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O uniune a statelor din Europa de mijloc. 
- Propunerea lui Fr. de Liszt. -

III. 

Capitolul (II) caire urmează nu ne intere
sează acum atât de mult, ca celelalte. E vor

. ba ide o arnalliză a stădlor i111terne din Ger
mania. Redau numai constatări1le: 

Şi statul german va trebui să se prefacă 
după -răsboiu. 

Partidele politke voc reveni - vor tre
bui să revină, fiinid'că un stait, ca;re are vigoare 
trebue să aibă pa;rfrde. Unde nu există e a-

, morţe-ailă, :decadenţă. fireşte, multe ·puncte 
dfo programele· partidel·or vor trebui schim
bate. Antagonismul, „veninul din luptele de 
parfd va trebui să dispară." Toţi cetăţooii 
patriei - Germani, Poloni, Danezi, Alsacieni, 
Lotaringieni - creştini şi evrei - vor tre
bui ·să 'lie stimeze mult mai mul1: .reciproci 
fiiE<l'Că iau dat dovezi de ·iubire de patrie, î•n 
vremuri de grea cumpănă. 

Şi situaţia între pOipOr şi mini'steriu se va 
îmbunătăţi. Increderea reciprocă va fi mai 
ma.re. \ 

· Diplomaţia germană a suferit eşec pe în
treagă linia. Opiniei publice şi pressei, care 
crei.ază această apinie pub'lică, li s'a dat prea 
puţină impo·rtantă 'din partea birooratiei ger
mane dQrninante. Va trebui ca statul să se în- I 
grijească ca să se ttransp'lante cultura sa ·şi 
în străinătate, ca să se câştige astfel încrede
rea şi simpatia popoarelor străine. 

IV. 

In capitolul III analizează Liszt situaţia 
Germanici faţă de f ranţa, Angilia şi Rusia şi 
pledează pentru o uniune a statelor din Eu
ropa de mijloc. Aceasta este tema ·p.riJlfCipală 
a 1lucrării. 

Să-i vedem argumentaţia. 
Dreptul ginţilor s'a prefăcut în nimic dela 

începutul răsboiului. fiecare popor belige
rant a .nesocotit acest drept. Dar ar fi o nai
vitate să crezi că după ce s'au rpotOllit spiri
tt:le inu va mai fi nici un ct.rept aH ginţilo.r. Dim
potrivă. Comunitatea între ţări se va stabili 
din nou şi - cu dânsa - şi dreptul ginţilar. 
După ·răsboiu'l acesta mondial î.n.cepe o oouă 
t::pOlcă î·n istoria lumii. E vorba ca o alianţă 
nouă a popoarelor, a ţărilor, să asigure pen
tru viitor o desvoltare deosebită de cea de as
tăzi, î·ntre ţări. Dela deslegarea fericită a 
problemei, oarre zaioe în mânile Germaniei -
după Liszt - se va asigur.a pacea pentru 
multe generaţii, diupă răsboiu. 

· - Comunitatea culturnlă a. staitelor a suferit 
nauf.ragi'u în 1914. Pentru ce? Cauza prin'Ci
pailă o află Îl11 lipsa oricărei coordonări orga
nice. Statele din trecutul apropiait r!'au format 
un orga1nism, ci au fost wn agref!.af din v1re-o 
50 de existenţe cât se poaite de eterogene. 

Misiunea proximă va fi ca din agregatul 
acesta, •căruia i-a luat echiilibrul pontica per
fidă, împotriva Germainiei, a lui Eduard al 
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Arad, str. Deâk Perene nr. 20 
se afll de vânzare clrţi de ruglciunl, 
bisericeşti, literare, popula.re etc. etc. 
Al. Cazaban. Ce nu se poate spune . • 
Oonstanţa Hodoş. Martirii. 

Icoana sufletului Carie de rugăciuni şi 
cântări bisericeşti. Legată t ·- Cor., le
R"ată în catifea . • . . . . . • . 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legată . . . . . . . . • • . . 

O. Rotită. Poezii • . . • , • . • • 
E. Revent. „Cântecul neamului<. Poezii 
N. Zaharia •Sentimente, pasiunic. Patrio

tismul. Bunătatea. Răutatea. Malitiozita-Cles Payot. Educaţia Voinţei . . . • 
uuy de Maupassant. Inima noastră. Ro· tea. Arnitiţia. Dispreţul. Afinitatea su-
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INSERTIUNILE 
se primesc la acfminl-

strntie. 
Multnmite put:lice sl Lou 
deschis costă şirul 20 fiL 
Ma11uscriptelc nu se în-

napoiază. 

VII-iea, să se formeze un organism, care săi 
.aibă putere de viaţă. ' Acest mganism se 
poate forma num;ti prin alianţa mai multor 
grupuri de state, cari - în cercuri concen
trice - să aibă interese comunţ, treptate. 

„Problema va fi să întă•rim organizaţia 
aşa de mult, ca să poa.tă ţinea piept cu efect " 
faţă ide pofta de a stăpâni a ori'Cărni stat mon
diaJ." (pg. 18). 

Pot să vină în combi·natie trei state, cari 
ar putea periclita echilibru~ unei astfel de u
niuni: franţa, Rusia şi Angilia. 

Franţa numai cu ooloniHe sale ajunge să 
poată ţinea piept cu Germania. Cu toate aice
stea - de importainţă mai ma!re este terito- · 
riul f ranţei din Europa, unde franta este cu 
4000 de· chil'om. patr. mai mică decât Ger
manfa. Papul:aţia d~n franţa - 39,6 mH. -
c mai ,puţin decât jumătate decât cea a (]er
manJ.ei - 67 mit Deja în 1914 n'ar fi fost în 
stare fra:nţa singură să poarte răsboiu .. ~ 
Germania. 

După răsboiu nu va fi franta mai puter
nică. Ori Cllllll se va termina răsboiul - Fran
ţei i va trebui multă vreme ca să câştige pu
teri, pe urma .pierderillor suferite. De ,,re
vanşă" va trebui să se lase. finanţele el vor 
f; sdruncinate. S'a î•oorezut prea mult în Rusia 
~ împrumutâindu-i ba11i din greu. Desiluziai 
va wrma în curând. 

Pentru Rusia şi Anglia nu va mai fi de 
atâta importanţă o frianţă istovită şi va ve
dea poporrnl ~ra1111Cez că a fost î·nşerat, folosit 
de două popoare cu scopuri egoiste, de En-
glezi şi de Ruşi. ' 

Nu va trece mult şi fra1nta nu va fi pen
tru wniunea plăm1ită un duşman temut. E de 
prevăzut că Anglia şi Rusia nici nu vor a-

_ C~tpuri _din tăsboiu. _ 
fi 

··IV. 

t P. Y. 
- Scrisoare celu1 mort. -

Dragă Pavele! 

Când căzusem, jumătate mort, în pulberea 
drumului, prin pânza care mi se lăsase pe ochi 
am mai întrezărit figura ta, camarade şi prie
tene iubit! Te-ai aplecat asupra mea şi ai tur
nat apa atât de scumpă, toată, din bidonul tău 
pe fruntea mea. Ah, şi cum aş fi voit să bâjbă-

. Nuvele şi schiţe . • . • . . . . 
1000 doine, strigături şi chiuituri ce să 

obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 
astre poporale . . . . • • . . . 

nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 
brună 5·20. Legată în os alb • . . 80·- Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 

10._ iese ceva, să-ti multumesc: dar limba mi se li
pise de cerul gurii, graiul mi se curmase. 

N. Băltestu. •Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazul c • . . • . . . • . 

Stendhal (Henry Beyle) >Despre amorc. 
Traducere de O. A. Demetrescu. (Bibi. 
pentru toţi nr. 902-906 . . • . . 

Mihail Eminescu. >Viaţa şi opera sac, de 
văţător. Preţul . . . . . . . • ~ 

Culegere de cântări bisericeşti legal 
Mărgăritarul sufletului. Carte de trugă

ciuni şi cântări întocmitl pentru tre· 
N. Zaharie. Ediţie de lux . . . • . 

Numărul poporal pe I an 4. cor. 

2.-
torului nostru Isus Hristos. Legată în 
pânză, aurită . . • • . • . 

Visul Năstdtvarei de Dumnezeu. Legată 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări biseri· 

t ·50 eşti alese şi întocmite de N. Ştef în-
Dimitrie Onciul. >Din Istoria Românieic. 

- ·50 Th. D. Speranţia. >Anecdote de post • . 
-.30 

4·-

Pretul unui exemplar IO fileri. 

Dar ai plecat mai departe, trebuia să pleci; 
2·- compania nu aşteaptă după doi soldati, ori nu
~·20 mai după mine. Am mai simtit cum îmi strângi 

mâna şi mi se pare că ai zis la despărţire, cu 
glas jeluitor: Scrie-mi, îti scriu!_.„. Apoi sani

-1}5 : tarilor: Luati-1, nu-l lăsati.„. 

'· t·25 I Când apoi, după câteva săptămâni, m'am în-
l tremat putin şi aş ·fi voit, cu mâna tremurândă, 

I 
să-ti scriu - atunci am înteles, ori mai bine, 
am auzit că nu mai eşti între cei vii. Căci mo
mentan nu am putut întelegc, nu am voit să 

Numărul poporal pe 1
/, 2 co· oane 
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junge la sfârşitul răsboiului actual şi vor rupe 
alianţa între olaltă. 

Liszt decJa1ră: „Nu mă sfiesc .să doclar la 
iocu:l acesta, că aş sarluta, ca şi înainte de 
isbuonirea răsboiului acestuia, cu bucurie, o 

Sinodul eparhial al Aradului. 
- Dela raportorul nostru. -

colabora.re pacinică, prietenoasă între F·ranţa SEDINTA 111. 
şj Germa1nia, căci colaborarea aceasta arr fi L _., UTU. 
cea mai sigură gairanţă a păcii şi a unei des-
voltări culturnle nevisate până acum". (p. 21) Preşedinte: Prea Sfinţia Sa. 

Al · ţ' f ţv d R · R · Notar: Dr. P. Cioban. 
ta e situa ia a a e usia. usia nu va Se ceteşte şi autentică procesul verbal al 

bceta de a fi o primejdie nid după răsboiu. şedinţei II. Prezidiul prezintă credenţionalul de
'J eritoriul ci vast - 22,3 mii .. de chilom. - putatului Dr. P. Ionescu, precum şi actele elec
şi populaţia ei de 170-180 miL de oameni torale şi credentionalul deputatului din cler al 
- o VO!r îndreptăţi-o, chia·r şi dacă ar pier- cercului Beliu. Se trece la comisia de verificare. 
de ceva, să se numească putere mondială. Deputatului Dr. G. Roxin, care a intrat în servi
Pofta de acaparare ·nu va dispărea în Rusia ciul activ militar, la cerere i se dă concediu. 

Deputatul Dr. Aurel Cosma, ales în 2 cercuri, 
câtă vreme va dăinui constituţia „cesaro-pa- optează pentru cercul Chisetău şi astfel cercul 

'pistă". Jn l!rma situaţi.ei sale geogTafice tinde Vinga se declară vacant. Inainte de începerea 
Rusia la mare - aceasta este cauza mai a- ordinei de zi, deputatul Nicolae Roxin face 
dâncă a poftei statului 1rusesc de a cuceri ailt~ propunerea, ca conduzul sinodal 78/1912 prin 
teritorii. care s'a stabilit contributia intelectuală, să se 

Va să zică: de Rusia va avea să ţină mai schimbe, deoarece tipărindu-se greşit în pro-
tocolul sinodal, a dat ansă la greşită aplicare 

cu seamă ·cant uniunea pilănuită. Problema fată <le preotii din districtul consistoriului oră-
proximă va fi: Rusia să nu mai primejduiască dan, care în Ioc de 20 plătesc 30 coroane. 
echilibrul în viitorul apropiat. Prnsiia-ooti<Că şi Trecându-se apoi la ordinea de zi raportorul 
Ga1Iiţia vor trebui apărate fată de atacul rn- comisiei organizatoare Dr. G. Popa ceteşte ra
se.se. Dacă POllonii, Finlantlezii şi Ucranienii portul general al Consistorului din Arad. Se ia 
vor fi eliberaţi din braţeie ţarizmului, nu v.rea la cunoştintă în g.enere. In special comisia pro
să discute Uszt în lucrarea de faţă - e pro- pune, iar sinodul decide, ca Consistorul să fie 
babil însă. Uniunea ·statelor ditil Europa de invitat a insista la înfiinţarea de fonduri pro-

topopeşti. Tot astfel să se reguleze şi chestia 
mijloc va avea mi'Si·unea să poarte lupta mai pensionării profesorilor dela institutul pedago-
cu seamă cu pofta de expansiune a Rusiei. gic-teologi.c în confonmitate cu cerinţele legii 
Va fi în stare să tină piept - darcă va fli o noui regnicolare. Se ia la cunoştinţă generală 
uniune ·numeroasă, ca cea plănuită. şi raportul general al Consistorului din Ora-

Anglia va rămânea 0 „putere mondială", dea-mare. Şi la propuner.ea comisiei şi după lă-
muririle dep. Dr. A. Lazar şi ale P. S. Sale 

ca şi Rusia - după răsboiu. 'f.eritoriul de Consistorul e îndrumat a asigura o dotatie per-
.33,4 mii. .c:hilom. paur. şi cei 400 mii. de Io- manentă pentru functionarii provizori deia acel 
cuitori - o îndreptăţesc la aşa ceva. Va a- Consistoriu, ca să Poată fi aplicaţi în mod de
vea desiluzii pe urma .răsboiu!lui aictual, dar finitiv. 
nu se va da îndărăt, fondcă are în mânile ei Urmează referada comisiei bisericeşti şi ra
căile marWme mondia'Jie, cablurile împrejuru•l portul Consi.storul.u·i din Arad ca senat bise
pământului î·ntreg, flota gigantică. Dacă se rioesc cetit de raportorul M. Lucuţa; .se ia Ia cu
vor 1ridica popoorele subjugiate djn Indii, Egi- noştintă. In special însă se îndrumă Consisto
pet, Afgarnistan, Persia, Canada şii Australia ml să controleze executarea hotărîrilor sale de 

mai înainte, referHoare la căsătoriile nelegiuite 
şi-şi vor scutura jugul S'Clăviei - Anglia fot şi împiedecarea răspândirei sectarismului în bi-
putere mare va rămânea, pericut·oasă păcii serică, iar datele despre analfabeţi să le adune 
în lume. De aceea ·lozinca trebue să fie a- şi să le înainteze în viitor sinodului. Senatul şco
ceasta: ,.Paicea europeană trebue asi~urată Iar cu profundă multămire ia la cunoştinţă 
împotriva Angliei, fără de cO'llcursul Rusiei, raportul despre vizitaţiunile canonice ale 
dacă este cu putinţă, cu colaborarea.Franţei". P. S. Sale în anul 1914. Acelaş raportor ceteşte 

• şi raportul senatului bisericesc din 
(pg. 24). E vorba cum~ . Oradea-mare, care se ia la cunoşHntă cu obser-

• ----
varea, ca în viitor partea referitoare la într.egi
rea dotatiei preoţeşti să se redacteze în con-

cred. ori nu puteam crede că ai murit. Numai rintească. Mă simt ceva mai împăcat, ştiind d 
când am văzut în cimitirul străin. crucea de eşti la doi metri reglementari sub pământ şi 
scândurite cu initialele numelui tău şi pe mama 1 apele primăverii nu vor spăla muşuroiul de pe 
ta cernită - atunci am crezut. Trebuia să cred, / tine, ca de pe ceilalti camarazi ai noştri, inhu
căci dânsa mi-a istorisit tragedia ta. I mati pe câmpul de luptă, cari acum îşi scot de 

Dragă Vidule! - şi m'am hotărît să-ti trimit , sub glie mânile îndreptate spre cer, în semn. de 
- ·această scrisoare postumă, să-i scriu umbrei protestare - şi corbii şi cânii le împrăştie re

tale, căci ea trebuie să planeze printre noi. sturi 1e de eroi vremelnici şi nenorociti.. .. Si nu 
Doar ti-a fost atât de dragă viata, nu se poate aş crede că şi aici, în inima tării, vor mai a
să ne fi părăsit de tot. junge granatele duşmane să răscolească oasele 

Te cert acum, ca şi când eram împreună: din adâncimea mormântului tău ... ; 
De ce te-ai temut de moarte? Nu ţi-am spus Mângăia-se-vor însă părintii tăi numai cu 
de-atâteaori să nu te temi? Vezi că te-a ajuns! atât? Mama ta. care a avut fericirea ce nu au 

· Si de ce n'ai băgat seama, de ce te-ai impie- putut-o avea alte mame: de a-ti închide pleoa
decat. de ce ai tinut puşca în jos de s'a descăr- pele când muriai în spital şi a-ti depune ultimul 
cat în picior? Nu ~i PU.h.!_t tri!!1ite şi acel .glo~ţe j sărut pe fruntea rece? Ori tatăl tău, care s'a 
asupra duşman ulm, on m vant ca multi altu? trudit să-şi învete unicul fecior, să-l facă „domn" 
~ezi că lum~a mai băn~ie~te căv ti.-ai făcut-o ,

1 

_ şi acum îşi vede sperantele spulberate. Ce 
smgur .... Apoi de ce nu a1 lasat sa-t1 amp11teze se va petrece în inima lor. cine le va fi razim la 
piciorul dacă îti era dragă viata? Aveai picior bătrânete ·, . 
de :emn şi poate că mai trăiai. / ori ei nici măcar nu sunt 

Dar de ce-ti fac aceste imputări fără rost? îndreptătiti după lege la acest ajutor, căci tu 
Aşa a fost destinul nostru: tu, om zdravăn, să nu ai voit să trăieşti cu picior de lemn, nici mă
mori moarte năpraznică, eu să tânjesc cu sănă- .car capul nu ti l'a îngăurit glontele rusesc, Nici 
tatea sdruncinată. Cu amândoi s'a isprăvit!.... nu mai ştiu ce întrebări să-ti pun şi ce răspun-

Mă mângăi cel puţin, cât voi trăi, că trupul suri să-mi dau, gândindu-mă la tragedia noa
tău îl avem acasă, adecă în pământul nostru, stră absurdă şi comună. 
căci oraşul e străin şi departe de vatra ta pă- Căci tu. nu-mi răspunzi, taci acum pentru 

formitate cu raportul senat.ului bisericesc din 
Arad. Se trece la referada comisiei epitropeşt1. 
Referentul Dr. A. Lazar ceteşte raportul sena
tului epitropesc al Consistorului din Arad, care 
se ia la cunoştinţă cu observarea ca preten
tiunile neîncasabile să se şteargă şi în viitor 
să nu mai figureze oa avere diecezană. Tot ast
fel se ia la cunoştinţă şi rapartul senatului epi
tropesc din Oradea-mare dar se îndrumă Con
sistorul a satisface hotărîrilor sinod·ale ante
rioare referitoare la în.casarea pretenţiunilor 
diecezane, resp. despre darea intelectualilor în 
viitor să înainteze socoată. 

Urmează la ordinea de zi unele referade spe
ciale ale comisiei organizătoare, şi 1amune: se 
ceteşte raportul delegaţiei congresuale pentru 
despărţirea ierarhică, despe starea în care se 
află procesele pentru mănăstiri şi 3 parohii din 
Bănat. După desluşiri din partea P. S. Sale se ia 
la cunoştintă şi pentru acoperirea speselor de
legaţiei sinodul votează 2000 coroane. 

Raportul Consistorului din Oradea-mare 
despre fondurile protopopeşti se ia la -ounoştintă. 
Referitor la spesele de investigaţie a proteste
lor contra alegerilor sinodale, sinodul primeşte 
i:;ropunerea Consistomlui din Arad ca acele 

spese să se anticipe din partea Consistorului 
şi să se încaseze ulterior dela organele pe cari 
forul disciplinar le va afla vinovate, de negli
jentă şi culpabilitate. Observările Consistorului 
din Arad referitoare fa propunerea Consisto
mlu·i din Oradea~mare, ca cercurile electorale 
să fie din nou împărţite se va înainta Consisto
rului metropolitan. 

O vie di;scuţie se încinse în jurul de
cisului Consistorului din Oradea-mare înaintat 
la sinod, prin un raport al P. S. Sale, prin care 
se adu.:e la cunoştinta sinodului, că procesul 
disciplinar al referentului Consistorial din Ora
dea-mare Dr. A. Olteanu, care s'a pornit în urma 
interpelării fostului deputat Dr. I. MarŞieu fă
cută în sinodul din 1913, s'a sistat. - Raportorul 
Dr. G. Popa propune ca decisul de sistare al 
Consistorului din. Oradea-maire să se ia la cu
noştir.tă. 

Cere cuvânt dep. Dr. R. Veliciu şi după o 
motivare lungă sprijinită cu sentinţe ale tribu
nalului, propune ca actele disciplinare să se 
Îllainteze spre decidere Consistorului metropo
litan, iar .P. S. Sa să fie rugat ca să iniţieze 
procedură disciplinară şi contra referentului 
a.iutor dela senatul epitropesc al Consistorului 
din Oradea-mare, care profesează doctrine con
trare dogmelor fundamentale ale bisericii orto-
doxe. · · · ., 

totdeauna. Şi nici cu tovarăşii noştri de odini- ' 
oară, cari te-am supravietuit, nu ne mai putem 
continua firul planurilor. Pentru cel chibzuit 
cine ştie pe unde mai bate câmpiile Siberiei pu
stii; Gheorghe cel î·nsufletit pentru cauză e ia
răş între noi, dar si acum nerăbdarea şi îndo
iala îl chinuieşte. Ceilalti camarazi ai noştri 
toti s'au prăpădit ori s'au risipit, pe pământ şi 
pe sub pământ, încă dela început. de când am 
rămas înşelati în aşteptările noastre .... 

Acum tu rămâi cu trupul în pământul, din 
care am fost creati, iar cu sufletul deapănă-ti 
mai departe, în altă lume mai fericită, firul vi
surilor atât de înăltătoare, întrerupt brusc de 
un prost glonte. Cine ştie, noi tot mai credem 
visuri, poate că au să se î.mplinească !.... Şi în 
acest moment, cred cu tărie şi în învierea mor
tilor - nu la judecata din unnă, ci în zi~1 în
vierii. mai curând sau mai târziu - şi tu încă 

1 te afi printre aceştia cu sufletul mare şi ne
muritor. O să ne întâlnim iarăş, morti si vii 
deopotrivă, la praznicul cel mare, unde şi su
fletului tău i s'a lăsat loc de .frunte ... ; 

Iar până atunci dormi în pace nenorocitul 
meu prieten. Fie-ti somnul lin şi visurile aproape 
de înfăptuire!.... 

10/IV. n. 915. Cassian. 
i 
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Mercuri, 14 Aprilie 1915. 

I~aportorul Dr. G. Popa, susţine pro
punerea com1s1e1. Dă desluşiri intere
sante în chestie deputatul Dr. Aurel Lazar, fis
cul Consistorului din Oradea-mare, şi propune, 
ca actele disciplinare, să se relege la Consistor 
pentru înmanuarea decisului în chestie, deoa
rece d-sale ca fisc consistorial nu i s'a inmanuat 
decisul de sistare contra căruia ar fi apelat, iar 
P. S. Sa ca cap al dieoezei să fie ruga•t a satis
face pe deplin concluzului ce l'a luat sinodul la 
interpelarea fostului <leputat Dr. I. Marşieu. 

Mai vorl;esc la obiect deputatii Dr. I. Isprav
nic, Augustin Hamsea şi Andrei Horvath. 

După o animată desbatere şi clarificări din 
partea P. S. Sale, raportorul Dr. G. Popa îşi mo
difică propunerea în senzul, ca actele discipli
nare să se restitue pe calea sa consistorului din 
Oradea-mare, care în procedură va avea să ob
serve §-ul 59 din regulamentul disciplinar. 

Proxima şedinţă se va tine .Marţi Ia orele 
9 a. m. 

SEDINTA IV. 
Marţi. 

Preşedinte: P. S. Sa. 
Notar: Ioan Oprea. 

• 

Inainte de intrarea în ordinea de zi presidiul 
prezintă răspunsul Excelenţei Sale dlui Arhie
piscop şi metropolit la telegrama de felicitare 
a sinodului. Intre ovaţii vii se ia la cunoştinţă 
şi se induce în procesul verbal. 

Se dă concediu deputaţilor Dr. P. Ionescu 
şi Nic. Firu, care e chemat la serviciu militar. 

Presidiul prezintă rugarea protopopilor din 
dieceză pentru regularea şi ameliorarea dota
ţiunii protopopeşti, care declarându-se de ur
gentă se releagă la consistor, ca să afle isvoa
rele şi modalităţile şi să o rezolve în merit. 

Tot asHel se trece la cornpetinta Consisto
rului şi jalba credincioşilor <lin O. Homorog pen
tru neîndreptăţirea suferită la alegerea de preot 
şi 2 cereri din tractul Belinţului şi o rugare 
anonimă din Gruin referitoare la cumpărarea 
casei protopopeşti. 

Deputatul Dr. P. Cioban face propunerea, ca 
Consistorul să reguleze şi să stabilească diur
nele şi viaticul la exmisiuni ale protopopilor. P. 
S. Sa e de părerea, ca propunerea să se trans
pună consistorului. La insistenta dep. V. Mangra 
şi P. Rotariu se primeşte şi predă comisiei or
ganizătoare. 

Deputatul Dr. A. Lazar i·nterpelează pe P. 
S. Sa asu·pra faptului, că so/dafii dela batalionul 
de vânători din Arad în Vinerea-mare au fost 
duşi să se mărturisească în biserica romano
catolică, şi că tot în aceasta biserică au fost şi 
la lnviere. ,...... 

P. S. Sa declară, că n' are cmzoştin(ă despre 
o asemenea procedllră. Va corceta afacerea. 
Sinodul ia la cunoştinţă răspunsul P. S. Sale. 

Urmează la ordinea de zi referadele. special:.: 
ale comisiunii bisericeşti. Raportorul M. Lucuţa 
reforează pe baza rapoartelor consistorului că 
superioritatea diecezană a satisfăcut hotărîrilor 
sinodale cu privire la instruirea soldaţilor anal
fabeti şi că a adus la cunoştintă mecenatilor 
$tef an Rusu şi soţia sa Zenovia din Otlaca mul
ţumita sinodului pentru jertfa adusă •CU zidirea 
unei biserici şi dotarea parohului ei. ·Raportul 
Consistorului din Arad despre clasificarea pa
rohiilor se releagă la Consistor, ca să reguleze 
afacerea cu ascultarea protopopilor. · 

·Referitor la raportul special al Consistorului 
din Oradea-mare despre îndeplimrea VJarohii
lor Vacf!nfe, comisiunea biserkească propune, 
ca cons1storul să afle modalitătile pentrn înde
plinirea lor. Vorbesc mai multi Ia acest obiect. 
Dep. P. Rotariu propune, că dacă nu se află 
preoti cvalificati şi cu studii teologice în re
gulă pentru parohiile mai sărace din Bihor, să se 
îndeplinească şi cu persoane fără pregătiri în 
regulă, ca poporul să poată avea mângăiere su
fletească. Dep. Andrei Horvath aduce la cu
noştinţa sinodului stările din Bihor unde sunt 

-parohii, ai căror credincioşi n'au ~ăzut sluiba 
învierii şi Ia sărbătorile mai mari n'au pu-tut 
as.culta sf. liiturghie. Sunt preoti, cari au 3-4 
sate. Crede, că răul s'.ar putea sana, dacă în 
acelea parohii s'a.r aplica de preoţi învătători 
pensionaţi sau alte persoane, .cinstite şi cu praxă 
în cele bisericeşti. S'ar putea pregăti astfel de 

„R O M A N U L" 

I 
candidaţi la un curs de „moralişti" ce s'ar ţinea 

1

. 
la institutul teologic diecezan. 

Dep. Roman Clorogariu zice, că lipsa de 
preoţi se simte şi la alte confesiuni, deşi au 
mijloace materiale pentru creşterea elevilor de 
teologie. Cu atât mai mult se simte aceasta la 
noi, cari avem puţine stipendii spre acest scop. 
De aid provine lipsa numerkă şi calitativă de 
preoţi. Dacă am avea mLiloace materiale am 
avea contingentul recerut de preoţi. 

Cu chestia aceasta s'a ocupat şi corpul pro
fesoral dela institutul teologic. Elementele ce 
vin la teolo~ie cu pregătiri deosebite împiedecă 
mersul învătărnânttilui şi manuarea disciplinei 
şcolare, de aceea corpul vrofesoral a şi propus 
tinerea unui curs de moralişti. Propune deci să 
se ancheteze această afacere importantă, şi să 
se dee chestiei o soluţie pentru înăltarea nive- 1 

!ului cultural şi moral al preotimei noastre. Dep. 
G. Povovici reflectează la unele afirmări ale 
părintelui Horvat. Consistorul din Arad nu 
poartă vina pentru lipsa de preoti în Bihor. 

Dep. Aug. Hamsea pe temeiul praxei din 
trecut, când am avut preoti harnici şi devotati 
chemării lor şi fără pregătiri teologice în regulă, 
sprijineşte propunerea comisiunei. Tot astfel şi 
dep. Mangra, care e de părerea, ca să se imi
tcze praxa Excelentei Sale a dlui metroPolit,care 
a îndeplinit la timpul său parohiile mai slabe 
si cu preoti fără pregătiri. 

P. S. Sa nu e contra propunerii comisiunei, 
dar este de -{Jărere, că pentru a asigura dotaţie 
din partea statului unor asemenea preoti fără 
pregătiri legale, să se publice concurs pentru pa
rofziile vacante, ca să se vadă necesitatea pro
vederii lor şi Prin preoti aşa numiţi „moralişti". 

După ce mai vorbesc la chestie /. Moldovan, 
propunătorii P. Rotariu şi R. Ciorogariz1, sinodul 
primeşte propunerea comisiunei cu întregirea 
P<lrerilor dlor P. Rotariu şi R. Ciorogariu. 

La propunerea comisiunei sinodul admite 
cererea şi pronunerea adunării generale a fon
dului preotese cu privire la sol vi rea. taxelor din 
partea unor preoţi după statutele noui. Propu
nerea comisiunei, ca datele statistice despre 
parohii să ·Se înainteze Consistorului cu jine1 
anului bisericesc, se releagă Ia Consistor. 

Şedinţa urmează. Rap. 

Doi eroi romani 1ai reg. 33 din Brad. 
- Invătătorut M. Mariş şi stud. univ. T. Roitan. -

Şoimuş, 12 Aprilie. 

Avzisem vestea morţii lor pe Ia sfârşitul lui 
Dccemvrie, dar n'am crezut şi de atunci până azi 
au tot trăit în memoria mea, însă realitatea m'a 
convins despre· tristul adevăr. Un număr al unui 
ziar maghiar din Arad, în zilele trecute îmi aduce 
vestea, că între altii învătătorul Moise Mariş şi . 
studentul universitar Teodor Roitan, au murit 
moarte de erou pc câmpul de luptă din Galiţia. 

Cine a fost Moise Mariş? A fost un învăţător 
român din Socodor. figura lui blândă îti dădea 
să vezi într'însul pe adevăratul părinte al celor 
mici. Crwil de ţăran din Curtici fiind, a iubit foarte 
mult odras!ele nevinovate ale acelui popor din care 
şi el ie!)it, aşa, îndt nu avea o altă mângăiere 
pe lumea asta, decât împlinirea datorinţelor sale 
şi prin aceasta fericirea acestora. Ziua întreagă 
culegea de prin cărţi şi reviste sucul învăţăturilor 
frumoase, pentruca în ziua următoare să poată da 
din el şi elevilor săi. • 

Cetea cu mare sete numeroase reviste din Ro- . 
mânia pe cari le aboua pe cheltuiala proprie. Din 
salarul liui modest pimea ban lângă ban pentru a-şi 

·putea cumpăra o carte frumoasă de Caragiale, Sa-
doveanu, Agârbiceanu, Iorga şei. pe cari Ie cetea 
cu multă patimă. 

In zilele de vară aduna în jurul său pe toti 
studentii; mici şi mari, din comună, formând. cor cu 
ei şi învătându-i frumoasele noastre cântări na
fţionale şi bisericeşti, obicinuindu-i apoi să ce
tcască carte românească, - căci ei umblau mai 
mult în şcoli străine. 

Iuhia din tot sufletul său pe tăranul român, 
despre care zicea: „Mai întâi trebuie să-b lumi
nezi şi după ce !'ai luminat,-, te ştie el cinsti". A
cest om prin lumina mintii, prin bunătatea inimei 
sale şi prin tinuta lui corectă a fost pildă vie înain
tea poporului, pentru cari Cf!lităti alese a impus 
înaintea p_oporului, pentru ce acum_ toti îl deplâng. 
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11 deplclng elevii săi, cugetându-se Ia soartea pă
rinti:or br; îl depl<îng amicii lui, cari multi au a
cceaş soarte, dar mai ales îl depl<înge nemângă
iata lui sotie, care abia în al doilea an de căsătorie 
trebuie să îmbrace haină cernifa, îl vor deplfrnge 
cele două fetite ale lui şi mai ales cea mică pe 
care tatăl său nici nu a cunoscut-o măcar. Vor'pl;ln
ge dnd vor auzi pc alti copii striKând pe ,.tata" 
şi vor plânge atunci, când mama lor, cu !.acrimi în 
ochi Ie va PO\::CSti despre moartea eroului lor tată. 

Plângi ne'riiângăiată mamă, căci îndoită este. 
durerea ta"'). 

• 
Al doilea erou este Teodor Roitan, tot din So

codor, şi îndt şi acesta fiu de tăraţt. 

După ce a terminat clasele liceale s'a înscris 
Ia teologia din Arad, însă sufletul lui de artist 
n'.a avut destul: teren să se validiteze între cei 
patru pereţi ai Seminarului, şi în scurtă vreme 
părăseşte această şcoală şi se înscrie la academia 
de pict•ă din Budapesta, unde prin lucrările 
sale - în decurs de doi ani se distinge înaintea 
prietenilor şi impune profesorilor săi. 

După doi ani de studiu se înrolează ca volun
tar în regimentul de inf. nr. 33, unde i se recunosc 
calităţile lui de a fi om mare, din partea genera
lului regimentului, care !'a încredintat să-i picteze 
mai mulrt:e icoane, pentru cc a fost bogat remune-
rat. Aici !'a .ajuns şi mobilizarea. " 

Mai ales îi plăcea să se ocupe cu pictura bise
ricească şi cu copiile de pe natură. 

- Vedem aşa dară, că acest fiu al neamului no
stru, înainte de a ajunge să-I cunoască lumc.'.l, 
moare pentru tară, prin ce pictura bisericească a 
·Pierdut un factor însemnat şi un muncitor neobosit. 
Doamne, câte talente se vor mai fi îngropat! · 

• 
Dormiti în pace, scumpi amici! Sufletul vostru 

care n':a1 avut linişte în lumea aceasta se va linişti 
cel puţin acum, când trupul vostru ciuruit de 
gloanţe duşmane zace în pământul adăpat de sân
gele vostru şi a camarazilor voştri de zile grele. 
Pă~iti măcar pe cei ce au mai rămas, pentrucă 
prea multi părinti rămân fără copii şi prea multi 
copii fără părinti! 

Ilie Chebeleu, preot. 

Din activitatea „Comitetului de 
Caritate'' din Viena. 

Viena, luna Aprilie. 

_ Activitatea comitetului nostru, despre care a 
apărut un raport în numărul 50 din „Românul", 
ia <lin l.!e jn ce proJJOrtii tot mai mari. Pe când 
ia început sfera principală de activitate se întin
dea mai ales asupra spitalurilor din Viena, acu
ma ea începe tot mai mult a se întinde şi în 
provincie, de unde ne vin zilnic cereri dela sol
datii răniţi, dar şi dela conducerile spitalurilor 
respective, ca să intervenim în diferite chestiuni, 
şi acuma înaintea sf. Paşti, mai ales, să dele
găm preoţi pentru grijirea soldaţilor Români, 
răniţi şi bolnavi, cu sf. taine. 

Intinderea activitătii noastre se poate mai 
bine vedea din sumele cheltuite dela început 
pâr:ă la siârşitul Junei lui Martie pentru diferite 
ramuri ale activităţii noastre, împărţindu-se 
a.::,este cheltuieli în următorul mod: Pentru da
ruri la soldaţi 359.42 cor., pentru cărţi de cetit 
386.7i c., pentru cărti.oele de rugăciuni cumpăra
te 164.18 cor., pentru cărticele de rugăciuni tipă
rite de comitet în 6000 exemplare 1026.72 cor., 
pentru crucite (sf.. Ioan cel Nou dela Suceava) 
55.SU cor., pentru gazete t 15.93 cor., pentru ti
garete şi tutun 658.18 cor., pentru ajutoare la 
soldaţi 261.- cor., pentru călătorii spre vizi
tarea spitalurilor 490.46 cor., pentru cheltuie!i 
ce cancelarie 283.96 cor., pentru ospătarea so!
dati!or la Crăciun cor. 1264.34, deci la un Ioc 
totaiul cheltuielilor noastre pentru îngri.iirea sol
clatilor români, răniţi şi bolnavi, 5066.46 cor. 
Acoperitea acestor spese s'a făcut prin dona
ţiunile marinirnoase arătate în ultimul raport. 
La aceste donaţiuni s'au adaos în luna lui Mar
tie încă următoarele: Arhimandritul de -scaun 
Dr. Eusebie Popovici 20 cor., d-şoara Ditha 

*) Şi fratele ei /. Capra a căzut în răsboiu. 

,/ 
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Ornstein 10 cor., Dr. Stiglitz 20 cor., iar din 
caseta aşezată în capela română la moaştele 
si. Ioan cel Nou dela Suceava 36 cor. Afară de 
aceasta a votat adunarea generală a societăţii 
bisericeşti din Viena 1 OOO cor. .pentru cheltuie
lile· comitetului nostru. Donaţiuni în diferite o
biede au incurs dela dna general B. Lupu 6 
pachete scamă şi 12 părechi de învelitoare calde, 
rJna Maximilian din Braşov mai omite cărti, dna 
Aglaia Marcu din Viena 500 ţigarete, Societatea 
bis. lit. „Alexi Şincai" din Gherla 20 cărticele 
de rugăciuni şi societatea „Abadie" 20.000 de 
tuJ:ui pentru ţigarete. t 

Din „foa'ia milita.ră Streffleur", ·Gazetă pen
tru câmp, in limba românească, ni s'au pus la 
disDQzitie 350 exemplare gratuit, pentru a fi 
împărţite între soldaţii răniti. 

Toţi marinimoşii donatori primească cele 
mai călduroase mulţămiri pentru donaţiunile ace
ste. benev~le, prin cari se i)ină du-
renle soldaţilor noştri. „, 

In şedinta comitetului din 27 Martie s'a ho
tărît iniţiarea unei colecte pentru înlocuirea 
membrelor corpului perdute în răsboi, cu aşa 
numitele proteze. In scopul acesta va emite o 
sectiune specială a comitetului un apel pentru 
adunarea unui fond deosebit şi va face o con
scriptie, spre evidentiare, a tuturor acelor sol
dati români, nenorociţi prin perderea de mâni 
sau picioare în răsboiu. In fruntea colectei ace
steia s'a pus comitetul societăţii bisericeşti· cu 
500 cor. 

Activitatea comitetului nostru a fost recu
noscută şi de forurile cele mai înalte. In urma 
unui raport, adresat inspectoratului general pen
tru îngrijirea sanitară voluntară, comitetul a 
primit următorul emis: 

„Alteţa Sa imperială şi regală, lrudtul Domn 
general de cavalerie Arhiducele Franz Salvator 
inspector general al îngrijirei sanitare voluntare' 
a binevoit prea graţios a ceti cu satisfacţie ra~ 
portul „Comitetului de caritate" pentru soldaţii 
români răniţi din 15 Martie şi a mă însărcina, 
de a exprima tuturora, cari participă la acţiune~ 
aceasta marinimoasă şi patriotică prea /Mlta Sa 
mulţămită cea mai călduroasă şi recunoştinţa 
Sa cea mai deplină cu dorinţa, ca activitatea 
să sporeascii cu succes şi mai departe. 

Raportul a fost transmis, spre a lua act de ei 
conllucerii societăţii austriace. dela Cruce~ 
Roşie". " 
. Din însărcinarea lrudtă a Altetei Sale imp. 

şi reg. Arhiducele Franz Salvator 

A. de Brinzey, maior." 

Acest rescript prea lnalt ne va fi un imbold nou în 
activitatea noastră. • 

Cu ocazia aceasta ne adresăm din nou Ia sufletele 
nobile şi marinimoase, de a contribui la fondul nostru, 
din care se spriiinesc atâţi soldati români. 

Donatiuni benevole se primesc la cancelaria „Comi
tetul de caritate„ (Hllfskomltee', Viena I. Lowelstr. s. 
şi se vor chita pe cale ziaristică. · 

Pentru comitet: 

Dr. Victor Roşca, prezident. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Situatia generală riu s'a 
schimbat. In Poloni.ai rusească şi în Galiţia oc
cidentală s'au dat unele locuri lupte de artile
rie. Pe frontul din Ca'fpati, în Carpaţii păduroşi, 
mai cu seamă în sectorele ce se găsesc spre 
ost de strâmtoarea Ujoc, am respins mai multe 
atacuri ale duşmanului, pricinuindu-i mari per
deri şi am făcut prisonieri în total 830 de Ruşi. 

In Galiţia sudostică şi în Bucovina s'au dat 
î11 unele locuri violente lupte de artilerie. 

Berlin. - Dela cartierul principat german 
se anunţă: Pe câmpul de răsboiu occidental: In 1 

A rgonni au eşuat atacuri răslete, mai mici ale 
francezilor. 

Intre Meuse şi Mosel a fost Duminecă rela
tiv Hnişte, numai în orele de seară francezii 1 
s'au pornit să atace poziţiunea noastră dela 

..ROMÂN UL" 

Combres. După o luptă de două ore am respins 
însă a tacul. 

ln pădurea Ailly şi Bois de Pretre s'au dat 
în cursul zilei în unele locuri lupte cu baioneta, 
din cari am eşit noi biruitori. Atacul repeţit in 
cursul nopţii l'am respins. 

Aruncâud aviatorii duşmani în 5 Aprilie· 
bombe asupra oraşului deschis Miihlheim, care 
se găseşte afară de teritorul de <meratiune si 
omorând 3 femei, ca răspuns, aviatorii noştri 
au arunca-t asupra oraşului Nancy localitate 
.principală în grupul de păduri cu aoelaş nume, 
în belşug bombe incendiatore şi explozibile. 

După depunerile ofiterilor francezi. cate
dralele Notre Dame din Paris şi Troyes, pre
cum şi edii.iciile proeminente, ca biblioteca na
ţională, palatul invalizilor, Louvre-u etc. sunt 
provăzute cu investiri militare, precum reflec
toare, staţiuni de telegrafie fără sârmă şi mi
traliere. 

·Pe câtnpul de răsboiu oriental: Avansând 
spre ost dela Mariampol am făcut prisonieri 9 
ofiteri şi 1351) soldati ruşi şi am capturat 1 mi
tralieră. 

Spre nordost dela Lamza Ruşii au aruncat 
cu catapultele bombt, cari n'au explodat, ci ar
zând înoet volatizau gazuri asfixiante. 

Comunicatul oficial publicat în pressă, că 
un subofiţer ms ar fi fost mutilat în prezenta 
ofiterilor germani, fiind o minciună proastă 5i 
fără înţeles nu merită a i se da altă atenţiune. 

" 
Chestia păcii comune în camera 

franceză. 

Genf. - După ştirile primite din Paris, in 
şedinţa comisiei de externe a camerei franceze 
s 'a adresat întrebare guvernului că adevărntă 
e ştirea, că puterile triplei antante ar fi invali
dat hotărârea comună adusă la începutul răs
boiului, de a nu încheia pace, decât numai co
mun şi astfel acum fiecare putere are dreptul 
să poarte singură tratative de pace pe răspun
der~ proprie. Delcasse a declarat că va da 
răspuns şi va lămuri camera în această chestie, 
când va sosi timpul potrivit 'Pentru aceasta. 

Situatia in Carpaţi. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
riuntă: Pe întreg frontul din Carpati situaţia 
s·a liniştit esenţial. ln sectorul apusean, dela 
încercarea· Ruşilor de a ne sparge frontul în va
lea Ondavei şi Laborţei, care încercare a eşuat 
în luptele ce s'au dat în sărbătorile Paştilor, a
vând duşmanul perderi extraordinar de mari, 
de mai multe zile ·nu se mai dau lupte. Trupele 
noastre ce stau în sectorul dintre Ujoc şi Virava 
am respins în zilele din urmă pe linia Telepocz 
-,EIO-luhâszlok-Potakofalu toate . atacurile 
duşmanului. A tacurile tuseşti au slăbit dealt
cum şi aci. Trupele noastre au păstrat poziţiu
nile de pe înăltimile ce se găs·esc spre nord 
dela Ujoc, în lupte vehemente de trei zile. Aci 
s·au dat ieri numai lupte de artilerie, iar spre 
nord de Tucholka şi Slavsko le-a reuşit tru
pelor germane şi austro-ungare să ocupe mai 
multe pozitii şi să facă prisonieri. Cu aceasta 
s'a împiedecat pe întreg rontul din Carpaţi o
fensiva rusească, pornită după căderea Prze
myslului. 

Noui transporturi de munitie 
pentru Serbia. 

. Galati - Azi noapte au sosit •Pe Dunăre din
spre Reni 12 vapoare ruseşti cu munitie şi alfme 
pentru Serbiia. 2 dintre vapoare erau înarmate 
şi conduceau transportul.· Acest transport e u
nul dintre cele mai mari, pe cari l'a trimis Ru
sia Serbiei dela isbucnirea răsboiului până a
cum. 

• Aviatori francezi in Serbia. 

Mercuri, 14 Aprilie 1915. 

mitul ziar scrie că atacurile francezilor între 
Meuse şi Mose! precum şi înaintarea Ruşilor 
î11 Carpaţi nu sunt fenomene izolate ci ele sem-
;nalează ofensiva generală proiectată pentrn 

executare de antantă în vara anului 1915. fără 
îndoială că pornindu-se ofensiva aceasta se vor 
da luptele cele mai crâncene. 

Spania ocupă Tan2erul. 

Berlin - Ziarul „Patria" care se află în le
gătură cu guvernul din Madrid declară că ar
mata şi naţiunea spaniolă cer ocuparea Tange
rului, contra căreia f ranţa şi Anglia nu s'ar pu
tea opune. Ocuparea este o datorie obsolută 
a Spaniei în scopul mentinerei păcii şi n'are nici 
o influentă asupra neutralitătii sale. Tangerul 
este cheia strâmtorii Oibraltar. Nimeni nu poa
te să împiedece ca Spania să tie în mod timpo
ran în păstrare această cheie. Bine înteles că 
pentru retrocedarea ei vor trebui să i se acor
de concesii. 

* 
După ştirile mai recente din Paris guvernul 

englez şi francez au aderat la ocuparea Tan
gerului de către Spania. 

lmprumutul intern al Chinei. 

Berlin. - Ziarul „Daily Telegraph" anuntă 
din Peking, că băncile chineze „Hongkong 
Sanghai bank"', ,.Bank of China" şi „Bank of 
Comunication" au hotărât emiterea unui îm
prumut intern de 24 milioane dolari. 

Comunicat sârbesc. 

Niş. - Oficial - La 6 Aprilie n. pcla ora 6 
seara, inamicul a început să bombardeze Bel
g'radul de pe înălţimile din Bejania, cu o ba
terie de artilerie grea. S'a aruncat asupra ora
şului 30 obuze. Victime n'au fost. Pagubele ma
teriale sunt putin importante. Inimicul a încetat 
să hombardeie oraşul pe la 7 seara artileria 
sa fiind redusă la tăoere de a ·noastră. In ace
eaşi zi duşmanul a încercat să treacă eclerori 
pe insula Vicianka Ada pe Dunăre, dar n'a iz
butit I.lin cauza preoiziunei tirului artileriei 
noastre. 

Din Bucovina. 

G.-Burdujeni. - Au sosit la Suceava, în 
două automobile. şase ofiţeri de stat major, an
striaci, venind dela Câmpulung..(}ura Humora
Rădăuti unde au inspectat tinuturile pendinte 
de acele localităţi, apoi au plecat la Cernăuţi. 

O mare parte din familiile Tefug-iate ale 
functionarilor raustriaci din Bucovina, s'au re
întors de câteva zile la vetrele lor. 

Se anuntă' că luptele din Bucovina au în
cetat. 

In Galiţia au loc lupte violente de artilerie. 

Sltuatla trupelor ruseşti. - Comunicate 
oficiale ruseşti. 

Berlin. - „B. T." primeşte următoarele: 
Petrograd. - Comunicat al marelui stat maior: ln 

regiunea la vest de Niemen au avut loc la 23 Martie v. 
lupte mici în directia Marianopol, Ludvinovo şi Calva
ria. 

In Carpaţi la 22 Martie v. am continuat să înaintăm 
cu succes pe tot frontul dela regiunea dela nord de 
Bartfeld până spre Uzsok inclusiv. ln această înaintare 
am făcut progrese mai ales în regiunea defileului U
zsok. unde am cucerit un sector foarte important al lan
tului 'principal de munti, elementele noastre de avan
gardă au trecut pe versantul sudic al lantului, ocupând 
satele Smoolnik şi Orosruska. lncercarea Austro-unga
rilor de a împiedeca ofensiva noastră printr'un contra
atac în anumite sectoare ale Carpaţilor n'a izbutit. Toate 
atacurile inamice au fost respinse cu pierderi mari. Au
stro-ungarii retră!!:îindu-se incendiază depozitele lor de 
proviziuni. Am făcut prlsonieri într'o singură zi pe fron
tul Carpatilor 20 ofiţeri şi peste 1505 soldati. Bucureşti - Din Salonic se an un tă: In zi

lele trecute au plecat spre Serbia mai multi a
viatori cu un număr corespunzător de aero
plane. Mai recent iau sosit la Salonic 40 de me
dici militari şi număroşi ofiteri de infanterie, 
francezi cari merge la Niş. 

Pe celelalte sectoare ale frontului nostru au avut 
Joc focuri rare de artilerie şi infanterie şi operaţiuni de 
recunoaştere. 

Evacuarea prisonierilor din Przemysl s'a terminat. 
Au fost trimişi cu totii în interiorul Rusiei. Sunt în total 

Ofe i v f v I 9 generali, 2307 ofiteri, 113,8!)0 soldati. In afară de a-
. ns va comuna ranco-rusa. ceasta, mentinuti în spitalele de pe teatrul de răsboju. 

Roma. :__ Nuinărul din „Times" ce a sosit 1 sunt cam 6800 bolnavi şi răniti, cari nu sunt în stare de 
mai recent· publică desvăliri senz<itionale. Nu- ' a putea fi transportaţi acuma. Pentru a îngriji pe a-

, 
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ceşti bolnavi şi răniti s'au menţinut provizoriu 129 me
dici şi 100 infirmieri austro-ungari. 

• 
Petrograd. - Comunicat oficial. - ln Carpaţi, deşi 

duşmanul a dat numeroase contraatacuri primind întăriri 

noui austro-germane, ofensiva noastră continuă între a-
· pa Topolia şi direcţia Ujoc. Toate vârfurile lanţului 
principal al Beschizilor, la vest de regiunea satelor 

Custzykigo şi Rynia sunt în mânile noastre; trupele 

noastre cuceresc succesiv contraforturile sudice ale lan
ţului de munţi. In cursul luptelor dela 5 Aprilie st. n. am 

făcut prisonieri 2900 oameni; am luat mai multe mi
traliere şi trei tunuri. 

ln celelalte sectoare ale frontului nostru nu e nici 
o schimbare de semnalat, dacă nu ciocniri de impor
tanţă secundară şi împuşcături răsleţe. 

Comunicat oficial francez. 

Paris. - Comunicat din 7 Aprilie n.: Un detaşament 

german isbutind să treacă pe malul stâng al !serului la 

sud de Dreigrachten cu frei mitraliere, a fost atacat şi 
luat de trupele beJgiene. La est de Verdun atacul în di

recţiunea Etaine ne-a dat st;\pânirea cotelor 219 şi 221 

şi a fermelor dela Haut Bois şi Ehopitac; la Eparges 

am înaintat şi am menţinut toate cuceririle precedente; 

am mai făcut vre-o 60 prisonieri printre cari 3 ofiţeri. 

In pădurea Ailly şi în pădurea Brulca, am respins un 

contraatac şi am făcut ceva progrese: tot astfel şi la 
Bois le Pretre. La fonteneles am provocat o explozie 
într'o fortăreaţă inamică. 

Comunicat din 7 Aprilie, ora 23: Timpul continuă a 
fi foarte rău, activitatea a fost totuş marc între Mcusa 
şi Mosela; am menţinut aci toate cuceririle noastre si 
am realizat noui progrese. 

La est de Verdun a.ro luat două linii de tranşee; la 
Epan~es şi în noaptea de Marţi spre Mercuri am înain
tat în mai multe puncte avansate. ln tot cursul zilei 
Germanii au contraatacat cu o violentă fără a redobândi 
nimic, ultimul atac a fost în special de o mare violenţi\. 
Tot asemenea în pădurea Ailly mai multe contraatacuri 
au fost respinse şi am rămas stăpâni pe poziţiile cuce
rite ieri şi am făcut in această parte a frontului numeroşi 
prisonieri. Printre prisonierii făcuţi în regiunea Hart
manswiller se afLă oameni din gardă, aduşi de Germani . 
pe aici du~ă înfrângerea din 26 Martie. ' 

franco-englezii trimit ajutoare 
Serbiei. 

Roma. - Se telegrafiază din Salonic că zia
rul ,,Macedonia" scrie după ştiri din isvor par
ticular că aeroplanele frarnceze şi engleze tri
mise în Serbia sunt în număr de peste 30. Dela 
Oski.ib ar fi plecat 75 de aviatori francezi şi 
în cursul săptămânei alţi 40 aviatori englezi vor 
sosi la Salonic de unde vor trece prin Oski.ib 
pentru a merge la Niş. Tot pe acolo se aşteaptă 
să vină 18 medici englezi, 6 francezi, 30 de in
firmiere şi în fine - scrie ziarul de mai sus -· 
Franţa va trimite Serbiei 18 automobile, 40 de 
mii uniforme, 35.000 mantale· şi 20.000 perechi 

!fi" de cisme. 

INFORMAŢI UNI. 
· Arad, 13 Aprilie 1915. 

Drepturi. 

Rugăm abonaţii noştri ca.1-i 
îşi schimbă domtcillul, să bine
voiască pe Uinyă noua adresă 
a ne comunica şi cea veche, cdm 
atltf el înlesnesc -în mare parte 
munca administraţiei iar expe
diarea la noua adresă n11, su
fere întarztere. E con.'lult sa se 
alăture banda (făşia) sub care 
Ila expediat ziarul. 

i 

Pentru numărul de Paşti pe seama răniţilor I 
am mai primit dela urm~itorii: 

Turcia şi care a studiat în mod special curentii de 
apă <lin strâmtorile Turciei: 

C-Olectă prin d. Dr. Ioan Pop. I 
Oberleu1.nant Dr. Ioan V. Vancea 6 cor., 

Oberleutnant Rudolf Kretsch 4 cor., Leutnant 
Dr. Ioan Pop 6 cor., f eufwerker Anton Maiisz 

Marea Neagră primeşte dela afluenţii săi Du
nărea, Dniester, Dnieper şi altii, cantităţi enorme 
de apă. ln timp de 9-10 luni se formează un cu
rent puternic de scursoare a Miirii Negre prin 

~ .50 cor., Zugsfiihrer Iohann Koch 1 cor., Zugsf. 
- _,.~_,..-

0 eorg Schimek 1 cor., Zugsf. Eduard Voit 50 

fii., Zugsf. Franz Wilhelm 50 fii., Zugsf. Franz 
iDuic 1 cor., Corporal Mathiasz Zat)})e 1 cor., 
Corp. Iohann Slama 1 cor .• Cor. Mano Martos 
l cor„ Vormeister George Bârlea 1.20 cor., 
Vorm. Ilie Burduf 1 cor. Vorm. fohann Lindert 
I cor., Vorm. Emil Neczin 50 fil.. Vorm. lohann 
Kiss 1 cor., Vorm. Miklos Kulcsar 1 cor., Vorm. 
Florian Motoc 1 cor., Gefreiter Rudolf Haspel 
50 fii., Oefr. lohann Prohaszka 20 fil.. Oefr. 
Emil Schifiner 50 fii., Gefr. Anton Hampei :-30 
fii., Kanonier Krncsun Brăia 10 fii., Kan. Istvan 
David I cor., Kan. Izsef Eberling 60 fii., Kan. 
Georg f auer 1 cor., Kan. Tanasie Oruiciu 50 fii., 
Kan. Ioszef Haraszti 1 cor., Kan. Marton Ierger 
50 fii., Kan. Pavel Ioviţia 1 cor.. Kan. Simion 
Kandale 1 cor., Kan. George Kojocari 1 cor., 
Kan. Dumit"U Kuk 1 cor., Kan. Iozsef Kolosvar 
50 fii. Andreas KoJl{tr 40 fii., Kan. lohan Molnar 
1 cor'., Ka11. Alexander Macaveiu 1 cor., Kan. 
Dumitru Manta 30 fii., Kan. Vasi!ie Neamţu l 
cor., Kan .Joachim Oul 1 cor., Kan. lohann Pa
prics 20 fii.. Kan. Imre Poda 1 cor .• Kan. Nico
lae Rechita I cor., Kan. Franz Schiidt SO fii., 
Kan. Petru Sabou 50 fii., Kan. Hcrmann Sala
mon 50 fii., Kan. Nicolae Şoica 1 cor., Kan. A
lexandru Soporan I cor., Kan. George Toma 
1.20 cor., Kan. Şandor Tomuţa 1 cor., Kan. Moi
se To.mi 50 fii., Kan. lohann Velczan l cor., 
Kan. Christian Weiclncr 50 fii.. Kan. Pâl &r
hely 2 cor., Infanterist Adolf Donarth 1 cor., 
l11f. Ferdinand E-rb.cn 20 fii., lnf. Albert Fried
rich .50 fii., lnf. Osk{tr fiedler 50 fii.. lnf. Anton 
fihmann SO fii., lnf. I~obert Oanzler 50 fii., lnf. 
Franz tfocke 50 fii., Inf. Ernst Iungert 20 fii., 
lnf. Iulius K;rcscl11111er 50 fii., Inf. Au~ust Lic
bich 20 fii., Franz Paschan 50 fii.. Inf. Emit 
Reif 1 cor., lnf. W~nzel I~aschka ;~o fii. Inf. 
Heinrich Sisemilch 50 fii., lnf. Iozsef Stelzich 
50 fil., lnf. Wenzel Vrana 20 fii .. Inf. Alois Puia 
30 fii., Inf. Anton Pavici .50 fii., lilf. Iohann Tcsz 
40 fii., lnL Stathias Cselovsky 40 fii. Franz Obic 
50 fii. Total cor. 68.20. 

Iuliu Onu înv. Lipova colectă dela şcolărite 
cor. 6.30. 

. Optimismul lui Joffre .. Cu prilejul vizitei 
sale în cartierul general belgian, a adresat ge
neralisimul francez Joffre un discurs cc1tre un 
regiment behdan ele voluntari, în care a zis -
după cam anuntă „Lokalanzeiger" - intre al
tele: 

„Dragi camerazi ! Ziua marei noastre ofen
sive. care are să decidă asupra sortii Rclgiei 
este anroape. Du~manul se prepară ·~~ntru o 
rezistentă d<1rză. Dacă vor merge toate bine, 
suntem în trei săptămâni în inima Belgiei si 
tra~em sabia pentru a lovi O"-nrnnia în inimă. 
fiti pregătiti la mari pertfe. Nu mai putem d;:i 
inapoi, când va răsuna comanda: Inainte !''. 

O înmormântare înduioşătoare a fost în Bi
strita, înmormântarea unui prisonier ms. mort 
în urma rănilor sale. Aflându-se în acelaş spi
tal încă 4 soldaţi ruşi prisonieri răniti şi ei, s'au 
rugat de comandanti să le permită să-si petrea
că fratele şi camaradul până 1a mormânt. La 
insistenta preotului Rr. or. român d. Borda. li 
s·a permis, şi cortegiul funebru, cu muzica în 
frunte. şi cu cei patru soldaţi ruşi în uniformele 
lor pământii cari urmau carul mortuar conform 
datinci şi a lor cu capul descoperit, şi trişti şi 
abătuti a înduioşat multe inimii Intre cei 4 
Rusi, doi erau Români basarabeni. (G. Tr.) 

„, 
Curentii de apă din Dardanele şi actiunea. Se 

află din Rotterdam, ca, după cum se ştie, Englezii 
afirmă că cele două năvi ale lor şi nava franceză, 
scufundate în timpu{ atacului la DardaneLe, ar ii 
fost lovite de nişte mine, târîte de curentul pu
ternic de apă. In această privintă iată ce scrie en
glezul sir Edwin Pears, care a trăit 30 de ani în 

Bosfor şi Dani.ancie către Marca Egee, cu iuţeală 
<le 3 şi chiar <le 5 noduri pe oră. Vânturile cari 
bat din nord în această perioadă favorizează cu
rentul apei. In celalaht timp, vântul dinspre sud. a
proape tot aşa de puternic. Anul a<.:esta v<înturile 

· clin sud au fost excepţional de violente. Până la1 I 
Martie, au fost aşa de puternice, încât câteva ori 
piroscafele franceze şi italiene nu putură imbarca 
mărfurile şi călătorii la Dcdeagaci. Este foarte 
probabil, că la Ccanak şt dincolo de Nagara cu
rentul de apil dttre Marmara a avut o iuţeală de 6 
sau 7 noduri pe oră. 

Arnm, începând a bate v;înturile din nord apa 
dinl Marmara şi Marca Neagră va porni <lin nou 
către cgcc prin Dar<lanele cu o iuţeală de cel pu
ţin 3 .illln. noduri pc oră şi în strâmtoarea dela Cea
nak chiar cu 5 până la 7 noduri pe oră. Minele în 
acest punct se desfac şi curentul de apă le duce 
până la Egec. 

Pilde de urmat. Ni se scrie: Un frumos în
ceput a făcut în Bistriţa medicul militar Dr. 
l3eltschan de naţionalitate german. A adunat 
pe toii învăţătorii din preajma sa şi" a deschis 
pentru rănitii şi reconvalescenţii spitalelor sale, 
o şcoaiă practică şi folositoare. Dovedit fiin,1 
d vremea se scurge greoi în spitale, iar ră
niţii se plictisesc în aşteptarea tămăduirei, ba 
îşi omoară vremea cu urîtul joc de cărti ce 
stin~e şi abrutisează gândirea, iniţiativa ... dlui 
Dr. Beltschean este de toată lauda. A organi
zat şcoală în toată regula. Sala de gimnastică 
le serveşte de sală de propunere. S'a compus· 
orm care se tine în regulă. Orele de propunere 
sunt zilnice, dela 1/211-1/,12 a. m. şi 2-3 ş1 
5-6 d. a. Studiile de propunere sunt: cetitul, 
scrisul, religia, geografia. istoria, matematica, 
economia, industria şi cantul. 

Remarcăm pe următorii domni! toţi mobili
zaţi, cari s'au angajat la tinerea cursurilor pen
tru instruarca soldaţilor: Dr. Socaciu, preotul 
Borda, profesorul Ciprian Rus, farmacistul Na
nu, învăţătorul Filip Ioan, Janul Nicolae, Si
meon Todica, Pop Alexandru, Cărpinean, Re
brişorean etc. 

Iată ce se poate face cu putinrt bunăvoinţă 
şi osteneală. Ti-e mai mare dragul să asişti la 
o a~cmenea oră. I~econval.escenţii din toate· sa
lcie, se reîntorc în sala de învăţământ, şi se reîn
torc mai luminaţi, după o oră de prelegere pre
ţioasă, ducând cunoştinţe noui, trezindu-se în 
suflC:'tul şi mintea lor o lume nouă. 

Dacă s'ar introduce în toate spitalele acest 
sistem de petrecere de vreme, câtă noapte ar 
displii ea, câte burue11i s'2·r smulge şi câ~ă lu
mină s·ar revărsa în aceste suflete bune şi vi-
teze! („G. Tr.") 

Noua linie ferată româno-bulgară. Ni se 
anuntă din Rucureşti, că d. Dr. C. Anghelescu, 
ministrul lucrărilor publice, a semnat conven
ţiunea relativ la joncţiunea căilor ferate româ
no-bulgare, prin Bazargic-Varna. 

Lucrările respective find terminate trenuri!;'! 
vor î11cepe să circule peste 4 sau 5 zile. 

,' 

La Salonic a'IJ sosit zilele acestea restul de 
25 vagoane de medicamente -destinate României. 
Aceste medicamente au fost aduse de d. Dr. 
Sion odată cu înapoierea sa în tară. Au mat . 
fost aduse 50 de vagoane cu medicamente nu
mai JJentru armată, precum şi o mare cantitate 
de pansamente de care ·în ultimul timp se simţea 
absolută nevoe. 

Consiliu de miniştri comuni. Iert a avut loc 
un <...'<>nsiliu ide miniştri comuni în Budapesta. 
Consiliul a tinut până la orele 3 d. a. Miniştrii 
austrieci l-au vizitat după consiJi.u pe ministrul 
de agricultură ungar cu care au discutat che
stia alimentelor. Azi noapte ei au .plecat din Bu
dapesta îndărăt la Viena. 

• 

• 

..., 
' 
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Un nou volum al M. Sale reginei Cannen 
Sylva. Din cercuri autorizate se asigură că M. 
Sa regina Elisabeta va publica un nou volum în
titulat „ln durere", iar după tenninarea răsbo
iului european va tipări memoriile regelui Carol 
dela 1881 până la 1914. 

Dunărea amenintă. :Din Oltenita se a'nuntă 
că apele DunăT'ei revărsându-se au inundat 
toate terenurile situate între oraş şi comunele 
învecinate, pe o distantă de peste 25-30 klm. 
Şuvoiul apei a distrus digul oraşului pe o dis
tantă de 600 m, amenintând oraşul cu înecul, 
deasemenea a fost deteriorată linia ferată care 
leagă portul cu depozitul de piatră din Bucu
reşti pe o porţiune de 30 m. 

Autorităţile au luat întinse măsuri pentru 
înlăturarea dezastrului. 

Măsuri de prevenire împotriva aviatornor 
din Serbia. Din Sabadka se an un tă: Aeropla
nele monarhiei sunt mereu în sbor deasupra 
Serbîei şi Muntenegrului şi aviatorii aruncă 
deseori bombe asupra poziţiunilor sârbeşti. Nu 
e eschis ca Serbia să răspundă la fel şi să tri
mită aeroplane deasupra Sirmiei. Pentru ca
zul când deasupra Petervaradinului s'ar ivi ae
roplane inamice, comandantul acestei cetăţi 
general-majorul Sanislau Grzwinski a dat in 
7 Aprilie un ordin, din care publicăm cu permi
siunea coma·ndantului cetătii următoarele: 

- Nu e exclus, că ne vor vizita aeroplanele 
franceze sau engleze din Serbia. Comandantul 
cetăţii a luat măsuri de precauţiune, ca noaptea 
Ia avizul sau semnul dat, să se stingă toate lăm
pile electrice şi cu gaz. Imediat ce se va da 
această eventualitate. vor avea să fie slobozite 
toate roletele, sâ se ~nchidă toate o-
bloanele dela feres~ri, să se sloboadă 

perdelele şi lămpile de petrol pot să ardă sau 
se pot aprinde lumini numai în Jocalităti închi
se. Lumini să se tină totdeauna la îndemână." 

Socialiştii germani vor o pace durabilă. 
Ziarele germane din Berlin publică dări de sea
mă amănunţite despre discursul socialistului. 
german Scheidemann ţinut la Ntirnberg, în 
cursul căruia a declarat următoarele: 

Noi socialiştii voim o paoe durabilă care să 
ne garanteze sigu·ranta că după răsboiu, vom 
putea trăi din nou ca arnici cu popoarele cu 
cari acum suntem în răsboiu. Acest scop tre
buie să-l asigurăm pentru ţara noastră, precum 
şi putinţa concurentei pe piaţa mondială. 

Oratorul aminteşte apoi curajul trupelor 
germane şi zice: Oricât de numeroşi ar fi inamicii 
noştri, este probat că Germania nu poate fi în
vinsă milităreşte. 
· Scheidemann a declarat în urmă: In orice 

caz noi trebuie să mer1tem până la capăt şi să 
nu permitem ca foametea să ne reducă la pace, 
chiar dacă am trebui să suferim privatiunile de 
cele necesare. 

Apoi oratorul atrage băgarea de seamă a 
publicului în contra comentariilor premature a
supra păcii şi încheie zicând: Ceea ce trebuie să 
atingem n'am atins; de aceea nu putem încă 
vorbi de pace. Ori ce om cu minte ar voi să în
cheie pacea mai degrabă mâne decât poimâne, 
dar nu putem să ne declarăm gata a ne încovoia 
şi a încheia o pace mediocră. 

\ 

Mortamatea În Turcia. Administratiunea sa
nitară a imperiului otoman, a trimis directiunei 
generale a serviciului sanitar român, următoa
rele rapoarte cu privire la mersul epidemiilor şi 
mortalităţii din Constantinopole: . 

Mortalitatea în oraşul Constantinopole a fost 
dela 1-7 Martie c. de 215 cazuri, intre cari 1 
de scarlatină, 6 de brâncă, 9 de febră tifoidă şi 
23 cazuri de tuberculoză. 

Din cazurile arătate mai sus 35 sunt bolnavi 
de pier• 

Afa 
7 bo'n;-i 
S'au mai· 
la cei izol· 
la cei izolat: 

cazurile de mai sus au mai murit 
pestă constatate după autoosie. 
·s de asemenea 4 cazuri mortale 
1sel~ lor, iar trei cazuri mortale 

'lvilionul de izolare. 
In ultimele 

pestă. 
zile au mai murit 9 bolnavi de 

• 

„R O M A. N U [" 

. Ce a fost ·Przemysl? Jdei'a de a face din 
Przemysl de pe tărmul râului San. o fortă
reaţă puternică, datează din 1853-1854, în e
poca agitaţiilor din Crimeea. Mareşalul ttess 
a studiat atunci un întreg plan pentru intărîrea 
defensivă a Galitiei, şi după indicatiunile sale, 
lucrările pentru foltificarea oraşului Przemysl 
au fost pornite la i870, sub directiunea gene
ralului de artilerie, baronul Salio-Sogli, un el-

tian în serviciul Austriei. 
Intărirea din Przemysl se compune din donă 

linii concentrice de lucrări permanente. Linia 
interioară avea o circomferentă de 12 klm., 
şase pe malul drept şi şase pe malul stâng, for. 
mat de o serie de cupole de curând înzestrate 
cu artilerie calib1m mare, bine aprovizionate şi 
legate între ele prin terase solide şi adânc să
pate. Linia exterioară desvăluia un perimetru 
de patruzeci klm. şi consista din forturi izolate 
având numeroase lucrări mai mici şi baterii in
termediare. 

Pe malul stâng (nord) al râului San, erau 13 
forturi mari pe lângă numeroase lucrări secun
dare. Pe malul drept (sud), 7 forturi mari com
plectate cu lucrări recente importante pentru 
apărare. Cea mai mare distantă dela o întărire 
la alta, era de un kilometru. 

In cursul actualului răsboiu, cetatea Prze
mysl a fost de două ori împresurată de tru
pele ruseşti. Intâia oară în urma bătăliei din 
Prusia orientală ce a asigurat Ruşilor stăpâni
rea Lembergului şi a zonei dela apus. La 19 
Septemvrie Przemysl a fost atacat şi împre
surat. 

Acest asediu ·a dura\ exact 21 zile, adecă 
până când înaintarea ofensivă a Germanilor în 
Polonia rusească, readucând armatele austriace 
le-a dat putinţa. să ajungă din nou la linia râu
lui San şi să producă despresurarea cetăţii ase
diate; aceasta la 10 Octomvrie. Totuş Ruşii au 
).Ontinuat să atace şi să bombardeze citadela 
Gin partea de răsărit. 

Dar armata austro-ungară a trebuit din nou 
să se retragă pentru a uşura mişcarea de re
tragere a Gennanilor, astfel că la 1 Noemvrie, 
cetatea Przemysl f.u din nou împresurată şi 
izolată. 

De atunci şi până la căderea ei, au trecut 
136 zile. Asediul acestei cetăţi este a treia, în 
lista asediilor prelungite: Parisul în 1871, 142 
zile; Adrianopolul în 1913, 137 zile. 

Cităm pentru comparatie durata altor asedii 
mai însemnate: Plevna ( 1877) 93 zile; Metz 
(1871) 65 .zile; ·1Port-Arthur ,(1906), 56 zile: 
Strasburg (1871) şi !anina (1913), 45 zile; Lady
smit (1899), 32 zile; Monastir (1912), 16 zile; 
Anvers (1914', 12 zile. - (La Guerre Mondiale). 

--·- --------· ----··-·--- --· --;..;· ==== 

Ultima oră. 
IN ASTEPT AREA1 l.OVITUREI 

HOT ARÂTOARE. 

Bucureşti. - Ziarul „Steagul" publică ur
mătoarea informatiune: 

Semn de linişte pentru câtva timp trebue 
să fie şi concediul de 3 săptămâni pe care l'a 
luat sir Edward Grey, ministrul de externe al 
Amdiei. 

Tot centrul nervos al acthmel triplei intele
i;i;eri este, Incontestabil„ la Londra, şi sir Edwart1 
Grey, mai mult decât şeful său d. AsQuit, con
duce şi politica Angliei şi politica aliatilor. Da
că el poate fără inconvenient, să ia trei săptă
mâni de odihnă, este că intrăm într'o perioadă 
de pre2ătire f)ur militară, in timpul căreia nu 
se aşteaptă ca să se petreacă ceva imoortant. 

Aceasta concordă şi cu indicatlunile cari, 
zice-se au fost oarecum date de generalul Pau: 
pregătire pe toată linia, care va cere aproap~ 
două luni, în urma cărora aliatii vor exercita 
simultan pe toate fonturile o energică presiune 
pentru a aduce un rezultat militar mai hotă-
râtor. ' 

AVIATORII NOSTRI BOMBARDEAZĂ 
PODGORITA. 

Roma. - Aviatorii austro-ungari 'au aruncat 
bombe asupra Podgoritei. Număroşi oameni an 
fost omorâţi, iar peste l 00 răniti. 

(Pod2orita se găseşte la granita albaneză
m un tenegrină.) 

/ 

Mercuri, 14 Aprilie 1915. 

POSTA ADMINISTRATIEI. 

Ioan Handrea, Chereleu. Am primit 7 cor. 
în. abonament până la 30 Iunie a. c. 

Alexandru loanovici, Cerna. Am primit 7 cor. 
în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Alexandru Jucu, Răchita. Am primit 7 cor. 
în abonament până la 30 Iunie a. c. 

„ --- --··-·-------- ·-

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Avis glotaşil,or. 
D. advocat nr. Emil Babeş din Budapesta 

(f oherceg Sân dor u. 9.) ne roagă, ca spre orien
tarea persoanelor, cari i se adresează pentru 
mijlocirea de dispensare dela serviciul militar, 
s'aducem la cunoştinta celor interesaţi, că ce
rerile glotaşilor înrolati mai de mult - fiind în
târziate, nu se mai iau în considerare. In pri
vinta celor dintre 36-42 ani. cari vor fi acuma 
asentati, cererile sunt a se înainte comitelui su
prem al comitatului, înzestrate cu documente 
autentice, din cari să se poată vedea, că respec
tivul are e.conomie (moşie) şi că altul în familia 
sa nu există, care să conducă economia. Fap
tul acesta poate fi dovedit şi prin atestat co· 
munaJ. Că actele să se poată afla Ia ministerul 
de agronomie (unde vor fi înaintate) e necesar, 
ca să se comunice precis: când şi sub ce număr 
au fost trimise actele dela comitele suprem la 
minister. fără c·omunicarea acestor date d. Dr. 
Babeş nu poate satisface recercărilor ce i se 
adresează. Ba 245-1 

CONCURS. 

Pe baza articolului de lege LX din 
1913 §. 8 se caută 

UN PRACTICANT DE NOTAR 

în cancelaria comunei Kisapold (A· 
poldul de jos). Reflectantii sunt 
rugati a-şi înainta ofertele în scris 
sau a se prezenta în persoană la 
subscrisul notar până in 25 I. c. 

·Kisaqpld, la 10 Aprilie 1915. 

(Comita tul Szeben.) 

(Pi 2414-2) 
V ASILIE MUSOIU, 

notar corn. 

Moşie de arândat. 
Biserica Sf. Nicolae din Braşov, dă în a

rândă pe 9 (nouă) ani consecutivi, începând 
cu 23 Aprilie v. 1916: 

Moşia Meteleu-Lipanescu 
din plasa Câmpului, Jud. Buzău, România 
prin licitare publică verbală, admise fiind şi 
ofertele închise. Licitarea se va ţinea Luni în 
20 Aprilie v. 1915 la lO ore a. m. în sala de şe
dinţe a comitetului parohial dela Biserica Sf. 
Nicolae din Braşov.

1 

Ofertele închise, însoţite de 
o garanţie provizorie în sumă de 5000 (cinci 
mii) Lei, se vor trimite la adresa presidentului 
Dr. Vasile Saftu, protopop, sau i se vor preda • 
în sala de şedinte înainte de începerea licittării. 

La cerere trimitem condiţiile generale pen
tru arândarea moşiei. 

Comitetul Parohial dela Biserica rom. ort. 
răs. Sf. Nicolae din Braşov. 

Dr. Vasllie Saftu, protopop, Ioan Prişcu, paroh, 
prezident. secretar. . 

(Co 2411-3) 
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•• 
GYOIGY 

r 

MENYHERT 
I I 

ES TARSA 
magazin de pardesiuri 

pentru dame. 

ARAD, ~nl~v. Anfila~~y 8. 
Vis-a-vis de Intrarea bisericel Minoriţilor. 

- Noutătile noastre: 
' 

Pardesiuri negre şi tegethoff 
Rocuri moderne 
Sacco Cottelen 
Pardesiuri coţcate 
Rocuri de mătase 
Pardesiuri pentru fete ş~ copii 
Costume negre şi tegethoff 
Costume în culori 
Costume pepita 
jupoane moderne 
Talii de mătase 
Talii moderne 
Talii de doliu 
Pardesiuri de gumă. 

Preturi fixe. 
, 

Telefon 855. 
: Fiţi atenţi ta firmă! : 

(Oo 2384-6) 

„R O M Â N U L" Pag.1. 

Aviz! Mii da in,1 
La pepineria „Domeniului din Bo· 

bâlna"se află de vânzare în primăvara a. 
c. următorii altoi de viţă americani şi viţă 
americană. 

blnecuvAnti mlllocul nutritor de llltirlre 

20.000 buc. altoi de vie de un an ci. 
I. altoiţi pe Rip. x Port. (Oloir de mont 
Pelier) cu rădăcină din următoarele varie
tăţi. jardovan Uriaş, furmint, Oporto negru, 
Madeleine Royal, Royal-Wineyard, Chasslas 
alb, Chasslas roşu, Muscat-ottonel, Slanca
menca şi mestecată, cu 160 cor. per 1 OOO buc. 

„Kârpâtia" 
care în declll'I de S-4 zile taceteazi cea mal 
crâncenă tusă. 

„KARPA TI" e tua mllloc excelent contra boa
lelor de astmă, răg~şeală, constlpatfe, precum 
şi la boale de gâtlej, - f}lămânl şi stomac. 

5000 buc. viţă americană nealtoită cu 
rădăcină de un an el. I. Rip. x Port (Oloir 
de Mont Pelier) cu 1 O cor. per 1 OOO buc. 

.Efect sigur, dela la prima încercare. 
I sticlă de 358 iJ"8.Dle cor. a.- I sdcli de 

708 grame cor. 5.-. 
De vânzare la: 

100,000 buc. viţă americană nealtoită 
fără rădăcină el. I. Rip. x Port. (Oloir de 
Mont Pelier) în lungime de 120 cm. şi dela 
6 mm. în sus groasă cu J 5 cor. per. 1 OOO buc. 

Victor Hosszu, Braşov 
(Ho 1846-30) str. Claustrulul Nt. 16. „„„„„„„ ... „„„„„1. 100,000 buc. viţă americană nealtoită 

fără rădăci1 1ă el. I. Rip. x Port. (Oloir de 
Mont Pelie1) în lungime de 40 cm. şi 
dela 6 mm. în sus groasf4 cu 5 cor. per 
1000 bucăr. 

50,000 buc. viţă americană fără rădă
cină el. I. F 1p. x Berlandier nealtoită în lun
gime de 40 cm. şi dela 6 mm. în sus groa
să, cu 6 cor. per 1 OOO bucăţi. 

ln atenţiunea 
negustori!or I 

Atât altoi de vie cât şi viţa americani e 
foarte frum. >asă, binedesvoltată şi neatinsă 
de ghiaţă, varietăţile sunt curate pentru cari 
garantăm. 

Acoperirea trebuinţelor de 
clocolad4 şi zaharicale pen
tru preţuri de fabrlc4. :: :: 
In depozit: Kugler, Hel· 

Doritc.i de-a cumpăra să se adreseze la 
jos semnata administraţie, unde vor afla şi 
condiţiunile· de vânzare. 

OÂB~~ ~"';;~~:;~:~: I 
Administraţia : 

· „Domeniului din Bobâlna" 

Pia.fa Andrtissp, colţul Salacz utcza I 
· Telefon 1059. Telefon 1059. 

(Oa 2270) 
up. Szaszvaros (Hunyad m.) Babolna 

BANCA NA'flONALĂ A ROMANIEI. 

1914. 
SITUATIUNE SUMARA. ' . 1916. 

Hi Martie 

21046125€ 

64536S 
. 17999782i:, 

48623186 

1192405~ 

11999 674 
16933877 
4070281 
6603672 
10=>3 302 

885406 
150314392 

13009~048 
8669442 

20 982 729 
33 654 794 

836885312 

12000000 
~6818268 
5309 358 

41687~ ono 
2439 953 

26 469:t15 
280 410 440 

56559078. 

836885 3l2 

.ACTIY 

153 819 256} stoc (au.~ <n;ionete~ . • 153 996 712] 
. - metalic { „ (hngoun) . 140 OOO 

56 642 ooo l trata şi disponibil consld. ca aur 66 536 909 
Argint şi dive:rse monede • 
Efecte scontate . . . . 

{ 

28 605 OOO lmpr. pe ef. publice • • 29 616 400 
42 136 500 lmpr. pe el. publ. fn ct. crt: 49 399 600 

25018186 17 117 814 din care nu a'au ridicat lei 28 236101 16168 497 
Imprum. Statului de 15 milioane fâra dobândă (1901) 

„ „ în cnt crt pa bonuri de tezaur 4°/o aur (1914) 
Efectele Capitalului social . 
Efectele fondului de rezervă 

• • amort. imobil. mobil. şi maşinilor 
Imobile • • • • • 
Mobilier şi maşini de imprimerie. 
Cheltuieli de Administraţiune 
Eef ecte şi alte valori în p~strare • • 
Bonuri de tezaur 4°1 0 aur tn gaj p. Imprum. Statului 
Efecte în gaj şi tn păstrare provizorie • • 
Conturi curente . • . • 
Conturi de valori 
Conturi diverse . 

Capital . . 

PASIV 

Fon«! ,de rezervă . . 
Fondul amort. imobil. mobil. şi maşinilor 

· Bilete de bancă tn circulaţiune • 
Dobânzi şi beneficii diverse . 
Conturi curente şi recipise la vedere • 
Efecte şi alte valori de restituit 
Conturi diverse . 

Taxa: Scont 6°/0 , Dob&nda 7>/, 

• 

' . 

} 

7 Martie 

218122968 220673621 

836165 733026 
2221~5856 227377283 

55 683 713 55 779897 

11273958 11273958 
158110667 163110667 
11646075 11546075 
16559777 16554 777 
3996281 3 996281 
6733989 6733 989 
1096439 1096439 

651385 840781 
130 60i816 130167 716 
200000000 2000000· o 
162 880925 163178528 
41565137 39818444 
23 047746 22822 73i 
30834766 28699541 

1295740668 1304403 758 ....... ...... 
12 OOO OOC 12000000 
39402 56i 89 426425 

5687 346 5 687346 
606' 96 972 612 764837 
315~ 769 347906f 

54438828 54 245915 
493 485 741 493 346244 
81476442 83 453931 

129::)740663 'i3o4403 758 
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Rado Gyula 
prăvălie de confecţiuni 

pentru dame în ARAD. 

' • 
Noufăfi în 

COSTUftlE 
din cottelen, pepita şi alte stofe 
la modă cu cel mai bun croi, 
acum dela 35 coroane în sus. 

' • 
JACHETE 
după moda cea mai nouă. 

·~es!.~~~ ~ţi,~ep~ ~~ ! ~roru~ ~!. !t 
dele de dantele şi de pănură se curăţesc şi vopsesc cu multă grijă şi' specialita'Jefi'; , 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de pănuri şi de cură,ţitorie chimică, 

aranj~te cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte hai
nele de plinul_'ă şi de mătas~, hainele pentru bărbaţi 13tc. se vopsesc grabnic tn 
negru. -:- ~amele de b~rbaţ1 date . sp:e curăţire se şi repareazii. cu specialitate tn 

crmtona mea specială. - Scrisori de reounoştinţă din toate părţile ţării. 

Lu c z a, Jo z se f vopsitor. de pl!1u~I Szeged 
' ,1 curlţ1tor ohlDllo • 

TB~~o•: Prhălia şi stabiliment principal: · TBLEF0• 1 

· ~ atr. Laudon, nrul 9., colţul ~ 994. 

li- ==~ pieţei Valeria. (Lu 2106) ~ a::.5 

~rfiS1~~~~·~-~-~~~~~~~~~~1'~'"~„~•~li,~•m I ţ4\$.~- ,,,_,.. „ modolla ... mue la apod~• ••lenull dia Bada ..... la 18911. I 
I ~~~j,~~7 ~ turnătoria de clopote. - fa brica de scaune da fier pentru ci a pata alul = 
I Fiul lui Antonio Novotny, ri~~~~i~'.a- I 
~ Se recomand!{ spre prerătlrea clopotelor nou'I, precum la turnarea de nou a li 
~ clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garanţie . lill 
gi de mal multi ani, provăzute cu adJustărl de fler bătut, construite spre a ~ 
im lntoarce cu uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o "'I = lature fllnd astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu deosebire ·~ 
~ CLOPOT~U! GĂURITE, de dânsul Inventate şi premiate în mal multe .9! 
JI rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - cu 6ii 
r.a; căurl ca figura S şi au un ton mal lnteslv mal adânc, mal limpede, mal tiim 
191 plăcut şi cu vibrarea mal voluminoasă decât cele de sistem vechiu, astfel ~ 
• că un clopot patentat de 327 kgr. este egal în ton cu un clopot de 461 kgr. "a 
• patentat după sistemul vechL - Se mal recomandă spre facerea scaunelor li] 
r.a: de fler bătut, de sine stătătoare, - spre preadJustarea clopotelor vechi cu 
19' adlustare de fier bătut - ca şi spre turnarea de toace de metal. - li 
ii Preturi-curente Uustrate trimit iratult. • 

~~~~~~·-~~~~-~--~--~-~iltlEa~~~~-~ 

STEFAN SLADEK jun.fabrică de mobile 
V AR Ş E Ţ, strada Kudritzer numărul 44-46. 

Cea mal renumită 
Jachete scurte, 
Capoate de sport, I ~~ 
Jachete de mătasă, 

mare fabrică de· mobile 
din sudul UngsYiel (Versecz). 

Ca poate albe, 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, 
Talii, 
Halate 
fuste, 
Mantale de lister şi -gumă 

in asortiment extraordinar. I 

' • 
Blnic ~i haine · ue ll~lin. 
Preţuri fixe I Telefon: 238. 

(Zi 2008) 

Pregăteate mobilele cele mai modeme 
şi luxoase cu preţuri foarte mode;.'8te. 

Mare depozit de piane exoelente, co
voare, perdele, ţesături foi:<rte fine şi I 
maşini de cusut. (Sa 113) 

I fR~!.!! .. ~~~~~!ŢA 
. brică pentru .articli de ciment. 

V E R S E C Z (Vârşeţ), Pancsovai-ut nrul 57. 

Aducem la cunoştinţa On. public că ţinem permanent în 
depozit următoarele producte. - V:1;l8e de c~ment pentru 
soluţiuni de peatră vânătă pentru vu, în mărime dela 200 
până la 600 litri. Filtre d~ beton şi ţevi pentru. oanaluri 
dela un diametru de 10 pană la 100 cm. v~ru.e pentru 

· porci şi vite etc.- Primim şi executăm aşezări. de as~halt 
şi beton, bas'.ne de beton de fer in toate mănmele, ies~e 
din betou de fier, stâlpi, trepte stabile şi atâmă!oa_re din 
ciment sau fer lucrat artistic, canalizări, poduri "1 filtre 
precum şi totfelul de lucrări în branşa de ciment şi asfalt. 

La cerere în persoană sau scris, stăm cu 
:-: plăcere la dispoziţie cu oferte. :-: 

(Ra 2376) ~-~~&~--~~-!~~~~~~~~~~~~~~ 
Tipari·~ tipograiie1 „Concordia" societate pe actu in Arad. - Editor-responsabil: LAURENTIU LUCA. 


