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care e o moştenire sfântă a ,lor din moşi stră- I cac1 mei m privinţa aceasta nu stăm aşa de 
moşi, ce nu se poate pierde, fiind ceva spiri- strălucit, cum ne .place să credem şi cum s'ar 
tual, iar nu material de care să se poată părea din sforţările ultimilor ani. S'a cheltuit 
atinge vitregia timpului nu 1ne poate lăsa nici multă energie, intelectualii au arătat multă 

De multe ori şi la multe popoare a stag- pe noi indiferenţi. Viaţa noastră publică încă bunăvo)nţă faţă de o chestie atât de impor
nat progresul cultural, social şi economic, în reclamă reforme şi organizări corespunză- tantă, rezultatele înisă nici pe 'departe nu 
viaţa multor naţiuni întâlnim eclipse nelămu- toare timpului. Dar o reformă ce nu se poate corespund jertfelor enorme ce s'au depus. Ac
rite, .dar înaintarea generală niciodată n'a amâna fără surprize neplăcute ni se impune ţiunea pornită de „Asociaţiune" sprijinită de 
suferit o sfidare mai hotărîtă ca a.cum, nicio- în mod imperativ: reformarea religioasă a toată românimea, î•ncercările sporadice ale 
.dată nu s'au prăbuşit atâtea instituţii ·ridicate pOlporului dela -sate, care se prepune tuturor singuraticilor oameni de bine presupuneau un 
prin sudori de sânge, câte se vor prăbuşi reformelor ,nebuloase şi 1inutile. E ştiut că grad mai înalt de desvoltare, .o dispoziţie aptă 
în vârtejul îngrozitor, ce a cuprins bătrâna poporul nostru dela sate în ce priveşte sta- pentru primirea ştiinţei ce într'un moment de 
Europă. N'a ajUins cumpăna să se încline în- rea lui religioasă-morală e într'o fază de tre- sfântă însufleţire, voiau să o toarne cu o mă-

' tr'o parte ori alta şi trosnesc din încheeturi cere dela bug01111i!imsul supersti.ţios medieţal, sură prea mare, ceeace lipsindu-ne, rezulta
aşezăminte ridicate pe baze şubrede, se cla- la adevărata cultură religioasă. Sublimele tele obţinute sunt nemulţămitoare. Adevăruri 
tină din temelii statuele zeităţilor falşe pro- principii ale. religiunii creştine încă nu s'au crude, dar absolut evidente şi nu reclamă o 
slăvite până ieri, se <lărîmă zidurile de tă- infiltrat atât de adânc în .conştiinţa lui încât clarificare mai lămurită, o tratare per longum 
rie ·ce apărau cu dnctura lor de fier intere- să se reflecteze în fapte şi să-i fie călăuză et latum. 
se le anumitor clase. Şi cei cari îşi simţesc slă- sigură în viaţa morală. funcţiunile noastre Prin o :reformă rndica'1ă religioasă însă 
biciunea proprie, ca1ri prevăd că nu au baze liturgice atât de frumoase,.şi ca formă externă s'ar putea obţine rezu'ltate remarcabile· şi pe 
destul de tari pe ·cari să aşeze edificiul măreţ j sunt privite cu mult indiferentism. faptul că terenu1J cultural. Numai refoirtma religioasă 
al fericirei generale, ce se aşteaptă ·după tre-

1 

•. partitipă mu'l{i la serviciile dumnezeeşti se poate să ,ne aducă şi reforma culturală oco
cerea uraganului, ce în -pornirea-i nebună ră- datoreşte mai mult obiceiului, decât înţele- ·nomkă pe care vom zi-di palatul fericirii noa
stoarnă totul, îşi văd dirt bună vreme de or- gerii 1acţiunilor simbolice. Sunt rare locurile stre viitoare. Biserica ne-a conservat câ neam 
ganizări şi reforme noui pe haza principiilor unde preoţimea şi-a dat silinţa să explice func- doosebit cu limbă şi istorie deosebită în a
solide, ce s'au dovedit destul de rezistente în ţiunile sacre şi broşura publicată de „Asocia- ceastă ţară, ea ne-a dat cultura ce o avem 
actualul cataclism, care e negarea absolută I ţiune" în lipsa unei concepţii mai înalte despre azi şi tot prin biserică vom ridica viitorul 
a on carui progres. . I cultul divin a produs mai mult confuzie d~- neamului riostru. 

Corifeii Germaniei din exoerienţele zilei j cât lumină. In toate locurile apoi sunt nenu- Noi suntem de credinţa, că e mai de mare 
de azi făiiresc 'temeliile sănătoase ale viito- 1 mărate superstiţii ~i datini deşerte, frumoase însemnătate pentru existenţa neamului întă
rufoi imperiu; raţionaliştii ateişti ai f1ranţei de ' ca manifestări estetice, studiate din multe rirea în credinţă, alipirea de acest tesaur stră
ieri se abat dela ·calea urmată în trecut, care ! 'puncte de vedere, numai din punct <le vedere moşesc, care le-a diat atâta tăirie şi curaj 
i-a dus Ia Sedan, la toate popoarele peste 

1 
religios ,nu, cu toate ~ă cele mai multe nu sunt îna1i·ntaşilor noştri în luptele lor pentru limbă, 

tot se observă o febrilitate pentru pregăti- ' „deşerte", ci sunt pfine de erezii şi doctrine lege şi·1J1eam şi care face tăria şi eroismul 
rea viitorului. Măsurile acestea de precauţiune 1 

contrare moralei creştine. La toate acestea sotdaţHor .noştri. 
ce le iau popoarele civilizate pentru apărarea, '. să mai 'adaug-em abuzuri'le şi ii111direrentismul · De aiceea ne bulCUrăm 'd•n i111imă de inten
consolidarea şi continuarea progresului ce , unor preoţi fără chemare şi tabloul e din cele ţi·a preoţimei accentuată de I. P. S. /. Me
s'a operat în toate ramurile vieţii lor publice, ; mai nefericite. Cultura nu-l poate înfrumseţa, ţianu i'n discursul de deschidere al sinodului, 

·Sonet. 

Crăiasă peste îngeri şi regină, . . . . ~ 
Răsai din zarea plim1 de lumină. 

Coboară blând privirea-Ti adorată 

Spre-acest norod ce tainic Ti se 'nclzină, 

Cu bunătatea Ta nestrămutată. 

Privirea Ta ni-e scut şi întărire, 

Redă-ne-a vietu d' albă primăvară 

Din cerul Tău cel plin de strălucire. 

/ 
Fii adăpost şi fii-ne mântzzire: 

Marie sfântă, p11rurea fecioară. 

Bistrita. \ 
f MIL A. CHIFf A. 

,, 
Chipuri din răsboiu. teva zile de-arându), zile senine de vară preve

stitoare de înfricoşată furtună. 

A C f Din mii de piepturi ieşia răcnetul: Să trăias-ve aes:tr.... că! Ura! Vivat! - strigăte cari te îndeamnă 
·· '·:~ ' · , "· ··~· · · · să trăieşti, în alte .vremi, iar acum răsunau atât 

• V. . de straniu de te înfiorau ca suflul mortii. t:ra 
_ Jn fata unei statut. _ exp1ozia sentimentelor înăbuşite, cari de vea-

curi tindeau să se manifeste în vre-o directie, 
Garnizoana regimentului nostru se află şi azi şi acum directie era numai una .... 

în orăşelul românesc din apropierea granitei. Copacii bătrâni din împrejurimi s'au cutre-
In micul parc din pre::iima cazărmilor, cu murat şi au lăsat să sboare strigătele răsboi

ochii atintiti spre graniţa de răsăr~t a tării, mai nice, cari de sigur au pătruns tăria cerurilor, 
·mult melancolic decât hotărît - stă statuia de 1 dar s'au izbit de şirul muntilor din zare, de 
bronz a împăratufoi. a bătrânului şi slăvitului unde s'au întors cu ari.pile frânte, răsunetele 
împărat, căruia poporul nostru cu atâta smere- desnădăjduite - si statuia a rămas nemişcată.„ 
nie i se închină şi de atâtea decenii îi cere Apoi rânduri-rânduri am trecut, de astădată 
dreptate.... pe dinaintea statuei, cu pasul apăsat, cu fata 

O stâncă mannoree i se ridică la spate, dea- căutând la dreapta, plecând pe calea cea din 
supra capului, iar de dreapta şi de stânga câte urmă, la gară, de unde ne-a vărsat trenul de-a-

. un leu, aşezat pe labe vigilent, simbolizează dreptul pe câmpul de pieire al onoarei. 
credinta si curajul cu care au apărat si apără Cum treceam aşa, în defilare.·- unii muti, cu 
!-;··ăniţerii pe înăltatul împărat Mai sunt si câ- capul în pământ, şi eu eram pdntre aceştia _ 
teva trepte cari suie până la cismele de bronz ranita cu cele două sute de cartuşe (cine stie 
ale statui ei; poate1 că v<>r avea şi acestea vre-o pentru cine?!) îmi curma suflarea, inima îmi 
însemnătate.... ' bătea să spargă cosul pieptului şi, mai ales, 

Aci, în parcul ·Pe atund încă înflorit, în dosul ,. . f . f v :- • r 
statuei şi-au reînoit jurământul către tron cei . gandun con uze rm se ramantau m c eer. 
dintâi ai noştri, cari au plecat pe câmpul de 

1
. Intr'o clipită, când compania mea se apro

luptă. O mare de chipie sure împodobite cu brad i c:ase de statuie, stiu că mi-a trecut pe dinain
si înfipte în vârfu~ armei, se agitau în aer, câ- tea ochilor o viziune asemănătoare, o scenă din 
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de a înfiinţa reuniooi religioase ca sfa:1gurul l când în întreg teritorwl locuit de R~â·ni va: I 
mijloc potrivit pentru un scop atât de nobli. j fi o organizaţie puternică spre binele bisericei 1 

Aceste reuniunii vor avea danti nu numai să şi fericirea 111eamului nostru românesc. 
îndrepte, conserve şi întărea!SCă credinţa şi · 

l 
. De. fe. 

alirpi1rea cătr·e instituţiile noastre cultura e ş1 

să desvolte spiritul de jertfă pentru menţine- 1 
----------------

rea acestor focare, ci vor ţiinea î•n calea bine
lui şi a datorinţei chiar şi pe condut:ătorii lor. 
Căci singur pentru preoţime nu este un codice 
normatrv, care să le determine aJCtitvitate:l 
pa1storală până în cele mai mici amănunte. 
ProotU'I e înlda torat să facă tatwl ice-i stă în • 
puti1nţă după normele pmdienţei şi ce e ne- 1 

cesar pentru for·icirea temporală şî vecinică ! 
a credincioşflior. Cum î•nsă nevovle vieţii sll'tlt '. 
nenumărate, îinsufleţjrea trece, simţul datorin- i 
ţei scade şi te trezeşti că face nu ceeace ar , 
trebui să facă, ci ceeace e necesar pentru ca I 
să-şi plătească urechea. Reuniunile însă vor I 
fi un .isvor .nesecat de î1nsufil.eţire şi reîmpro.s- l 
·petare a datorinţelor de păstor pentru oei ob-

1 
sedaţi de ooîocredere ·şi disperare în urma 
indiferentismului şi neînţelegenii celor mici de I 
suflete. 

Ideia nu e nouă nici la noi. Clericii Bla
jului au „Reuni·une Maliană" înleă din 1905, a 
cărei soop e „ ... desvdltairea pe o scară cât 
mali, întirl'.să a cultului P. C. V. Maria intre 
margincele aşezămintelor 'bisericei ori'entale, 
promovarea pietăţii şi a· bUlnelor moravuri şi 
întălrirea legăturHor de diragoste frăţească 
între membrii, propagarea cu toate mijfoaicele 
posibilt permise de 'legile dreieşti şi bisericeşti 
a ideii reuniunilor Mariame şi a dragostei de 
biser1că şi de neam în popor", UIJl soop acesta 
nu se poate mai nobil şi sublim fixat în cad1rele 
restrânse ale unui !paragraf din statute. Fa
miliarizaţi încă din seminar cu Tdeia acerusta 
foştii semi.narişti au duis în parohii 'dragostea 
şi zelul de muncă şi după l O ani arhidieceza . 
Blaju;Jui numără peste l 00 de Reuniuni. 

In die~eza Gher1lei e „·Reuniunea femeilor 
gr. cat. române din diec~za Gherlei: Cununa 
P. C. V. Maria" cu statute aprobate de mi
nistru şi preoţilor li s'a impus formarea reu .. 
niunifo1r de caraJCter rcligios; în dieceza Lugo
j ului încă se lucrează cu WT' - după infor
maţii·le 1J1oastre - pentru răspândirea i~~· 

Cât bine au adus, vor aduce ·şi pot să adocă 
aceste reuniuni nu se poate cakula. Bucuria 
noastră însă va fi depliină când ideia va fi 
îmbrăţişată şi- de 'Cl1ecezele gr. orientale şi 

viata străbunilor noştri, întipărită adânc în me
morie din istoria antică, de pe băncile şcoalei; 
\'edeam amfiteatrul gemând de lumea care ve
nise la reprezentaţia ieftină„„ In tribuna aurită 
sta cesarul privind apatic Ia cohortele de sclavi 
cari treceau urlând în fata lui, ca să se mă
celărească„„ 

Atât de mult eram cuprins de această viziu
ne, încât mi se părea că şi tovarăşii mei strigă 
la fel: · 

- Ave Caesar!„ .. morituri te salutant!„. 
.. .Iar când am ajuns în dreptul statuei, aproa

pe sugestionat, aşteptam ca figura de bronz să 
întoarcă policele dreptei în jos, ca scena să fie 
completă. Dar am trecut şi m'am trezit momen
tan la realitate - căci statuia rămase nemis- : 
cată„„: l 

Cu câteva !uni mai în urmă. Tocmai părăsiam . 
spitalul, ca o umbră, pentru a doua oră. 

Afară zăpada se topia. Amurgul colorase ce
rul senin cu un roş-carmin, de mă orbia, îmi 
lăcrimau ochii când priviam în sus - ori poate 
din altă cauză„. 

ln aceeas după amiază plecase un nou ba
talion. compus din rămăşite şi completat cu cei 
mai tânări ai noştri. Nu se făcuse sgomot, nici 
jurăminte, nici defilare în fata statuei părăsite . 

• 

Invenţiune românească pentru 
conservarea produselor făinoase. 

Un brevet de lnventiune foarte actual şi binenimerit 
a fost cerut în timpul din urmă din partea dlui Dr. Ro
mul Boiu, proprietar în Sibiiu, dela oficiul tării pentru 
brevete (patente) din Budapesta. 

Este adecă bine cunoscut, că porumbul (cucuruzul) 
nemăcinat, însă , bine uscat se poate conserva îmlelun
gat, mălaiul si făinele făcute din porumb se strică însă 
uşor. Mălaiul stricat este vătămător pentru sănătatea 
celor ce îl consumă; boale de stomac, chiar si „pelagra" 
care bântuie mult în România şi în toate celelalte tări 
în cari se consumă mămăliga, provine direct dela mă
laiul stricat. 

Experientele făcute au dovedit, că cea mai bună 
uscare a mălaiului şi a făinei de cucuruz şi păstrarea 

ei în stare uscată în timpul înmagazinării, nu o poate 
feri de stricăciune, astfel că toate procedeurile de con
serv.are potrivite pentru alte produse făinoase, precum 
făina de grâu, secară etc., etc„ nu se pot întrebuinta la 
mălaiul şi la făinele făcute din porumb. 

[nventiunea de care ,este vorba se ba;,ează pe obser
vatiunea, că porumbul contine un ulei gras, care se 
fermentează în anumite împrejurări. Acest ulei nu se 
strică în bobul porumbului în caz că acesta este în
treg, fiindcă microorganismele nu pot pătrunde prin 
coaja exterioară a bobului uscat. Bobul porumbului us
cat are prin urmare în coaja impermeabilă, în stare us
cată un apărător natural în contra microorganismelor 
cari ar putea să vină în contact cu părtile sale uleioase. 
Această situaţiune se schimbă în două cazuri, adică în 
cazul oă bobul se moaie prin umezeală, asemenea în 
cazul, că bobul se macină, căci în ambele cazuri se 
sparge" stavila naturală care împiedecă microorganis
mele de a veni în contact cu părtile uleioase ale porum
bului. 

Amintitele experiente a condus la modul de reme
diere, care formează obiectul lriventlunei de fată, prin 
care mălaiurile şi făinele de porumb şi altor grâne de 
caracter analog se pot conserva (păstra) tot aşa de bine 
ca produsele asemănătoare altor grăunte, cari nu con
ţin uleiuri supuse fermentatiunilor. 

Păina de porumb preparată pe baza inventlunei dlul 
Boiu, are deci calitatea de a rămânea timp foarte înde
lungat proaspdtă şi nu se poate strica nici când, devenind 
totodată fină şi albd ca fdina de grâu, iar „pânea noa
stră cea de toate zilele" care prin decret ministerial l 
trebuie astăzi să fie compusă din 50% făină de grâu si 

1

. 
50% făină de porumb, se va Unea, după experientele 
făcute la uzinele sindicatului brutarilor (covrigarilor) din 
Budapesta şi pe baza 'cltestatelor extradate, 6-8 zile, \ 
în stare complect proaspătă, deoarece făina astfel pre-1 
parată fiind prea uscată, are calitatea de a suge foarte 
multă apă. · 

• 
Se auzise numai aşa, în oraş, că pleacă alti sol-
daţi din barăcile de afară - şi au plecat. Mă 
gândeam, călcând prin sloată: Cum plecaserăm 
noi; oare ăştia de ce pleacă aşa? 

Calea îmi ducea peste parcul desfrunzit şi 
rebegit. Ajunsesem la statuie. Doi copilaşi se 
alungau pe treptele de marmoră, se prindeau 
de sabia de bronz şi călăi;eau pe leii de piatră. 
Mi-a plăcut atât de mult acest contrast, că m'am 
oprit. Dar copiii când m'au observat, au fug-it. 
De ce, nu ştiu! Credeau poate că am să-i cert? 
Ori nu ştiau că şi un soldat simplu poate avea 
inimă să nu conturbe o idilă, un tablou atât de 
real. , 

Am rămas singur .... Soarele coborâse după 
..,azarmă şi parcul fu învăluit în semiîntunerec. 
Numai în depărtare, la răsărit, mai strălucia 
coama muntilor, însângerată de razele soarelui 
ce apune şi se reflecta slab pe fata figurei d~ 

bronz. 
Abia acum observai că alăturea, câtiva paşi 

Ia stânga, mai este şi un crucifix deopotrivă de 
mare. figura de lemn a lui Crist poleită cu aur, 
privea şi ea spre răsări:t şi lucia misterios„. 

Privirile îmi rătăciau de pe figura de bronz 
a suveranului, pe cea de lemn a lui Isus, şi am 
rămas dus pe gânduri ...• 

I 

Sâmbătă, 24Apri!ie 1915. 

D. Dr. Boiu (locuieste în Budapesta str. AndrâssY 
nr. 35) este gata a da reuniunilor noastre de agriculturii 
cari se vor adresa către dânsul în mod gratuit îndrumă
rile necesare pentru învătarea tăranilor noştri, deoarece 
procedura inventiunei în mod mai primitiv, se poate a
plica la fiecare casă şi familie. 

Un răsboi naval 
între Rusia şi Turcia. 

_... Părerile unul critic militar. -

Cu privire la posibilitatea unui serios răsboiu 
navail între flota rusă şi cea turcească, în Marea 
Neagră, criticwl militar al revistei „R,omânia Mili
tară" publică unnătoairel'e judicioase observaţiuni. 

Analizarea valoarei unei asemenea actiuni, --
spune criticul militar vorbind despre o actiune a 
flotei ruse contra flotei turceşti, - cere în primul 
rând să stabilim o comparatie între flota rusă de 
răsboiu din Marea Neagră şi flota turcească. 

Fără a mentiona numărul vaselor din flota de 
răsboiu turcească, fiindcă contrar de ceea ce este 
la celelalte flbte, această flotă are vase cu totul 
disparate şi mult inferioare ca număr flotei ruseşti, 
vom fi oblig.aţi să facem o comparaţie între tunu- 1 

rile de mare calibru, mijlocii, tuburile de torpile 
şi submarinele celor două flote. 

Flota de răsboiu rusească din Marea Neagră 
dispune de 40 tunuri de calibru mare; tunuri mij
locii din care 40 Jla. cuirasate, 4 Ja crucişătoare şi 
85 la contratorpiloall"e şi 24 la crucişătoare. Dease
menea 115 tuburi de lansat torpile din care 26 la 
cuirasate, 4 la crucişătoare şi 85 la contratorpi
loare şi torpiloare. 

Flota de răsboiu turcească oosedă: 24 tunuri 
de calibru mal!"e la cuirasate; 53 tunuri de calibru 
mijlociu din care 42 la cuirasate şi 11 la crucişă
toare şi 55 tuburi de lansat torpile, 7 la cuirasate. 
10 la crucişătoare şi 38 la contratorpiloare şi tor
piloare. 

In ace.aistă socoteală, din care reiese că flota 
rusă are o însemnată superioritate ca armament, 
:im socotit în flota turcă şi no.uile vase de răsboiu, 
cedate de Germania Turciei şi anume vasele „Oo
ben" şi „Breslau", fără însă, a socoti în flota rusă 
vasul tip drea<lnought „lmpărăteasa Maria" care 
a fost lansat încă de anul trecut şi care proba
bil la o luptă navaJlă serioasă va intra în ac
ţiune. 

IR favoarea flotei ruseşti mai vine şi faptul că 
Ruşii dispun de 11 subma•rine şi 2 baze navale 
serioase, una la Sebastopol, iar alta la Nikolaeff, 
pe când flota turcă nu posedă nici tul submarin şi 
nici o bază navală serioo.să. 

S'a vorbit însă în ultimul timp despre superio
ritatea vaselor „Goben" şi „BresLau", superiori
tate, care ar putea apilfica balanţa în favoarea Tur
ciei; această superioritate însă este factice - spu
ne criticul militair - şi ca probă că este aşa, e 
faptul că f~.ota turcă s'a ferit până acum de o luptă 

Deodată mă pomenii lângă mine cu un ca
marad, care se târa sprijinit pe două cârje. A 
căutat lung la mine, umilul soldat al împăratu
lui. apoi la cele două figuri, şi a zis aşa, ca să 
zică ceva: 

......_ Mă, dar cum stati de trişti!..:: 
· „.Şi el era, între noi, cel mai trist„ .. 

Apoi, fără să aştepte vre-un răspuns, s'a tâ
r:t mai departe. In dreptul crucifixului s'a des
coperit şi şi-a făcut cruce. Acum priviam numai 
după el, până a dispărut în întunerec, după un 
colt. 

. Nu !'am mai văzut, nu !'am cunoscut. Doar 
era şi el unul dintre cei mu1ţj„ .. 

Am rostit în gând, ca mai înainte cu câteva 
Juni: Ave Caesar! - şi am plecat şi eu. 

I 
Iar statuia a rămas nemişcată„„ 

_: 20/JV n. 1915. 

Cassian. 

„ 
. .., 

I 

I 
„ 
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navaiă serioasă, ambele flote beligerante rezu
mându-se mai mult la raite navale executând se
parat bombardări în diferitele puncte ale coastelor. 

Răsboiul naival din Marea Neagră se reduce la 
următoarele fapte: Pe de-o parte flota rusă întru
nită caută flota turcă pentru a o atrage într'o 
luptă navală serioasă, iar pe de altă parte vasul 
„Goben" excortat de „Breslau", „Torgut Reiss" şi 
„tlamidie", execută bomba'rdări partia!le pe coa
sta Rusiei şi reuşesc să se sustragă urmărirei flo
tei ruseşti, gratie iutelei pe care o posedă vasele 
turceşti de mai sus. 

In ce constă superioritatea celor două vase ger
mane cedate Turciei? 

Vasul „Goben" are un tonaj de 23.000 tone, o 
iuteală de 28 noduri pe oră şi o cuirasă de 280 mm. 
Acest vas este armat cu IO tunuri de 150 mm., 12 
tunuri de 83 mm. şi 2 mitralriere. 

Vasul „Breslau" are un tonaj de 4550 tone, o 
iuteală de 27 noduri şi este armat cu 12 tunuri de 
105 mm. şi 2 mitraliere. 

Sunt păreri după cari vasul „Goben" singur, 
s'ar încumeta să ~să Ia o luptă navală contt"a celor 
trei vase ruseşti de prima linie „Sinope", „Georgi 
Pobjednossew" şi „Tri Sviatite)ja" a căror iuteală 
este numai de 16 ooduri şi având toate Ia un loc 
16 tunuri de 305 mm., 27 tunuri de 150 mm. şi Hi 
tunuri de 47-75 mm. Această părere se sprijină 
pe faptul că tunurile vasului „Goben" pot începe 
h1pta•, multumită iutelei lor initiale de 940 metri şi 
energiei balistice la gura tunului de 11.240 tone 
metri dela o distantă de 6000-9000 metri, dela 
care proiectilele tunurilor ruseşti nu pot pătrunde 
o cuirasă de 280 mm. căci deabia dela o distantă 
de 5500 m. aceste proiectile pot pătrunde o cuirasă 
de maximum 295 mm. 

Admitând chiar acea.istă superioritate, nu tre
buie să uitam că cuirasa celor trei vase ruseşti 
este de 406-456 mm. aşa că dela distanta dela 
care ar putea trage „Goben", nu Jle-ar face mare 
pagubă, decât cLa'Că ar fi atinse în flancuri, unele 
cuirasa nu este decât de 254 mm. grosime. In tim
pul acesta vasele ruseşti s'ar putea apropia de . Go
ben" care ar fi distrus. Din acest punct de vedere 
o ieşire a lui „Goben" în contra vaselor ruseşti este 
exclusă şi de altfel ea nici nu s'a produs până a ... 
cum. 

Bazati pe· consideratiunifo ·de mai sus, s'ar· pu
tea afirma că o luptă navală serioasă în Marea 
Neagră este cu totul exclusă. 

Din punct de vedere al operaţiunilor de uscat, 
cele două flote beligerante nu pot avea nici o in
fluentă. In cazul când Rusia ar avea nevoie să 
debarce trupe numeroase în peninsula balcanică, o 
asemenea operaţiune ar fi imposibilă, ca- şi orice 
alte Qperatiuni de debarcare, fie din partea Ru
siei, fie din partea Turciei, fiindcă în fond nici 
una din aceste puteri nu stăpâneşte marea şi nu 
o vor putea stăpâni, tocmai din cauză că Turda 
va refuza, şi se va ţine departe, de o luptă na
vală hotărîtoare. 

ln asemenea conditiuni, orice transport de tru
pe, dintr'o parte sau dintr'alta, este absolut ris
cat, fiată de pericolul la care s'ar expune ca trans
portul să fie scufundat de flota adversară. Numai 
când f!ota rusă ar reuşi să blocheze flota turcă în 
Bosfor, numai atunci marea ar putea fi stăpânită 
de Rusia. O semenea operaţiune însă este exclusă, 
în primul rând pentrucă flota turcă se fereşte de a 
putea fi blocată la Bosfor, iar pe de alta pentru că 
flota rusă ar putea avea şi alte însărcinări, aşa ci 
nu s'ar putea fixa în flota Bosforului. 

Acestea• sunt părerile criticului militar român 
pe cari le dăm mai sus cu titlul de informatiune. 

„VI.". 

Reflexii*). 
(Continuare şi l!fârşit.) 

N.u .stă în.să a.ceea, că biseriicile ungureşti şi-ar ti
n~a în tot a.nuJ co<ngresele Iar anua•le fă.ră .să eeară 
lu.a.rea la. cunoşti.nţă a ţiner.ei lor. Bi.serici.Je u.ngureşti 
ni-ci nu au congrese. Cele mai înaJte oorpuri ilegi.sila
tive şi reprezentative sunt a.tât la .reformaţi., cât şi la 
unitarii şi 1a cei de confesiunea. evangeli<Că..a.ugu.stină -
-sino-arlele „zsinat". Peintru tinerea ae:estora, wni<tarii şi 
reformaţii n'au nevoie de încrunoştiint.are sau conee
siune. Cei de iconf.esiunea. eva.ngelică-ugu.stină îşi pot 

~) La .a.rti•colul „Modifii.oa.rea. ~ oompleta.re..a. sbatutulni 
o.rg.a:nic a~ bisericei gr.~or. române", din Nr.-ul 62 al 
„Românului". 

însă ţinea sinoadeile for, .p.recum şi Sâ.rbil oongresele, 
numai dupăce şi-au icitş:tigat concesiune de1a. locu.rila 
mai .tn.aJte. 

Nu stă .mai dewrte ni.ci aceea eă .protocoaJele şi ho
tărlride eongrese.Ior noastre, ar trebui să se înainteze 
Co.roanei sp.re aprobare. Di-spoz.itia. din § 3 Art. de Jege 
IX/8G8 s'a referit nu.mai ii.a •compunerea. ş.i vota.rea. Sta
tutului org.a.nic, al eărui proiect .a trebuit .să fie înaintat 
Coroanei .s.pre aproba;re. El a fo.st aip.roba.t ş.i în intrarea 
lui în v.igoare, a îneetat 1ndatorirea. de a s.e înainta 
•concluzele congresuJui spre aprobare. Pentrucă ea nu 
e provăzmtă în sba>tu.t. 

Nici .cu p.ropu.nerea, -oo. ic-0ng.resul să se tină an Je 
an, eu nu m..,aş Jmtea învoi. ·Pentrncă congrewl are să 
se ocupe mai mmJt nudllai cu trebiJe ee .Prive.<1c întrea~ă 
mitro.polia., pe câ.nd aJlllCerile sale .interne şi le îugri
j.eşte fiooare epa.rhie pontru si.ne. Mai departe pentr·ucă 
Mngre,suJ iş_i are delega.ţiun.ea. sa, ·pe Consistoml mi
tropo-litan, care 111 1nfoouieşte în afacer.i ce nu sufer 
am1î.nare. Dintre rnotivcle sulevate .pentru tinerea con
gresului î.n tot ·a.nul, vor.ea.u să ia-ră,t ne.temeinicia numai 
a 111nuia. Si annillle a aceluia -că adecă eheltu·ieliile eon
gresiudui anuaJ ar f.i mai mi.ci. Nu ştie scrii.tor.ul a.rti
coLului că la .congr~e se întmnesc d·eputaţii din în
treagă mitropolia? ,Si că astfel tocmai spesele de .călă
torie sunt a.ceea ice fac congT-esul a:tM .de costisitor? 

D. &eriitor a.I a.rt.ieolufoi în chestiune, reduce mai 
depar-te cu o auto.ritate uimitoare număruil depu.taţilor 
pentru -congres dola. 90 la 60; iar pentru sinoade dela 
60 la 48. S'ar veni dec.i astfel .pentru fie.c.a,re eparhie 
din cei 60 de depuitaţi 20 sa.u dacă s'ar spori nn.tmăru1 
eparhii.lor i1a şas.e - 10 deputaţi. Mi~ar plrucea acum 3)l 

ştiu, cum i...air înnpărt:i d. ilcrmar ai artico.Iului pe ·cei 20 
sau 10 deputaţi dintr'-0 eparhie .astfel, eă '1/a parte să 
fie preoţi şi 2/s părţi mireni?! 

C11rios mai este şi aiceea, .cum d. scriitor ·al artico
lrului - •care de altcu.m se ar.a.iii .de tot %beral - d-eoda.tă 
vine şi propune că ·alegerile •Să se conducă mal riguros 

, din centrele dlecezelorl Ei bine, ma:i sunt aoelea. ·alegeri 
- eari .se fac Ja mandatul venit din centrele diMeze1or? 
Ce .control poţi a.ştepta <lela deputaţii aileşi în umna 
con.duce.ri~ mai rigur-0ase din -centru? 

cu.rios e şi motiv-ul din •care se ,pretinde reducerea 
numărului deputa.ţiilor! .Si anume PNl.trucă pe 1lâ.ngă 

numă.rul de azi vi.n-e prea mult element Indolent în si
noade si în congrese! 

Ei bine, ·dar atunei ar fi. mult mai potrivit că· ele
ment.ul acesta i:ndolent, .care-i dşUJJă -atâ.tea. îngrjji.ri 
sicriitorului a.rtieo.\uJui în ch~tiune, .să se sroată afară 
clin .tagma .ac.elom ic-e p.ot fi în genere aileşi ! ? 

In c.ontm •Prolungi.rei terrni•nnfoi pentru oare .să se 
facă aaegeriJe n'aş ave.a. ni-ci eu şi şi multă a.Iţii ni.ci o 
obi-ectimne. Nu.mai .cât eu :nu afJu că are.a.sta ar fi o re
formă atât ele esentlală, •c.um o tCamcterisează .scxiitorul 
a.rti('()lluiui: •le poate fi esentlal 1-ntâ.i - a.reea., da.că ci
neva se alege pe 3 sa.u 5 sau 8 ia.ni? La -refo.r.ma ti .:ie 
ţin .de regulă sinoadele t<>t nu:mai la zeoo a.ni oda.tă, 

şi p-e.ntru aceea biserioo. Jor nu se da.tină în temeliile ei 
Ln .punctntl a1legeritJ.or aseso.rilo-r c<>nsistorialli, StCrii

to.rrul a.rt~colului nu este destt~I ele -el.ar. Odată :r.iee că 
aileg-e.ri'le pe viată în sena.tul bisericesc .să se abando
neze definit.iv, spunându-ne că cei bătrâ.ni şi neputi1n
cioşi, să f.aică aJt.ora foc; d-e altă pa.rte ioarăş zice: că 

numai .asesorii onorari .să .SP aleagă tot J.a. 5 ani. La 
facerea Statutuh1i orgaJJi.c, duă •cum se ştie - pentru 
ea să fie mai multă stabilita.te în ·biseriică - :11'& i.nsi
sta.t din toate :puterile pe llângă că toti ase.sorii să s~ 
aleagă pe via.tă; dar reg.imul aceasba. n'a ~ncuviiinţat-o. 
Sosit-a oare timP'lt·l, · ca ·t-0ate idei•le .marelui Saguna 
să le dă1m pe gâ.rlă? Cej ee 1c:red că ia sosit, .dea Dlllmai 
înainte! 

ln ·ooeace JUiveşte :număruil asesorilor 1a. oonsisto
.r.iile eparhiale, acela Ja. Consistornl a.rhidiece~n şi azi 
e.<1te numai de 9 în fi:ooa.re .senat. Asesorii suplenţi la 
-,consistorul .mi:t:.ropo-1ita.n, nu sUJJ·t de prisos, ci o mare 
necesitate, ;având a se înt.runi acest ic-0nsisror dJi,n în
treaga. mitro.polie şi Mtfeil 1.ntrunirea. fiind &nevoioasă. 
Regu1larea chest.i.unei de apeJ.a.bi~itate e şi după mi.ne 
urgentă. S'au şi foat deja dispoziţii în a.stă privinţă în 
c.oogres, numai încă ;nu .s'a •termi•nat .afaioorea.. 

Dispozitii pent.ru -0a.zul când vre-un episcop sau 
.metropolit ar deveni neapt de a ma.i pu.rta oficiu•l său, 

e drept că în Sta~tull orga.nic nu avem. Avem însă 
di.spozitii des-tul de dare. m PlllilctuJ că eine .are să 
substitue pe epi.scop sau •metropolit în c.azrul .când est.r
î.mpiedecat de a-şi îndoeplini însuş oficiu'1, s111u când lo
cul este vacant. Chestia su.leva.tă de d. &eri:itor al art.i
·c.o.lu:lui, pare a fi deci .mult mai delicată. D-sa are în 
VOO-Bre, ICU.ID se pare, procedura prin Care .Să .se dove
dească eă atare episcop_ sau .mitropolit ~u IJJlai e.<1te apt 
de a.-şi putea purta oficiul său şi trebuie substituit p.rin 
a;ltul. Cazu.I 111Cesta din urmă însă obvi.ne atât de rar 

I 
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- după eum llle-a.m putut convinge din trecm - tncâ.t 
nu reclamă o :regwJ..are .s,pecia.lă. 

Alegerile de parohi ~ nu preoti - se supun şi fără 
osebita indi.c.are a dăuli scrii.tor a1l articolului - eomi
sto.riifor spre aprobare şi Scaunrnl protooope.se m cele 
din urmă poate fi şi ~ters. Control.a.rea. proto.preBbiterilor 
din partea eonsistori;iJor eparhiale este regulată prin 
§ 31 .a.I Regula.mentu1ui .pentru a.d.mi•nistrarea a.faceri!lor 
epitrop.eşti. Arondă.rile singu.rati-ceilor eJ)arhii şi a pro
topopia:tp,lor apa.rtine şi azi sferei .de activitate a con
gresului. 

N111mai la rnna. dintre apostrofările dlui scriitor al 
a.rtico:hilui în chestiune. voiu .să maj .refiloctez. Si aceasta 
e-ste afirmarea. că instltutiunile culturale ale diecezelor 
vegetează numai. 

Cum poate dovedi d-sa i·nvinuirea asta a1ât de ru
tezată? Iar dară nn o poate d-0vedi, cum o riscă? Adevărat 
că biserica noa.stră nu s'a ht1-eurat de donatitmi şi dota
ţiuni grase, .c.a. alte bis-eritCi: ea însă <lin putinul său 
nu numai că s'a susţinut, ci a şi p.rog-.reoot şi funetio
nează azi în toftte o.rga.ne1e şi elementele sale d.estu~ de 
bine, aşa di un arJ.evărat binevoitor ad ei, C'l.I dre[}t 
cuvâ.nt nu-i .poate face i.mtttttarc>a: că instituţiunt\e ei 
rultnraile vege.tea.ză numai. 

S i b i i u, luna. A,prili.e 1915. 
Ioan A. de Preda. 

fi.scaluJ. .oonsist. arhicliecez'ln. 

Noua acliune in contra 
Dardanelelor. 

Mitilene bază de operaţii. 

Cairo. -· In Alexandria sunt vase de 
transport gata să îmbarce trupele cantonate 
la Ramleh. 

Armata concentrată în acest punct se com
pune din 160 mii oameni, din care 50 mii sunt 
francezi şi 11 O mii Englezi şi Australieni. 

Este probabil că tripla înţelegere va pro
cede la ocuparea Mitilenei, ca să facă din 
aceasta mare insulă baza sa de operaţiune in 
contra Dardanelelor şi a coastelor Asiei mici. 

* 
Viena. - Se află din Amsterdam: ,,Handels

blaad" ·reproduce o inf ormatiune din Atena a lui 
Dai/~ Chronicle care sf)une că flota aliaţilor 
este foarte activă. $i în Dardanele şi în golful 
Saros zilnic au intrat vase în strâmtoare spre 
a împiedeca pe Turci de a repara stricăciunile 
cauzate de bombardare; căutătoarele de mine 
lucrează neîncetat în partea occidentală a strâm-
toarei; aviatorii aliaţilor sboară zilnic peste 

Smyrna. 
• 

Roma. - Ziarele din Paris primesc ştirea 
din Londra că un cuirasat englez a pătruns eri 
î11 Dardanele şi a bombardat Kilidbar. 

* 
Paris. - „Le Temps" află din Dedeagaci că 

tortele turceşti în Turcia, Dardanelele şi Con
stantinopolul, se compun astfel: 

O armată de 100 mii oameni este concen
trată în peninsula fialipoli şi în Dardanele, suh 
conwrula generalului Esad-P~a, fostul apărător 
al cetăţii /anina. 

O altă armată de 60 mii oameni se află ÎTl 
Constantinopol pentru apărarea capitalei. 

ln st ârşit, Tracia şi Adrianopolul sunt apă
rate de o armată de 40 mii oameni. · 

Aceste armate sunt în cea mai. rnare parte 
compuse din rezervişti şi sunt comandate de 
ofiţeri germani. 

• 
Berlin. - Corespondentul lui Lokalanzeiger 

află din Atena că cercurile grece bine infor
mate desmint svonurile desf)re o interventiune 
apropiată din partea Greciei . 

Primejdie iminentă ar exista numai când 
aliaţii vor avea trupe îndestulătoare STJre a în
treprinde o acţiune eficace în contra Tllrciei, 
fiindcă atunci şi Grecia va trebui să vorbească, 
deoarece ea are mari interese în Turcia şi nu 
vrea să rămâe de o parte at1mci când se va re
gula soartea Turciei. 

Dar deoarece atari evenimente nu sunt ~teTJ
tate pe curând, Grecia va rămânea neutră, ne
având interes în răsboiul european. 
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Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi-
1 

care următowele telegrame oficiale: I 
Budapesta. - Se com1111i·<"ă ele.la c,a.rtieru.l general: 
Pe al.otu roo. în Polo.nia-rusească şi în ''estul Oa.li

tiei s".au ~lat dueluri de artile>rie. 
Pe frontul din Car.pa.ţi, aan 1-espins eu mari pi.arderi 

ventru i111amic un nou asaJt J.ntreprins împotriva noa
stră în defileul Ujoc şi împo1riva pozitii1lor noastre de 
pe> a.mbeJ.e la•tltri ale ia.cestui defileu. Cu prile>jul violen
te>lor ata.curi, •cari parte s'au prăbuşit 'În urma unui 
foarte efe.ctuos foc a~ bate.riiilor noastre, iar 1Jarte au 
fost .respinse ue contr.a-ata.curile infanteriei noa.stre, 
i.nami0u1 a suferit iarăş pierderi foarte greve. Singur 
in fata .poziţiilor unei oulmi de deal ataca.tă de inamic 
ză.ceau peste 400 de .ca.davre ruseşti. ln aceste lupte 
din partea noa.stră s'au distins mai aie.s regimentul de 
infanterie nr. 12, a.poi regi.me>·ntele ele \J.o.nvezi nr. 22 
din ),[urăş-Oşorl1eiu şi nr. 24 <lin Braşov, precum şi î·n
treagă artileria care a luat parte în lupte. Am oea.pturat 
1200 prisoniNi Ruşi. 

ln ee:le1alte sectore ale CarpatHor, apoi în sudostul 
Galiţiei şi î.n Bn,covi'lla. numai pe ailocurea s'au dat 
lupte şi dueluri de artilerie. 

* 
Berlin. - Se comunică dela m.aret.e cartier g.ene.ral: 
Frontul vestic: Spre sud de1a canalul I.abasse şi 

~pTe o11ordv~~t dela Arras am· executat ieu succes ex-

P•loariări de mine. , 
Jn Argon.e şi pe reremiil dintre Meusia şi Mose.Ha 

Lupte violente la Cernăuţi. 

Cernăuţi, - Spre nordost dela Cernăuti se 
dau. de două zile lupte foarte violente. Ruşii 

s'au baricadat cu monumentele din cimiterul 
dela Boian. Aviatorul rus. care a aruncat asu
pra Cernăutului bombe, a fost urmărit de· un 
Taube, împuşcându-l. Pilotul ms a murit, iar 
aparatul căzând la pământ a fost complect di
strus. 

Vatra-Dornei. - Ruşii s'au întărit în tran
şee între Nistru şi Prut. Ofensiva ifllSe_ască s'a 
dovedit incap.abilă. In direcţia granitei române 
se dau lupte puternice de artilerie. 

Lupte În Tripolis. 

Roma. - In Tripolis au avut loc ciocniri 
între soldaţii italieni şi indigieni. Cei din urmă 
au suferit mari perderi. Italienii au perdut mai 
multi ofiţeri. · 

Rusil âşi schimbă directia ofen

sivei. 

Paris. - Ziarele franceze scriu că Ruşii în 
urma eşecului ce l-au suferit în Carpati încep 
să abandoneze planul de a străbate spre Berlin 
prin Budapesta şi Viena. Spre capitala Ger
maniei trebuie căutat un alt drum. Corespon
dPntul ziarµlui Journal scrie din Varşovia: Nu 
e corect a vorbi tot numai despre Carpati. 
Pentru înaintarea Ruşilor e potrivit şi un alt s'au dat violente dueluri de artilerie. 

Azi noapte în partea dinspre v·est dela Bois de 
Pretre Fra·ncezii ne-au aita.ca.t cu .focuri .prin suprin
.de.re, da.r i-am respins ;pricinuindu-le gl'l8.ve pierderi. 

. front: linia Thorn-Cracovia. 

Irri pe coa.sta de>1a nord a lui Hartmannsweilerkopf 
am distrus un punct de s11rUin ail inami«~ului şi seara 
a.m respins un at.ac a.1 inamicuilui. 

Frontul ostic. - Sitllatia pe frootul ostic e ne-
schimbată. 

Ce caută d. Venizelos În Egipt? 

Salomc. - Ziarul „Tribuna" din localitate 
publică următoarele: · 

ttotărîrea fostului 1primministru Venizelos de 

-~·--··------

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 23 Aprilie 1915. 

Politica financiară a statelor în 
răsboiu. · 

a se retrage din viata publică, a pricinuit· cele Bucureşti, 29 Martie v. 

mai vii regrete adversarilor săi. Totuş, după D. Mircea Anghelesc11 doctor în drept, continuând 
unele informatiuni, ce primim din isvor· privat, ci<..lul de conferinte al cercului de studii conservatoare, 
renumitul bărbat de stat 'llU se va resemna la a tinut o conferintă la acel cerc, vorbind depre: Politica 
inacţiune. ,El se va încerca prin alte mijloace f111a11ciară a statelor aflate actualmente în răsboi11. 
eficace să realizeze proectul său de a libera pe Conferenţiarul spune că în expuverea ce urmează a 

o iace se va ocupa de starea financiară, din trecut, a sta-
Grecii din Asia Minoră. telor aflate în răsboiu, din care s'au făcut înarmăriie 

O. Venizelos va lua Egip.etul ca centru de premergătoare actualului răsboiu. 
activitate unde va proceda la alcătuirea unor Dsa într'o amănuntită expunere şi' prin citarea de 
legiuni sacre compuse din refugiaţi greci şi din <late statistice, analizează politica financiară a Franţei, 

~rătând cum de aproape 16 ani în urmă, statul francez a 
alti eleni din Europa şi din America. Se va forma tot sporit deschiderea de credite şi a realizat împrumu-
astfel un foarte important corp de exipeditie în turi anuale, cari au cariat dela 50-150 milioane lei anual. 
contra Asiei Mici, în felul aceluia care a fost conferentiarul arată că în cursul anului 1913, statul 
format, în număr, fireşte, mai restrâns, în •Epirul ·. iraucez a făcut un nou împrumut de 167 milioane din care 
de nord de către d. Zograprhos, actualul mini- . o foarte mare sumă a fost afectată instituţiilor militare 

~i serviciului marinei. 
stru al afacerilor străine. Vorbind d~ ·politica financiară a Germaniei, arată 

Opera dlui Venizelos va fi secondată de mai ca în primul rând Germanii au înfiintat taxe pe lucrurile 
multi bogătaşi Greci stabilit! în străinătate, pre- de consumaţie şi pe bogăţia realizată din care cauză 
cum şi de un mare număr de :Englezi şi Fran- sau ridicat protestări. Ori această politică financiară 

~·a făcut ca şi în Franţa, pentru realizarea de înarmări 
, cezi admiratori ai fostului prim-ministru. , militare. 

Se socoteşte că se va putea ajunge astfel la Vorbind de politica financiară a Angliei conferen-
formarea unei armate de SO mii oameni, capabili \iarul, o prezintă ca pe o politică chibzuită şi echilibrată. 
să întreprindă 0 acţiune mai eficace decât toate Dsa arată că în Anglia.bugetul statului se alcătuieşte cu 

multă prudentă, şi din această cauză în cursul ultimilor 
cele întreprinse înainte dela proclamarea inde- 40 de ani, numai la 12 bugete s'au depăşit prevederile 
pendenţei Greciei. lml!'etare, cu o foarte mică sumă. 

/Bulgaria cheamă rezerve. 

Sofia. Pentru a întări supravegherea în 

Tn ce priveşte politica financiar1ă a Rusiei, conferen-
ti<trul spune, că această chestiune a fost secretă marelui 
!),1blic. Prima-oară când s'a putut şti în mod public, ceva 
n ecis de politica financiară a statului rusesc, a fost -:u 
prileiul publicării decretelor imperiale din 4 funie 1884, 
îu care se arătau în mod aproape detailat prevederile 
l"ugetului statului. Politica financiară a Rusiei, a fost ~i 
e.1 greşită întru cât s'au făcut tot în vederea sporirei 
'îi~armărilor militare. 

D. Dr. Mircea Anghelescu, în partea ultimă a confe
!ititei s'a ocupat de politica financiară a T11rciei şi Au
strn-Ungariei. 

Conferinţa a fost prezidată de d. Al. Marghiloman 
f.' ful partidului conservator, care a felicitat în mod căl-

Conferenţa comitetului natlonal. .Ni se co-
11 •• - . 

munică: 

Duminecă şi Luni, în 18 şi 19 I. c. s'au 
întrunit în Budapesta, fiind înviitaţi din par
tea prezidiului, mai mulţi membri ai comite
tului naţional. erau de faţă sub prezidenţia 
dlui Dr. Teodor Milzali, deputaţii dietali: Va
sile Damian, Dr. Ştefan C. Pop şi Dr. Nico
lae Şerlmn, tdimp·reună cu membrii C()!Tlitetu
iui: Dr. Valer Branisce, Vasile Goldiş, Nico
lae Ivan, Dr. At)'"l Lazar, Dr. Iuliu Maniu, 
Dr. Nicolae Vece1dea şi Dr. Aurel Vlad. 

S'au ţinut do'llă conferenţe, în care s'a 
expus şi discutat actuala situaţie politică a
vârJ!d în vedere şi întrunirea camerei unga·re, 
care s' a deschis în 19 L c. Cei întruniţi au 
fost de perfect acord atât cu privire la con
statarea rezultatului obţinut cât şi cu privire 
Ia hotărâ•rile luate. 

Cu acest prilej 1s'a disclftat şi chestia 
ma1f1idatului 'din oeiicul Cărăşeu şi s'a hotă·rît, 
că luârudu-se în· considerare că în 'llrma le
gilor excepţionale orice agitaţie e imposi.lbilă; 
par6dul nu va pune candidat la ilfllinenta atJe-
gere din •numi.tul cerc. ' 

Glotaşii de 20 şi 24 ani au fost chemati pe 
15 Maiu. ln baza ordinatiunei· ministrului de 
honvezi, gloţa~ii născuţi în anii 1891 şi 1895, 
cari au fost asenta(i între 18 Februarie şi 24 
Martie sau cu prilejul controlelor, ţinute mai 
târziu au să se prezinte pentru începerea ser
viciului militar în 15 Mai a. c. - întru cât nu 
sunt nominal scutiţi - la comandele teritoriale 
anJtate în legitimaţie. 

Tot în 15 Mai c. vor avea să se prezinte fără 
deosebire de etate pentru începerea serviciului 
militar, toţi acei cetăţeni ungari, cari au fost 
asentati de voie bună pentru armata comună sau 
honvezime, toţi foştii complet~i obligaţi la ser
viciu de gloate, cari în urma ocupaţiunei lor n' au 
fost instruati la timpul său, precum şi toţi preoţii 
sf in(iţi, cari din oricare cauză nu-şi mai. conti
nuă chemarea. 

Comanda militară a spitalului militar im
provizat În opidul Lipova exprimă multumita şi 
recunostinta sa dlui jude comunal din Chelmac 
Aurel }ucu, care a binevoit a colecta şi a dărui 
odată 70, iar acum de nou 64 rânduri schimburi 
si albituri pe seama sus numitului spital. 

Primirea lui Venizelos in Alexandria. Din 
Egipt vine ştirea, că d. Venizelos a sosit la 
Alexandria. La sosirea lui au avut Ioc mari ma
nifestaţii, mii de oameni erau aglomeraţi pe 
străzi. fostul prim ministru al Greciei a fost 
primit de deputaţiunile engleze şi franceze, în 
frunte cu fratele sultanului. 

A viatorl francezi în Alsacia. După cum se 
anunţă din Bem deasupra localităţii Loerrach 
din Alsacia au sburat în zilele trecute aeroplane 
franceze, aruncând bombe. Bombele au distrus 
mai multe case muncitoreşti şi au omorît femei 
şi copii. Aviatorii francezi au sburat în vremea 
din urmă şi deasupra altor localităţi din Alsa
cia. Astfel deasupra Miihlheimul'ui s'au ivit două 
aeroplane, cari însă au trebuit să se refugieze 
în curând, deschizându-se un foc puternic asu
pra lor. Lângă Hartwolde patrula militară a gă
sit morţi doi aviatori francezi, lângă aparatele 
distruse. S'a constatat că aviatorii s'au prăbuşit 
cu aparatele lor, mai naint~ cu câteva zile. 

POST A ADMINISTRA TIEI. 

·George Popa, Rapoltul-maire. Am primit 7 c. 
în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Ilie Bugariu, Cerna. Am primit 7 cor. în abo
nament până la 31 <Martie a. c. 

Petru Negru Pali, Taracul-mare. Am primit 
_ 5 cor. în abonament, până la 10 Iulie a. c. 

Vasile Popovici, $iria. Am primit 7 cor. în 
abonament până la 30 Iunie a. c. 

1Lamentiu Barzu, Băcăilnt. 1Am primit 14 
cor. în abonament până la 30 Junie a. c. 

circumscripţiunea militară Rilo, mule din cauza 
ultimelor evenimente din Macedonia sârbească 
sosesc refugiaţi, o clasă de rezervi~ti de aproape 
două mii de persoane a fost convocată pentru 
o perioadă de instrucţiune de trei săptămâni, 
spre a întări contingentele diviziei a şaptea dela 
Rilo. Această măsură este primită cu aprobare 
de cercurile competente; ea este curat militarr1 
şi de poU(ie. frros pe conferenţiar. Redactor responsabil: Constantin Savu ---------------- -·-·-- . ·-~·~.----------Tiparul tipografiei „Concordia'' societate pe actii in Arad. - Editor-responsabil: LAURENŢIU LUCA. 
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