este şi una tăiată din o netedă 
coaje de mesteacăn. Corespondentă în toată 
regula: subscrisă de voinicii re~imentului 63 
bistriţean, vizată de comandamentul militar şi 
de poştă. Alba fată din dos este încrustată de 
tricolor românesc pe margine iar în mijloc sunt 
scrijelate un Hristos a înviat şi versurile: 

Neamului fericire şi mult noroc 
Urează soldatii din linia de foc! 

Vizarea poştei de tabără datează din 28 
Martie. 

t Geon~iu Muntea·n. canonic prebcndat al 
bisericei catedrale mitropolitane din Blaj, mem
bru al exactoratului şi al senatului şcolar a:rhi
diecezan, asesor la tribll'11alul matrimonial de a 
II-a instantă pentru arhidieceză etc. etc., după 
scurte sufe:rinte a decedat Luni, în 5 Aprilie n., 
î11 al 75-lea an al vieţii sale plină de muncă stă
ruitoare pusă în serviciul sf. biserici şi al învă
ţământului public şi în al 42-Iea an al fericitei 
sale căsătorii. 

Inmormântarea defunctului a avut loc Mer
curi, în 7 Aprilie n., în cimitirul comun din Blaj. 

Odihnească in pace. 

La curta de Ar2es plecaseră 1M. S. regina 
1Maria şi A. S. R. principesa Elisabeta pentru 
ca să petreacă sărbătoarea Invierii lângă M. 
S. regina Elisabeta. Luni dimineata s'au î·na
poiat în Bucureşti. 

Monumentul fostului ministru Haret. Comi
tetul pentru ridicarea unui monument în me
moria regretatului Spiru Haret, fost ministru al 
instructiunii publice în Româna. a strâns până 
acum, prin subscdptiune publică. o sumă de a
proape 82,000 franci. 

„Român nem tud magyar, menetszazad, 
menni". „Magyarorszdg" din Dumineca trecută 
publică un foileton din condeiul scriitorului To
morken.v /stvdn, în care zugrăveşte un tablou 
foarte fidel despre câtiva soldati români. Nu îl 
putem da în traducere, căci nu se poate reda un
gureasca stâlcită ce o vorbeşte soldatul, dăm 
deci câteva pasagii din original, ca să se vadă 
cum se jăluie soldatul român, prin condeiul u
nui scriitor ungur: 

- Egy testver lent van Grânk, egy testver 
Katar6, en megytink Galiczia ... (Un frate e dus 
la granită, altul e în Cataro, e,u merg în Gali
tia .... ) 

- De românnak nem j6, szerbnek j6, ma
gyarnak j6. (Pentru Român n.u e bine, pentru 
Sârb e bine, pentru Ungur e bme). 

La întrebarea, că de câti ani e, răspunde: 
- f:n harmincnyolcz. De nem tud magyar. 

Nem itthon maradni. Magyar tud magyar, itt
hon maradni, hid orizni, ocska ruha, Român 
nem tud magyar, român uj ruha, menetszâzad, 
menni". (Eu sunt de 38 de ani. Dar nu ştiu un
gureşte. Nu sunt tinut acasă. Ungurul stie un
gureşte, el rămâne acasă, păzeşte poduri, e îm
brăcat în haine uzate. Românul nu ştie ungureşte, 
Românului i se dau haine noui, e împărtit Ia 
compania de marş, merge (pe câmnul de luptă). 

„R O M A N tJ [" 
I 

Osândirea unei otrăvitoare. In baza· verdic- ; 
tului curţii cu jurati judecătoria din Arad a osân- I 
dit azi la puşcărie pe v.iată pe sotia lui Kis P. I 
J<înos, acuzată pentru otrăvire în două cazuri, 
iar pe soţia lui Telfoldi ,Mihâly, a cărui bărbat 
şi doi copii au fost otrăviţi, la 8 arni puşcărie. 

Succesul unei bursiere a societătii noastre 
teatrale. Zilele trecute a avut loc în sala Ate-
1neului din Bucureşti o producţie a conserv.to
rului de muzică. ·Relevând frumoasele prelta
tiuni ale elevilor şi elevelor canservatorulu! cu 
acel prilej „Universul" scrie între altele: 

„Tinem a releva cu o deosebită menţiune 
pe dra Lelia Popovici care s'a prezentat ca o 
foarte distinsă cântăeată. „Loreley" de Liszt 
a fost cântat foarte comunicat.iv, cu un rem~u
cabil simt artistic". 

Ne bucurăm de frumosul succes obtinut de 
dşoara Lelia Popovici, bursiera societăţii noa
stre teatrale, care precum se ştie, este fiica re
gretatului profesor de muzică Nichi Popovici. 

Pentru biserica română din Budapesta. Vă
duva fericitului George Serb, a depus în con
formitate cu intenţiunile reposatului ei sot, la 
„Prima cassă de păstrare" din Budapesta 20 
mii cor. pentru zidirea bisericei gr. or. române 
din Budapesta. (Drap.) 

Un nou ser contra holerei. Se află din Paris 
că profesorul Vj.ncent a anuntat la Academia 
de ştiinte că a descoperit un serum de vacci
nare care apără în mod eficace contra holerei. 

Măsurile Rusiei contra legiunei poloneze. 
Se an un tă din Viena: Corespondentii de răs
boiu ai ziarelor anunţă că comandantul armatei 
ruseşti care operează în Galitia de sud-est a 
publicat un ordin prin care impune soldaţilor 
şi populatiunei să trateze ca nişte bande de 
tâlhari pe membrii legiunei poloneze deşi ace
ştia sunt asermentati în armata noastră. Ordi
nul amenintă de judecata curţei martiale pe 
oricine sprijină un legionar, amenintă cu dis
trugerea satelor unde legionarii vor fi gă·?:
duiti. 

Declaratiunile unui membru din consiliul 
imperiului rus . .Se află din Petrograd: .~Nowoje 
Wremja" spune că la Petorgrad a avut loc un 
banchet al slavilor sub presidentia generalului 
Skuzarewski. Un membru din consiliul impe
rial a relevat necesitatea de a se cuceri Con
stantinopolul. Un alt orator a vorbit cu privire 
la formarea a trei uniuni; una anglo-germană 
sub conducerea Marei-Britanii; una frnnco-ro
mână având în frunte pe franta şi una slavă a
vând în frunte pe Rusia. In discutiunea asupra 
răniţilor de pe teatrul răsboiului austro-ungar, 
acest orator a contrazis părerea copilărească 
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x Pălării ele2'ante, albituri~ cravate, parde
siuri de gumă p. bărbaţi şi femei, ciorapi, ba
tiste etc. în cel mai mare asortiment şi cu cele 
mai ieftine preturi se vând în 

prăvălia de modă pentru domni „Ch1c", Arad 
bulev. Andrassy nr. 15. 

Vis-â-vis de hotelul Panonh. 
(He 2892-10.) 

Ultima oră. 
ÂVIA TORU 'AUSTRO-UNGARI BOMBAR

DEAZĂ SCUTARI. 
' 

Budapesta. - 4 avioane pancerate austro-
ung-are au aruncat bombe asU)Jra Scutarilor. 
Aviatorii austro-un2'ari au aruncat 13 bombe 
asupra oraşului, pricinuind stricăciuni ediiiciu
lui 2ării şi fabricei de tutut1„ 

LUPTELE IN CARPATI. 
Budapesta. - Dela cartierul pressei se a

nuntă: La Duela, Ruşii au câşti2at putin teren. 
frontul nostru se întinde acum dela l(onicna 
prin Zboro, Bânyavol2y şi Laborczrev până la 
Lupkow. Dela Bali2'rod ne-am retras încet pâ
nă la granita Un2'ariei. 

Lupta mai vehementă se dă acum pentru 
inăltimile de lân2ă Labort unde luptăm împreu
nă cu Germanii. 

INUNDATIA LA CLADOVA. 
Bucureşti. - Din cauza creşterei apelor Dună

rei, oraşul Cladova, situat vis-a-vis de T.-Severin, 
este în mare parte inundat şi, - împreună cu sa
tul Costol, - jur împrejur înconjurat de apă. A
pele au ajuns la Cladova până în mijlocul târ
gului, în fata bisericei. Legătura cu satele înveci
nate se face prin bărci. Tot în acest mod se face 
şi legătura cu cetatea fet-lslam situată la vre-o 
600 metri mai sus de oraşul Cladova. 

' . 
Vapoarele „Takova" şi „Tiraspol" aduc zilnic 

munitiuni dela Prahova, pentru garnizoana din Cla
dova şi pentru sectorul Cladova-Milanovac. 

• 
Din cauza creşterei necontenite a Dunarii se 

semnalează inundatii şi la Gura Văei, unde linia 
ferată este amenintată şi în satele dealungul Du
nărei. Rareori Dunărea a avut o cotă aşa de mare 
ca anul acesta şi anume la 4-IV 1895 plus 8.49 cm., 
iar ta 26 August 1897 plus 8.66 cm. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 
a persoanelor necunoscătoare că armata au- Pavel Jurma, Sântăndraş. Am primit 20 cor. 
stro-ungară nu s'ar lupta bine. Un colonel din în abonament până Ia 15 Mai a. c. . 
contră a declarat că este foarte greu a lupta Marietta :Or. Anca, Capolnoc-Măinăştur. Am 
cu armata austro-ungară. Numai marele număr primit 16 cor. în abonament până la IO Mai a. c. 
.de morti probează vitejia extraordinară a ina- Petru Ungur I. Grigor, Mielăşel. Am primit 
micului, trăgătorii austro-ungari sunt chiar mult 2.40 cor. în abonament până Ia 15 Aprilie a. c. 
mai buni decât cei germani. Soldatii slavi, des- T · · 40 
Pre predarea că·rora s'a scris sl vorbit atâta, Ştefan Toth, imişoa:ra. ·Am primit 9. cor. 

în abonament până la 30 Iunie a. c. 
·nu depun armele decât după ce au tras ultimul Alex. Vaşiadi, Tămaşda. Am primit 14 cor. 
glonţ. în abonament până la 30 Iunie a. c. 

· Inocularea trupelor româneşti. Medicii cor- Ioan Blidariu, Toplet. Am primit 7 cor. în 
purilor de trupe şi ai serviciilor din în~reaga abonament până la 30 Iunie a. c. 
Românie au fost convocati la ministerul de Dr. T. C. L. Am primit 14 cor. în abonament 
răsboiu, unde d. general Iliescu, secretarul ge- până la 30 Iunie a. c. 
neral al acestui departament le-a arătat că sco- Maria Sânjoanu, Maier. Am primit 7 cor. în 
pul acestei întruniri era de-a găsi mijloacele abonament până Ia 30 Iunie a. c. 
cele mai practice .pentru a putea inocula tru- Alex. Băiesan, Poiana. Am p.rimit 7 cor. în 
pele cu serurile antityfic, antiholeric şi antiva- abonament până la 30 Iunie a. c. 
riolic. Ministerul, în urma avisului emis de că- Adeodatu Corutiu, Maier. Am :primit 14 oor„ 
tre corpul medical, a luat dispozitia pentru ca în abonament până la 30 Septemvrie a. c. 
tJ upele cari se află sub d:rapel să fie inoculate =-=-=====-=-=-============== 
în cel mai scurt timp posibil. Ministerul s'a în- Redactor responsabil: Constantin Savu. 
teles în acelaş timp cu directiunea generală sa-
nitară şi cu institutul bactereologic în privinta 
furniturei serurilor necesare. Rezervistii, con-

Librăria diecezană df n Arad are 
cediatii şi militienii cari se află la vetrele lor, 
vor fi inoculati ·de către medici civili oficiali. 
Primăriile în comunele rurale, primăriile şi 
circumscripţiile politieneşti în comunele ur- depozit mare de ornate, prapori '' 
bane, sunt autori~ate, în . ~pel~rile pe cari Ie recvizite bisericeşti (potire cruci, rf-
vor adresa oamemlor mob1hzat1 aflat1 la vetrele I ' 
lor, să Ie facă cunoscut că în caz de nepre- , pide, candele, cădelniţe). . 
zentare din partea lor, concediaţii, rezerviştii ! • 
şi militienii vor fi pedepsiţi de unităţile trupelor 

1 
Cereţi catalog. 

din cari fac parte. . t 

I 

l 
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. :·YIN··URI 
I • 

vechi ,1 noul de vândut. 

Adresaţivl cu· toatii tncrederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Vilâgos) Petru Benea, 
căci Vi\ trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile oele mai moderate. 

Vtnurl vechi din anll 1911 - 1912 
Vin alb - - -·78 - 0 64 
Rtzllng - - -·so -·6s 
Roşu de Mlnlş 1·60 1·20 
Carbenet - 1"40 - -

Vinuri vechi şi nou din anul 1914. 
Vin alb- -·56 -·48 
Rlzllng - - - -·58 -·50 

. ŞUier - - -·60 -·-

Rachiuri • 
. . Rachiu de ltreve - - - 2·20 

Rachiu de treve specialitate - 2·60 
Expediez la dorinţi\ tn sticle şi tn canti-

tate mai mică vin. · 
Vinul se expdieazl ou rambursl dela 50 

litri tn sus sub tngrijirea mea proprie. 
V ase dau împrumut pe timp de doul luni . 

. . · Pentm . Calitatea vinului garantez. 

lleM7 Pe't:Pu Benea 
propr. şi neg. de vinuri _' 

Yllago• (Arad m.) 

ln . atenţiunea 
negustorilpr I 

.·· :I 

·~ Acoperirea trebuinţelor . de 
, .ciocoladă şi „ zaharicale pen-. 

· · .. tru preţuri de fabrică.. :: :.; 
In depozit: Kugler, Hel· 

aABo~ ;;K~~;;~=~: I 
Piaţa. Andrdssy, colţul Salacz utcza 

„ROMÂNUL" „.~· 

~Haine de vară, . 
f del:·~~111;m~~t3~~~~~\~"!.\1:.~·~ir:,,;~:~ ,:tt,:~J~~·~ s;'.J'~~\:'t!'":i; 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de pănuri 'i de , curăţitorie chimică, 

. aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte h~~i
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnic tn 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu specialitate tn 

croitoria mea specială. -:-. Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării. 

Lu c z a J Jo z se f, ;~!::!:;it~~ ::::;~ Szeged. 

STEF AN · SţADEK jun. 1abr1că de. mobile 
V AR Ş E Ţ, . str.ada Kudritzer . numărul i 44-46. 

Cea mal renumită, 
Telefon._1059. . . Telefon 105(). , 1 

(Oa 2270) „ ,_ mare fabrică de· mobile 
din sudul Ungariei (Versecz). „„„„„„ ... „„„„lml„ 

PEJ.VTBlJ' CA 8.1. OlJ'BIP.!BAŢI 

„PIANURI" 

IU trebuie sl mergeţi li BUDAPESTA, la 

,,TRIS K A.'' 
se pot cumplra cu preţuri favo
ra bile. In localitate introducerea 
pe timp de un an o face gratis. 
In provinţă : expediază pianuri 
cu porto şi pachetare gratis. 

,TBISKA J .. 
CLUJ (KOLOZSV AR), 
atr. Bartha-Miklo• nrul 14. ... „„„ ....... „ ... „ ...... . T.ft~·~ 

Pregăteste mob,ilele cele mai moderne 
şi luxoase. cu preţuri .foarte mode~ate. 

Mare depozit de piane excelente, co
voare, perdele, ţesături fo~rte fine şi I 
maşini de cusut. - .· (Sa 113) 

·~ 

„„ ... _..(.Zi•· •2008 ... ) ............ ~,-------------·--------------------------_.J 
.~ 1i·f RA;f II /ZSIBRITA 

l ~ f- -·. . Intreprindere pentru ztdiri şi fa- i 
· ·- · brică pentru _articlL de 1 clment. ( 
VERSE C Z (Vârşeţ), Pancsolai-ut,.arul 5t _____________ _;,, __ ~----------------------+ 
Aducem la cunoştinţa On. public că ţinem per:Qlanent tÂ 
depozit următoarele producte. - V ase de ciment pentrn ).:. 
soluţiuni de peatră vânătii pentru vii, în mărime, dela 200 
până la 600 litri. Filtre de beton şi ţevi pentru. canaluri 
dela un diametru de 1 O până la 100 cm. vălrue pentru 
porci şi vite etc.~ Primim şi executăm aşezări. de as~halt • ţ 
şi beton, bas:ne de beton de fer în toate mă.rimele, iesle , f 
din beton de fier, stâlpi, trepte stabile şi atârnătoare din : ~ 
cfrµent sau fer lucrat artistic, canalizări, J?Oduri ~.filtre • ~ 

;~-1 

~ .... ~ .... .c· ..... ~ ..... ~ .... ~ 

precun:i şi totfelul de _lucrări în branşa do 01ment Şl asfalt. r~ 

I 
La cerere în ... persoană salt;. scrJs,.~~tăm cu 

1 
i~ 

:-: plăcere la dispoz-iţie cu .oferte. :-.: :~ 
1; ~ 

:....-----..... i--„.1 --- . I; 
f.; 

rF 
"'~-r- ~ „ -„~ tt-

,f' 
ţ;, 



„ 

\ 

_.,f_a~g._8_. ___________ •• _ _....__·~------------·--~-----~~--0~M~l~-~N~U~I:"=----·-----·-· -------.~--------~S~âm~bă~tă~·~lO~A~pr~ll~!c~l~9~15~, 

O nouă inve11ţiune de clopote! 
. ..,,, 

M>it ·e= 

'' ,, ,, '' 
Prospecte şi preliminar de spese gratis. 

Friederich Honig 
fabrică de clopote brevetată 

~~~~~~~~Arad, str. Rakoczi nr. 11-28. 
' 

Cea mai buni api de dinţi premiată la mai multe I 
e~poziţii Internaţionale cu cele mai. mari distincţii. I 

~<><> CC>I'e 
plătesc aceluia care după întrebuinţuea 

apei de dinţi BARTILLAS 
-o sticll 80 fii.- mai are durere 
: de dinţi sau miroasă gura. : 

Ed, Barfilla-Winkler's Nae hi. 
•• •• L. PLAN •• • • 

Wien, X. Goelhegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Să se ceară 
pronunţat Api de dinţi Bartllla; pentru denunţările falsificaţi
lor plătesc onorar bun. ln comunele în cari nu se poate căpăta 
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii. 

'I OiEiiD~fG.R&FEEiiii: I 
I ODINIOARA SOCIETATEA CURELARIROR 

· . Strada Cisnădiei · 45. s I B I I u, Hertauer-gassa 45. 
ţf• 

CEL MAI MODERN INSTITUT TIPOOR.APIC 

ROMANEŞC DIN UNG.ARIA ŞI TRANSILVANIA 

„CONCORDIA" 
IOCIBTATI! ' AR AD STR. ZRINYI 

PB ACŢIUNI · J NRUL Ila. 

Plflld lpfOYfzlonat C1I cele mal moderne ma,inl din 1trlll'lltMt fi 
patrie, cai maşJiJ. de c11le•, maşbai. de tipu, maşiltt cte 
t•tat tl maşw de y-l.z>11at olişeie, precum fi cu cele mm 
moderne litere, primette spre executare toffattl de 0118:11., N· 
Yt.H, lot, :placate, .l'tJ6i.6tNt ~ipl.l-itu.rt :pentl'll W11e1 
şt •ooietiţi, JJ.l'BCWIJ. şi t1p&Z"1.t1U'i. advocaţtale, Jay.f. 
t411. de Io1od11I., CIU.lllllie şi pe».tl'v. petl'fJce.l'i.. Alluntllll 
tunebrale 1e executl cu cea mai mare urgentl. Se exec:11il tot 
felul de lucrlrl de aceasta branfl dela cele mal slmple pini la 
cele mal flae. - Executare promptl. - Preţtul lllOGera 

11------0 
· Unde , 

se pot cumpăra j 
cele mai bune şi 

mai elegante · 

PLOIERE? 
TT 

Un d IJ se pot afla noutăţile r 11 • t o u t. ca s 
• cele mai moderne - „ 

şi ploiere pentru dame şi bărbaţi în executare perfectă şi 
esteti~ de calitatea cea mai bună şi cele - mai modeme 

albituri pentru bărbaţi 
I 

în executare recunoscută de cea mai bună. 

Căme~I· de modă albe şi colorate; 
y GULERE şi MANGETE ... ".-. 

albe şi colorate; BATISTE de buzunar; / {:'· · " · _ ~
0 

i 

BRATELE; CRAVATE pentru gulere ·~ · · • · 
simple şi duple; CĂMEŞI din păr de 
camilă; CIORAPI şi alţi articlii de modă ~~6;&~~ 
p. bărbaţi în sortiment bogat şi cu pre- §;:~~ ~~~ 
ţurile cele mai ieftine se pot cumpăra dela 

GUSTAV SCHMIDT 
~abricl de paraplee fi prlvllie de articlfi de modl pentru blrhaţf 

(2 SIBIIIJ (Nagyszeben), Piat~:are, palatul „Bodenkredit". Ei 

NOU.A. 
prăvălie 

de obiecte 
mecanice. 

Cu stimă aduc la cunoştinţa on. public 
din . localitate şi din provincie, că în 

NOUĂ 
prăvălie 

de obiecte 
mecanice. 

I 
T1mfşoara-Cetate (Tem~svar-Ilelv.) Losonczyi-ter 16, 

lângă biserica catedrală, am deschis 

o excelentă prăvălie de obiecte mecanice 
corespu.nzătoare tuturor cerinţelor moderne. - Ţin în depozit cele 
mai bune maşini de cusut, biclclete şi fonografe; execut totfelul 

tde lucrări în branşa mea, cu preţuri moderate şi pe lângă garanţă. 

Cu de~;~~:~ s c h u st e r G u s z t a V' mecanic 

fost c~nducător al atelierului mecanic a lui STAM. ii (Su 2211) 

Premiat 

I. 

Expoziţia ioteriiaţ. de modA, Paris 1911: Grand Prix şi med.de aur 
Expoziţia univ. din Roma 1911: Grand premiu şi medalia de aur 

Telefon nr. 172. 

: Croitorie civilă şi militară : 

Mare depozit de stofe engleze şi indi-

1 
gene, precum şi totfelul de articole 
militare. (1845-30). 

, 

I 
Tiparul tipografiei „Concordia'' societate pe actil în Arad. - Edltor-responsahil: LAURENTIU LUCA • 

• 


