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ANUL V. ARAD, Duminecă 22 ~arţi~ _ y~ (4 Aprilie n.) 1~15. Nr. 65. 
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Telefon 
J.H~ntru ora~ şi internrl1;111 

Nr. îSO. 

Paştile. / 
De Vasilie Goldiş. 

Suntem creştini cu sufletul, nu din buze 
numai şi oredem în minunata înviiere a Dom
nului pentru mântuirea ooastiră, care cu 
moarte pe moarte călcând celor din mor
mântu.ri viaţă 'l'e..a dăruit. In vremea aceaista 
a fariseilor şi a mindunei"speculante simţim 
pudoarea mărturisirei despre credinţa în 
Dumnezeu, dar iarăş suferinţele !neamului 
·cu putere irezi1stibilă ne chiamă :Ia datoria de 
a propovădui adevărul şi a împlini porooca 
credi•nţelor noastre. 

Credem că ma1rele Dumnezeu ne-a zrdit, 
strălucitoare coroană minooatelor sale făp
tuiri, şi ne-a dat suflet şi voinţă liberă, ca lup
târ11d Î!Tl.tre :bine şi rău, să fim mărturie de 
veci, că cel ce umblă î:ntru poruncile Iui se 
mântueşte şi lumea stăpâneşte, iar cel tică
loşit în păcate se prăbuşeşte în abisul groaz
nic al nefericirei. 

In focul titanic ce zguduie acum d'in te
melii lumea, cu străludre orbitoare ni se a
tartă faţa luminată a Domnului şi tremurând 
de soartea nememicului nostru neam, cu 

. groaz·a morţii m sân, da1r tot atunci cu dulce 
. _____ Jicur.ira.~jdi în 'Suflet desluşim cuvintele 

lui de plin îl'lţeles: eu sunt calea şi viaţa. 
Veacuri de veacuri s'au înşiruit în saJba 

faptelor omeneşti, ce constituie istoria ome
nirei şi ispititorul că1rţHor vremii cu uimirre a 
aflat pe paginele 1lor cal1buite neamuri strălu
citoare odată, cari s'au' scufundat în nefiinţă 
şi a văzut altele răsărind din sărăcie şi întu
nerec ta treptele cele mai de sus a'J.e omen~
tilor măriri. Un<Ie sunt. naţiiile de lumi birui
toare ale mândrilor Perşi ori a11e a toote isco-

lngenunchiând sub Cruce. 
· „.De n'al fi Tu - cu fulgerul privirii 
Nebune după neagră răsbunare -
Am arde tot pământul - o cenuşă -
Şi-am stinge de pe cer măritul soare. 

$i iadului l-am hohoti în fată 
Rebele oşti pe noi dacă-ar trimite! 
Şi cine-ar mai vedea din cei de ură 
Lumina sfântă-a vieţii preamărite? 

„.De n'ai fi Tu - ne-am sfăşia cu ură 
Pieptul sătul de.atâta suferintă ! 
Căci foc etern e viata, care n'are 
Pentru drumeţi un soare: o credintă. 

Din inimile de otravă pline 
Vărsare-am valuri negru spumegate 
ln focul lor să se topească muntli, 
$1 zilele de veacuri blăstămate!.„ 

•.• De numa-'n plâns purtatu-ne-a viata 
De veacuri lungi pe drumurile.I toate 
Şi inima ar suspina într'una 
Dar glasul nosf secat, val, nu mal poate, 

De n'am putut răpi vietil sfinte 
Doar lacrime, din multele.I trofee, 

Numărulipoporallpert an 4. cor. 

• 

ctitorilor Elini ori ale Roma:nilor viteji 'şi cu
mi1nţi? Ei s'au dus şi s'au împrăştiat ca pra.ful 
suflat de volbura fll!rtunei şi în· locurile lor 
s'au făcut stăpânitoare lumii alte popoare, cc 
-Ie slujiau lor şi munciau pentru dânşii, căci 
virtutea este singura ziditoare 1a măririi şi 
păicatul prăbuşeşte cetăţile înfăşurate în fier 
şi oţel. 

Cu gândul la iubiţii ce se zbat în groaz
nica încăerare prin întinsele băltoace de sân
ge, milioane de suflete stau astăzi cu umiilită 
cucernicie în faţa sfintelor altare de lumini 
strălucitoare. A cui va fi biruinţa şi ce învă
Juie viitorul în ascunzişurile sale oarbe? Cum 
stau singur Ila maisa asta şi scriu, văd dinain
tea mea acestea milioane a suflete1or pline de 
griji şi de iubire şi de ură svâ·r·colindu-se fără 
graiu în rugăciuni păgâne şi păcătuind rugân
du...:se pentru mărire şi răzbunare şi mai vâr
tos asurziţi şi orbiţi de patima luptei ucigă
toare ei nu văd faţa blândă a Mântuitorului 
şi nu aud dl.l!lcea mângăiere a cuvintelor sale: 
eu sunt calea şi viaţa. 

E meziul nopţii. In liniştea sfântă la raze 
de stele adierea dulcei primăveri alinta mu
gurii ce dau spre viaţă. Tăcerea moartă. 
Deodată ÎIJlsă toaca îşi mărită glasul sombru 
cu dangătul sonor al clopotelor şi satul se 
mişcă. In sute şi mii de cătune văd cum roiţi 
în hainele albe cu luminiţele de ceară în mâni 
spre sărăcăcioasele biserici - la înviere. 
Cum vă privesc aşa cu ochii trupeşti închişi 
simţesc sufletul tremurându-mi de adâncă du
rere pentru voi, biet neam nefericit. Cei tari 
ai voştri ·departe pe câmpul blestemat 1ş1 
varsă sângele vitejesc, fi varsă, îl varsă, iar 
voi nu murmurari, lflici mărire aşteptaţi, nici 
răsbu1J1are nu strigaţi, ci la ai voştri cu iubir::! 
gândirnd vă rugaţi. 

De ce n'am pune moartea-'ncoronare 
Intunecatei noastre epopee??-

Ne-ar preamări strămoşii mortt în jale 
Si glia, ce de sânge e 'ngrozltă ! 
Durerea ce ca sclavă ne 'nsoteşte 
Viata 'ntreagă - umbră tânguită. -

•.• Azi? umilit genunchiul ni se pleacă ' 
Celui fără de vină răstignit 
Binecuvinte mâna 'nsângerată 
Pe cei ce veacuri lungi ne-au prigonit. 

• 
A Ta este mărirea şi puterea 
Si-'nvingerea şi sfânta lnviere 
Nimica sunt popoarele în fata-îl 
Şi numai Tu al sfânta mângăiere. 

"'!-'.:, 

Doamne! de~chide-a ceriurllor poartl 
Şi fă un semn - o lume să se danne -
Chiar dacă-ar fi de bucuria mare 
A noastre inimi toate să se sfarme. .•• 

Căci vor veni părintii noşti şi fratii 
Cari vil vor trece viforul de lupte 
- Plecati pe dulce glie strămoşească 
O să sărute inimile rupte..„ 

OVIDIU HULEA. 
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Ce neam blăjj.n, ce răbdare nemărginită, 
câte suferinţi nerăsbunate. Două mii de ani 
au trecut aproape de când neamul acesta îşi 
ţine neclintit locul, unde l-a aşezat desti
nul, fără a se împotrivi nimănui, dar fără a 
se da un pas îndărăt. Care o fi taina vieţii tale, 
neam slab şi totuş atât de puternic, neam răs
leţ şi tatlJIŞ atât de închegat? De unde isvo
reşte sucul tău dătător de viaţă şi care este 
piatra nă<lejdilor tale? Căci fără nftdejde te~ai 
fi stins de mud.t. 

Adânc mişcat de vedenia umilinţei tale, 
pe aripile sfintelor rugăciuni sufletul se înalţă 
spre Domnul şi în jurul gândului meu se face 
lumină, ică văd curăţenia ta şi dreptatea ta, 
neam 1românesc. Prtn trupul tău puhoiu a tre
·cut de ·neamuri barbare, tu nu te-ai împotri
vit, s'au stirns, tu ai rămaiS. Im
părăţii s'au ridicat şi s'au prăbuşit în jurul 
tău, s'au dus, tu ai rămas. Unde e neamul, 
pe care tu să-1 fi asuprit vr'odată? Cui ai fă
cut tu nedreptate? Cine a robit pentru tine? 
Dela cine ai luat ceva,, ce n'ar fi fost al tău? 

Milioane de suflete păcătuesc azi dinain
tea altarelor luminate cerşind mărire şi răs
bunare, numai tu singur rămâi în umilinţa ta, 
fără ură şi gând de răutate, ci cu iubirea pro
povăduită de cei răstignit cucernic te rogi 
pentru ai tăi, cari îşi varsă sângele lor nu 
pentru mărire şi răsbunare, ci ascultând po
runcHe dumnezeeşti. Tu ai rămas curat, iar 
sângele tău nevinovat, ce se varsă azi, aduce 
mântuirea ta. Pl~nirea vremii. a sosit şi iată 
pentru credinţa ta neclintită, pentm îndelunga 
răbdare a ta şi pentru suferinţele tale de vea
curi Cel de pe cruce, în a cărui cale ai umblat, 
îţi zice azi învie! şi tu, neam românesc, vei 
învia: Pregăteşte-ţi sufletul pentru ziua cea 
mare, că sunt aproape Paştile tale. 

Fraţii. 
De Al. Ciura. 

,;La Rudnik, - îmi Povestea un prieten -
după o încăierare nespus de cumplită, am răs
bătut prin rândurile duşmanilor, călcând peste 
morti şi răniti. 

S'auziau răpăituri de puşti, în depărtări tot 
mai mari, câte un glont pribeag mai şuiera dea
supra capetelor noastre ... încolo nu mai aveam 
de ce ne teme. · 

Câteva patrule, ne îndeplineam, la lumina 
faclelor, opera de salvare. Adunam răniţii, -
de-ai noştri şi Ruşi de-opotrivă - îi aşezam pe 
tărgi şi le dam drumul spre spital. Cu mortii 
aveam mai mult de lucru. Era greu să-i deo
sebeşti unul de altul. Ici-colo erau. numai re
sturi de cadavre ... o mână, un picior... şi uni
formele păreau aşa de asemănătoare, pline cum 
erau de sânge şi de noroi. Adesea întâlneam 
trei-patru cadavre, încleştate aşa de mortiş, în 
spasmele din urmă, încât nu mai era chip să-i 
desfaci din această supremă îmbrăţişare ... In un 
loc am dat peste o adevărată movilă de ca
davre. 

- Ştiti voi ce-i aici - întrebă unul? 
Nu ştiam, ce să-i răspundem, privind mor

manul de hoituri. 

Numărul poporal pe 1/, lan 2 :co~ 
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Pag. 2. „ROMÂNUL" 

ln fine remarcăm, că această carte va fi 
pusă În circulatie şi pe lângă pretul de 70 fUeri 
de câte WI exemplar legat, dacă şi altii ar dori 
s'o albă. 

Duminecă, 4 Aprilie 1915. 

CONCEDIAREA SOLDA TILOR PENTRU 
LUCRĂRILE ECONOMICE DE PRIMĂ V ARA. 
Conform ordinatiunei ministrului de honvezi 
Nr. 76717 concediul de 14 zile pentru lucrările 
economice de primăvară se dau soldatilor con
centrati numai la cererea lor proprie făcută la 
raport Înaintea comande! lor nemijlocite. Ru
gările În scris, date fie prin soldati. fie prin ia· 
miliile lor, absolut nu se vor lua În considerare. 
Domnii preoti şi Învătători să informeze deci 
despre acest ordin ministerial pe cei de aca~ă 
cu Îndrumarea, ca dânşii prin scrisoare să avi
zeze despre aceasta pe soldatii interesati, căci 
la trupe nu se va da publicitătii ordinul minis
terial. 

reri, să ne punem însă toţi încrederea în bunul 
Dumnezeu, nădăjduind că El prea-bunul, care 
pentru păcatele noastre, ne-a certat şi cu acest 
înfricoşat răsboiu, îi va feri şi pe ai noştri din 

• răsboiu, de primejdii, şi ne va bucura cu termi-
Sinoatdele eparhiale ale diecezelor ortodoxe narea aceluia în folosul nostru, şi cu cât mai 

române. Toate cele trei sinoade ale diecezelor curânda restabilire a păcii mult dorite, apoi şi 
române ortodoxe sunt convocate la sesiunea din cu reîntoarcerea celor din răsboiu, iarăş la ve
acest an pe Dumineca T omii, adecă 29 Martie ,. trele lor, bine şi în pace. 
v. la Sibiiu, Arad şi Caransebeş. Observăm că · De cumva însă acelaş preabun Dumnezeu, 
în arhidieceză şi în ef)arhia Aradului alegerile în sfaturile sale necuprinse de mintea noastră, 
pentru ·acestea sinoade s' au săvârşit în linişte va fi orânduit, ca unul ori altul, dintre ai voştri, 
şi în perfectă regulă. ln dieceza Caransebeşului să aducă jertfă chiar şi viata sa, pentru Tron şi 
consistorul a fost de părere, că între împrejurările Patrie, şi viitor mai bun· pentru noi şi urmaşii 
de fată nu este potrivit a se dispune aceste alegeri, noştri, să nu cârtiţi în contra, ci să vă supuneţi, 
ci mandatele deputatilor din periodul trecut au fost acelei orânduieli Dumnezeeşti, suportând toate 
declarate ca fiind în vigoare şi pentru sesiunea cu mievărată răbdare creştinească, în deplină •· 

CARTE DE RUGĂCIUNI - PENTRU SOL- sinodală din acest an, o chestie aceasta de foarte nădejde, că acelaş preabun Dumnezeu iarăş 
DA TI. Crâncenul răsboiu de azi ni-a adus o sur- serioasă controversă, care va trebui neapărat să vă va mângăia, ve altă cale, necuprinsă 

1

de min
priză suîletească din cele - poate - mai pu- fie discutată atât în publicitate, cât şi în congre- tea noastră omenească. 
tin aşteptate„ Din caldul valurilor de sâm~e. văr- sul yiit?r al bi~eric<:Z ortodoxe române din Un- /n durerile voastre, să vă mângăiati $i cu 
sate pe câmpul de onoare. s'a desprins şi se garza şz Transilvania. aceea, iubiţilor, că peste alţii au urmat neferi-
înaltă, tot mai luminos si mai ferbinte. o sin- • ciri şi mai mari şi mai înfricoşate. Astfel un în-
ceră aducere aminte de Dumnezeu. f · ~ · Pastoralele episcopilor ortodocsi români. ricoşat cutremur de pamânt, întâmplat numai 

Soldatul de azi, fie în focul luptei, fie prin . Pastorala de Paşti a iP. s. Sale dlui ep.iscop înainte cu patru-cinci luni, într' o parte a ltailei 
spitalele aranjate spre a-i alina durerile tru- Ioan I. Papp din Arad 0 dăm întreagă în nu- şi a Turciei, a cutropit mulţime de case, din 
peşti, cere stăruitor şi o hrană sufletească: mărul de fată al ziarului nostru. Remarcăm şi unele sate şi oraşe, îngropând zeci de mii de 
mângăierile şi mijloacele sfintitoare ale bise- la acest loc din această pastorală cuvintele, cari oameni, şi familii întregi, sub ruinele şi dărîmă
ricii. ni se par vrednice de a fi îndeosebi reţinute tarile lor. Gândiţi-vă numai, iubiţilor, cât de mare 

Soldatul cere carte de ru2ăciuni: o sinteză pentru vremile viitoare: şi groaznică a trebuit să fie o asemenea neferi-
a trebuintelor zilei de mâue, când - cum am Noi ne şi mângăiem cu acest nume bun, pen- cire, în care nu numai unul sau doi dintr' o fa
zice cu cuvintele Domnului n. Isus Hristos: - trucă el ne îndreptăţeşte a nădăjdui, că acum milie, ci toţi membrii unei familii, tată şi mamă, 
Nu numai cu pâne va trăi omul, ci si cu Cuvân- vom deveni tot mai aproape de sentimentul bu- cu copila.şti lor îmvreună, ş-au aflat moartea 
tul lui Dumnezeu. nei voinţe a înaltei noastre stăpâniri de stat, şi sub ruinele şi dărîmăturile caselor. Dar şi afară 

Desele cereri pentru cărti de rugăciuni, so- nu va întârzia vremea, când ni se va zice şi nouă: de acestea, câte şi felurite alte asemenea neferi
sîte dela soldati la episcopia din Arad. au tre- Neam românesc! Nestrămutată .fiind credinţa, ciri, se mai, întâmplă între oameni. 
zit gândul, de a li-se aranja o carte de rugă- şi mare alipirea ta cătră Tron şi patrie, „fie ţie !Părintele episcop al Caransebeşului Dr. Mi
ciuni, cât mai potrivită. după cum voieşti", precum Mântuitorul Christos ron E. Cristea nu obicinueşte a adresa Ia Paşti 

P. S. Sa D. Episcop Ioan I. Papp. care a a zis muierii hananience, a cărei fată era cu- credincioşior săi pastorală. 
îmbrătişat această ideie ·cu toată căldura, a ofe- vrinsă de friguri: „Muiere! mare este credinţa • 
rit cheltuielile de tipar, pentru 5500 exemplare ta, fie .ţie după cum voieşti" şi ,,s' a tămăduit fiica 
de câte zece coale de tipar. format mic. ei dintru acelaş ceas". (Mat. c. 15 v. 28), deci 

Cartea era menită a fi distribuită - in câ- să sverăm, că în timp aproviat se vor vindeca 
teva mii de exemplare - la sfintele sărbători şi ranele nemultămirei noastre din trecut şi din 
ale Paştilor de acum, gratuit intre soldatii ro- prezent. 
mâni 2r. orientali, răniţi şi aflători prin spitalele I !Din pastorala frumoasă a Excelentei Sale 
din tară. Dar cartea nu s'a putut scoate Întreagă părintelui mitropolit Ioan Meţianu din Sibiiu re
diu tipar, din cauza că n'a sosit toată hârtia producem următorul pasaj: 
trebuincioasă. Şi astfel rămâne, ca lucrul bun ;. Ştiu şi simtesc şi eu, că, de astădată, bucuria 
să se săvârşească întreg d'abia ceva mai târziu. I voastră, ca şi a mea, este foarte turburată, din 

Cartea va avea: Rugăciuni, Câteva cântări cauza nefericitului răsboiu, venit şi asupra pa
bisericeşti mai alese, apoi Cetiri edifică- triei noastre, răsboiu, în care luTJtă, cu vitejie, 
toare, scoase şi aranjate din S. Scriptură, iar <> mare parte şi din fiii voştri, din soţii şi f ratii 
la urmă câteva citate mai alese. extrase dease- multora dintre voi. Ştiu şi simtesc şi eu, că lipsa 
menea din S. Scriptură. acelora dintre voi şi mai ales grija voastră de 

Lucrul bun n'are trebuintă de laudă. . soartea lor, vă pricinueşte mari supărări şi du-

- E steagul.;. zise camaradul, veniti sa-1 
luăm binişor la o parte, şi o să vedeţi, că stea
gul e chiar de desubt„. 

După o muncă de aproape un ceas, reuşirăm 
să separăm, încetul cu încetul, cadavrele vite-. 
jjlor, aşezându-i în două grupuri. separate, pen
tru înmormântare. 

Când am ajuns la cei din urmă, am simţit, 
că mă podidesc lacrimile. 

Camaradul meu avea dreptate. 
. Steagul regimentului era chiar de desubt, 
iar alături de el - în noroiul stropit de sân
gele atâtor viteji - era steagul nostru tricolor, 
pe care mi-l dase la o gară o societate de 
doamne, spunându-ne să luptăm sub el cu cinste, 
şi să-l aducem înapoi cu vitejie, ori cât ar fi de 
sfârticat şi de ciuruit de gloante. 

Tu poţi să-ti închipui, ce sentimente mă co
pleşiau în clipa aceea, când am văzut alături 
- pentru întâia dată - cele două stindarde, 
acoperite d.e trupurile vitejilor„. Vei scrie odată, 
un foileton şi-l voiu ceti şi eu, să văd dacă ai 
reuşit să oglindeşti, pe deplin, emoţiile înăltă
toare şi reflexiile de amărăciune, ce mă cutro
peau„. 

Dar numai acum iau seama, că aveam de 
gând să-ti vorbesc de altceva, cu acest prilej. 
De cei ooi fraţi din pierduta noastră Basarabie. 

• 
Ajungem chiar Ia limita câmpului de luptă. 

Cadavrele erau tot mai puţine şi vaieml răni
ţilor nu ne mai stânjenea, decât foarte arare. 

.· .. Atunci ne pomenim, deodată cu un .soldat 
rus, ce sta în fata noastră, cu puşca în mână. 

- Amncă arma, ori te oIOOrîm, îi str.igai, 
arpopiindu-ne de el, cu baionetele în · vârful 
puştii. 

- Nu arunc arma, răspunse .el în româneşte, 
spre marea mea surprindere, dar o ţin la picior. 

- Ce vrei aici? Ce mai stai? - îl intrebai, 
aţintindu-i baioneta în dreptul pieptului. 

- Am rămas lângă frate~meu, să-l apăr„. 
Auziam, că voi ciungăriti pe răn.iti„. şi am ră
mas să-l apăr pe frate ... meu, că e rănit;.. 

- Cine ţi-a spus vorba asta? Va fi o născo
cire năroadă· a of iteriilor voştri, ca să nu vă 
predaţi... 

- ·Eu aşa am auzit. . 
- Pune puşca jos! Şi vei veni cu noi. Tu 

rămâi prisonier, iar pe fratele tău îl trimitem 
Ia ambulantă ... 

- Juraţi, că nu-I omorîti pe frate-meu? 
- Jurăm, pr.ietene, fii liniştit I . 
Basarabeanul asvârli arma şi ridică mânile, 

în semn de predare. 
•Era numai î-n bluză, -deşi era un înghet, ce 

te pătrundea până Ia oase. Mantaua şi-o as
vârlise peste rănitul, ce gemea înăbuşit. 

Atunci am simtlt pentru a doua oară, cum 
mi se strânge inima. După atâta măcel, după â
tâţia morti şi schingiuiţi ce văzusem, toată mila 
mi se concentră acum asupra acestor doi sol~ 
dati basarabeni; asupra acestor doi frati, cari 
nu se despărtiau nici în clipa morţii. 

Doi eroi români.Revista militară „Hadsereg" 
· din Arad în numărul sau mai recent renroduce 

între altele şi fotografia vrednicului căpitan român 
d. Constantin Popovicl, dela reg. 39, decorat cu 
ordul „Coroana de fer el III" cu decoratiai de răs
boiu, pentru eroism dovedit în faţa duşmanului. 

O altă revistă „erdekes Ujsag" din Budapesta 
în nrul său mai recent reproduce fotografia unui 
brav soldat român Pavel Urs dela reg. 63 din Bi
stri(a, care pentru neîntrecutul lui eroism dovedit 
pe· câmpul de luptă a fost avansat sergent major 

, (strajameşter) şi numit comandant al unei baterii 
de mitraliere, apoi a mai fost decorat cu medalia 
de aur ci. I. şi medalia de argint ci. I. 

Transmitem mult iubitilor noştri eroi călduroase 
urări de bine. 

Soldatii noştri ridicară pe ·rănit şi îl aşe
zară pe o targă. Era un flăcăiandru de vr'o opt
sprezece ani; mus tata abia începea să-i· mijeas
că deasupra buzelor rumene. 

- Niculae •. „ nu mă lăsa... strigă rănitul, 
deschizându-şi ochii, în clipa când. simti, că 
era ridicat pe bratele soldatilor noştri. 

- Nu te las, frate dragă. răspunse cel mai 
bătrân, vin şi eu cu tine. 

Rănitul avu un zimbet de uşurare, când văzu 
şi pe frate-său, păşind cu noi alături, înaintea 
tărgii. 

Jşi deschise apoi, cu multă greutate bluza 
însângerată la piept, scbase o cruciulită, ce a
târna de un lănţişor de argint.:- şi o duse la 
buze„. 1 

Când am ajuns în la!!ărul nost, ofiţerii erau 
tocmai după masă, fumându-şi ţigaretele. , . 
· - Ce-i asta, strigă unul, observând pe pri

sonieruI rus, cu puşca pe umăr. · 
Duserăm pe cei doi prisonieri în fata lor şi · 

le spuserăm povestea celor doi frati. 
Când isprăvirăm, unul din ·ofiţeri, întrebă, 

cu un zimbet: · 
~ Şi ia spune! Ce credeai, că atâtia sol

dati ai .noştri se vor·speria·de puşca ta? .. 
- Nu credeam.::. .. . 

' - Pentru oe ai rămas dar lângă frate-tău, 
când ceilalţi ai voştri se Tetrăseseră CU toţii . 

- Ofiterul ml-a dat voie .... Am spus că vreau 
să apăr pe frate-meu şi să mor şi eu alături de 
el..„ Aveam încă douJsprezece carţuşe„ •• Des'1" 

\ 
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Duminecă, 4 Aprilie 1915. 

Deputaţi la sinodul eparhial 
din Arad. 

Pentru sinodul eparhial al Aradului au fost aleşi ur
li mătorii deputaţi: 

Din cler: 

Arad: Vasilie Beleş, protopop. 
Chişineu: Dr. Demetriu Barbu, protopop. 
Radna: Procopiu Givulescu, protopop. 
Şiria: Mihaiu Lucuţa, protopop. 
Giula: Roman R. Ciorogariu; director seminarial. 
Boroşineu: Ioan Georgia, protopop. 
Buteni: Florian Roxin, protopop. 
Hălmagiu: Cornel Lazar, protopop. 
Timişoara: Ioan Oprea, adm. prot. 
Vinga: George Popovici, asesor consitorial. 
B.-Comloş: Mihaiu Păcătan, protopop. 
Lipova: fabritiu Manoilă, protopop. 
Chisetău: Gherasim Sârbu, protopop. 
Birchiş: Augustin Hamsea, arhimandrit 
Oradea-mare: Vasile Mangra, vicar episcopesc. 
Peşteş: Dr. Petru Ionescu, consilier minist. 
Tinca: Nicolae Roxin, protopop. 
Beliu: --
Beiuş: Dr. Victor fildan, preot. 
Vaşcău: Andreiu Horvath, protopop. 

Mireni: 

Arad: Iosif Moldovan, învăţător, Arad, Aurel Pe-
troviciu, adv. Nădlac. "- - ·--- · -

Radna: Sava Raicu, director de bancă, Dr. Atanasiu 
Brădean. medic Radna. 

Siria: Axente Secu.la, proprietar 
şorean, înv. Oa~. 

Giula: nr.-sever Ispravnic, adv. 
Popovlci, adv. Chişineu. 

Siria, 'Iuliu Grof___ _____,, 

Arad, Dr .. George 

Chişineu: Dr. Cornel Ardelean, adv. Chişineu, Dr. 
Romul Veliciu, adv. Arad. 

Boroşineu: Dr. Cornel Iancu, adv. Arad, Dr. Teodor 
Burdan, adv. Boroşineu. 

Buteni: Vasile Goldiş, secr. consistorial Arad, !'oi. 
Aurel Grozda, adv. Buteni. 

Hălmagiu: Petru Truţia, adv. Arad, Dr. Teodor Papţi, 
adv. Hălmagiu. 
, Timişoara: Emanuil Ungurianu, adv. Timişoara, P.1-

vel Rotariu, adv. Timişoara. 
Vinga: Dr. Aurel Cosma, adv. Timişoara, Dr. Pompil 

Cioban, adv. Timişoara. 
B.-Comloş: Dr. Nestor Oprean, .adv. St.-Nicolaul

Mare, Petru Bă~ înv. Nereu. 
LipoVâ-;--nr.- Aurclcîâban, adv. Lipova, Dr. Con

stantin Mişici, adv. Lipova. 
Chisetău: Dr. Aurel Cosma, adv. Timişoara, Dr. 

Gheorghe Adam, adv. Timişoara. 
Birchiş: Antoniu Mocsonyi de foen, mare proprietar 

Bulciu, Petru Ionaş, secretar domenial Arad. 

cărcam unsprezece, ori numai zece„„ celelalte 
două rămâneau pentru mine şi pentru frate
meu, să ne sburăm creerii..„ Mai bine mort, 
decât să-l ştiu ciungărit de duşman. 

- Frumos„. asta e frumos, - spuse un o
fiter mai bătrân, - deşi de ciungărire nu tre
buia să-ti fie nici o teamă. Suntem şi noi cre-
ştini. Ein brawer Kerl bist du! „. . .. 

Si ofiterul scoase o monedă de annnt ş1 1-0 
asvârli. Ceilalţi se grăbiră să încarce şi ei cu 
daruri, pe cei doi frati. 

* 
Rănitul a fost transportat la ambulantă, iar 

frate-său a rămas între prisonieri. II vedeam a
dese când treceam pe lângă lagărul lor, de 
unde' ne trimitea semne de salut, cu mâna. 

Intr'o zi !'am văzut mai posomorît; fata lui 
arsă de soare avea o paloare de mort. 

Ce i se întâmplase? 
Am aflat povestea nenorocirii lui abia mai 

târziu, dela un camerad de arme, ce stase, de 
pază, în mai multe rânduri, lângă tabăra pris~
nierilor, si mi-a întregit-o unul dela ambulanta. 

Prisonierului i se dase voie, în două rân-
duri, să se întâlnească cu frate-său bolnav. 

Când s'a înapoiat, a doua oră, la tabăra priso
nierilor a prins a plânge, de ti se rupea inima. 
Vedea el bine, că nu mai e chip să scape bie
tul rănit, ce se sbătea în cele din urmă încor
dări ale tineretu lui rupte în două. Noaptea nu 
s'a întins pe rogojină să doarmă, ci a îngenun
chiat si s'a rugat până 'în zori de zi, când a 
căzut grămadă, doborît de neodihnă. Murmura 
şi prin somn vorbe neîntelese„ ... 'frânturi de 
rugăciuni..„ 

„ROMÂNUL" 

Oradea-mare: Dr. Aurel Lazar, adv. Oradea, Nicolae 
firu, înv. Oradea. .------
- Peştes: Dr. Dimitrie Mangra, adv. Oradea-marc, A

ron Bulzan, învăţător. 

Tinca:--Ur:tTueorghe Roxin, adv. Oradea-mare, Sil
viu Roxin, apotecar. 

Beliu: Dr. Aurel Pinţia, adv. Tinca, Dr. Gheorgh-e 
Ilic, adv. Tinca. 

Beiuş: Ioan Moga, înv. pens. Dobresti, Ioan Pinter, 
înv. pens. Beiuş. 

Vaşcău: Silviu Suciu referent cons. Oradea, Dr. De
sideriu Tempelean, protopretor Vaşcău. 

• 
Sofiei e nobile. 

Lista celor cari au dăruit pentru urui de Paşti al 
„Românului" pe seama rănltllor noştri. 

Vichentie Nichici, Lugoj, 2 cor., „Albina", Sibiiu 100 
cor., Dr. Iuliu Coste, advocat Ciacova 20 cor., Dr. Brutus 
Macaveiu, medic Câmpeni 5 cor„ C. Murariu, preot Pă
trăuti 2 cor., Gavril Ioan, înv. Sabolciu 2 cor„ Vas. Ca
dariu, cojocar Pecica I cor., Dr. Bela Bacskay, medic 
Arad 3 cor„ Liviu Chiriei, Siria 5 cor., colecta dşoarei 
Lucia f. Lucuta ,Şiria, dela Mihail Lucuta. ppop şi fa
milia 3 cor., Draghina Mera I cor„ George Stan I cor., 
Atanasie Popoviciu 2 cor., Sofia Secuia 2 cor„ Mihai 
Dulhaz I cor., Dimitrie Tămaş 2 cor„ Catita Suciu I c., 
Dr. A. Popescu 1 cor., Herga 1 cor., Hermina Todorescu 
1 cor., Const. Popa v.-notar 1 cor., Sabina -faur 20 fii., 
Romul Măeruşan 40 fii., Vasilie Popoviciu 40 fii., Nico
lae Grec I cor„ Teodor Lăzărescu 1 cor., Ana Amar 1 
cor., Axentie Vărădeu 1 cor., Petru Ardelean 40 fii., P. 
Flueraş 40 fii., Iacob Anta 30 fii., George Hui 20 fii., 
Persida Seviciu 40 fii.,· Tinca Cizmaş 1 cor., Lucia Rat 
50 fii„ Steluţa Vlădică 50 fii., Silvia Balint 50 fii. Petru 
Benea 2 cor., Nicolae Tămaş 1 cor., Măruţa Debeleac 
1 cor., Petru Bodea 40 fii., Savu Vane 60 fii., Lucia Fe
licia Lucuta 80 fii. George Dudulescu, preot Miersig 10 
cor., Sofia Sbârcea, Sibiel 5 cor„ Iosif Miron, Drag 5 
cor„ fam. Savu Bttgariu, înv. pens. Micălaca 4 cor„ 
I. Corbu, Bistriţa 6.50 cor., Liviu Iancu, preot rom. Ză
brani 5 cor., Dr. Aurel Lazar, adv. Oradea-mare 10 cor„ 
Sutana Ciuleiu, înv. Rusolt 5 cor., Gheorghe Clecan 
stud. în teci. Beregsău 5 cor„ N. Iorgovan, teolog Timi
şoara 5· cor., Viorica Lado, Ra-tosnea 5 cor„ Locot. Dr. 
O. Scalat, Pola 5 cor„ Leon Coşbuc, paroh, colectat în 
parohia gr. cat. din Les 20.80 cor., Ioachim Muntean, 
ppresbiter Agnita 5 cor., Dr. Simeon Chetian, advocat 
Agnita 5 cor„ George Pop, consilier minist. Vaidacuta 
10 cor., Dr. Danii! Verenca, dir. gimn. Câmpulung, Buco
vina 5 cor., Dr. Ioan felea, preot Pecica-română 5 cor., 
Teofil Moldovean, preot Ineu 5 cor., Alexandru Gogia, 
preot Ocna Şugatag 3 cor„ Coriolan Ternovan, preot 
gr. cat. Borleşti 3 cor., Pascu Plapşa, Hodoni 1 cor., Io
sif Russu, Arad 10 cor„ Titu Guleş, Semlac 5 cor„ Geor
ge Murg şi sotia Marta, Micălaca 3 cor„ Ioan Biruescu, 
preot Surducul mare 2 cor„ Petru Bortun, locotenent 
Orşova 10 cor., Alexandru Maieruşan, preot gr. cat. 
Zusiu 3 cor„ Ilie Piso, preot rom. Tălmaciul mic 5 cor., 
lsidor Socolean, Viena 3 c„ I. Nicoara, Pianul-de-s. 4 c„ 
Ant. Balea, preot ort. Satul nou 3 c., Dr. L. Scridon, Bi
strita. dela: Dr. Alexandru Popu, medic 2 cor., Dr. Leon 
Scridon, protonotar comit. 2 cor., Dr. George Linul, pro-

Rănitul, bietul, a murit a treia zi şi !'a în
mormântat un preot de ai noştri, după toată 
rânduiala creştinească. Prisonierului i s'a dat 
voie să asiste la înmormântare, unde şi-a re
tinut lacrimile, ?e cât l'au iertat puterile, asvâr
lind apoi o mână de tărână asupra sicriului alb,_ 
ce se cobora în sinul pământului. 

In noaptea aceea a durmit mult mai liniştit. 
Avea mângăierea, că frate-său n'a fost ciungă
rit si că a fost înmormântat crestineste. 

Prisonierul avea o adâncă mângăiere: 
- Asa slujeşte şi popa nost - zicea el -

în vremea din urmă, de când face slujba în 
moldoveneşte. Că până acum nu era voie, numai 
în limba Muscanului.„. 

Spre ziuă a început să se bocească, cu glas 
întretăiat: 

Bradule, bradule! 
Nu te supăra. 
C'au venit, venit 
Nouă meşteri mari 
Cu nouă topoare 
Ca să te omoare. 
Bradule, bradule! 
Nu te supăra, 
Că nu te-i usca. 
Vor veni, veni 

1 fete şi ficiori, 
~-

/ Ziua până 'n zori. 
-~ Şi vor lăcrima 

La cetina ta 
Şi nu te-i usca! 

Asa se bocesc şi în satul nost fetele şi 
ficiorii, după cel tineri - spunea camaradul 
meu.„„ 

' 
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tofisc comit. 2 cor„ Dr. Vasile Pahone, adv. 2 cor., Pavel 
Tofan, veterinar 2 cor„ Alexiu Candale, inginer 1 cor., 
Dumitru Baican, cassar l cor., Elie Scurtul, comisar de 
drum 1 cor., George Matheiu. tipo~raf l cor„ O. Cira, 
oficial 1 cor„ Ioan Popovits, oficial 1 cor„ Ernil A. Chiffa 
contabil l cor .. Dr. Gavrilă Tripon, adv. 2 cor., N. N. 1 
cor., Ştefan Porutiu, cassar 1 cor„ Ioan Şerban, asesor 
orf. 2 cor„ Gregoriu Pletosu, protopop 2 cor., Dumitru 
Budusan. proprietar 5 cor., Iuliu Podoaba, pcns. l cor., 
Dumitru Roman, oficial 1 cor„ Mihai Sângeorzan, propr. 
1 cor., Aurel Bateag, contabil 1 cor„ Dr. Al. German, 
medic l cor .. Traian Leoca, comerciant 1 cor., Mihai 
Doroftei, proprietar 1 cor„ Teodor Bogdan, înv., 1 cor., 
Ioan Avram croitor 2 cor., Ioan Vraciu, calfă de croitor 
1 cor., Natan Drakus, calfă de croitor 1 cor„ Friedrich 
Schmeterer calfă de croiţor 1 cor„ Albert Scholtes, să
punar 2 cor„ Carol Haltrich, contabil l cor .. Dr. Teofil 
Moldovan, adv. 2 cor„ dna Elena Sasu n. Preda 2 cor., 
Pavel Sângeorzan. proprietar 1 cor„ Ioan Petrini.;el, ca
pelan 2 cor„ Nicolae Hesfelean, propr. 2 cor„ George 
Stancia, protopop 2 cor., Traian Iancu oficiant 1 cor .• 
Timotei Griga, oficiant l cor„ „Bistritiana" banca 5 cor., 

Coroana" banca 5 cor„ „Aurora" banca, Năsaud 5 cor., 
Alexandru Halită, vicar Năsăud 2 cor„ Gavril Scridon, 
profesor pens. Năsăud 2 cor., Ştefan Scrid_ol!_. profesor 
Năsăud 1 cor„ br. Ştefan Jarda, secretar Nasaud 1 cor„ 
Dr. Teofil Tanco, medic Năsăud 2 cor .. Dr. Tudor Moi
sil, advocat Năsăud 2 cor., Virgil Sotropa, profesor 
Năsăud 2 cor., Nicolae Şoner, preot Borgoprund l cor., 
Ioan Dologa, preotBorgo-Tiha 1 cor., Eliseu Dan, preot 
Borgo-Suseni l cor„ Ioan Pop, protopop Nusfaleu l cor., 
Ioan Mihailaş, preot $cut 1 cor„ Ciucia Florian, notar 
Monor 1 cor., Simeon Pahone, înv. Borgo-Joseni l cor., 
Aurel Chintoan, preot Sângeorz r. 1 cor„ Iuliu Popu, 
preot S. Ioana 1 cor., Ştefan Buzilă, preot S. Iosif 1 
cor., Gregoriu Onore, înv. feldru I cor„ Ioan _Posmuşan 
notar Nepos 1 cor., Vasile Hapca, notar Maier 1 cor„ 
Zaharic Bulbuc, preot Magura 1 cor„ Ioan Rusu. _noţar 
Rebrisoara 1 cor„ Pant. Zagrai, preot Borgo-13istnta 
I cor., Leon Coşbuc, preot Less 1 cor., X. X._ 1 cor., 
Ieronim Zlavica, preot llva mare 1 cor., Damian Ne
chiti, înv„ Ilva mică 1 cor., Vasile Coşbuc, preot, Pai:va 
1 cor„ Const. flămând, preot Borgo-Rus 1 c9r„ A. Dian 
l cor„ George Pop, notar Rebra 1 cor„ I. Marcuş, preot 
Mititei 1 cor„ Alexa Pop, casar Mocsod l cor„ Ioan 
Buzdug, preot Borgo-Ujloceni 1 cor„ Pavel Mure~an, 
hotelier Bistrita 3 cor„ în total 116 cor. - Ioan Te1cu, 
negustor, Illadia 5 cor„ Atanasie Suboni, executor com. 
Ozora 1 cor„ Ioan Mezin. cassar com. Ozora 1 cor„ 
Viora E. I. Dr. Ciordaş, Beiuş 10. cor.~ A_lcx. L. Lazu
rianu, Bucureşti 20 cor., Dr. Traian S!-1cm, locotenent, 
Cetatea Bolii, colectat dela: Dr. T. Suc!u lo~ot. 10 cor., 
Vasile Jula plutonier 1.10 cor., Ioan Simoaie, glotaş l 
cor„ Iosif Stana, fruntaş 40 iii., Ioan Ievuta, glotaş 40 
fii., Petru Sârb, glotaş 40 fii., Adam Muntean, glotaş 30 
fii., Petru Ciurca, glotaş 20 fii„ de tot 14 coroane. -
,.Bihoreana" inst. de credit Oradea-mare 20 cor„ Dr. 
Nicolae Popovici ,paroh Gataia 1 cor., d?oara V~ra Isţ
way, Arad 5 cor„ Aurel Borza, preo_t l aut, 4„ c.o~., _Ni
colae Lazarescu, Jădani 2 cor„ Dr. Nicolae Şt51mla, _Jud. 
reg. Karczag 10 cor., Ileana Dr. ~oadrea, Zarne_şh 10 
cor., Dr. Andreiu Pop, adv., B.-Hued!n 5 _cor., Dr. C1eor?;e 
Zăria, adv. Alibunar 6 cor„ Dr. !ulm Kis, ad_y. i~'\argita 
5 cor., Petru Ghejiu, glotaş Tirnova 5 cor .• )anas Cerceg~ 
sergent de glotaş din Tirnova concediat m urma rane1 
primită pe câmpul de luptă 5 cor„ Av1:mn „Oarga, co
merciant Alba-Iulia, colectat dela urmato~·n: Avram 
Oarga s cor„ Nicolae Henegariu I.SO cor„ Nicolae Marcu 
I cor„ S. Spinean 2 cor., Laur. Moldovan 1 cor., George 
Jndrei I cor„ George Bărbos 1 cer., Oprea„ Bratu 1 cor„ 
N. N. 1 cor„ Nicolae Mates 1 cor., Ileana liencgar 50 
fii„ Ioan Lupean 50 fii„ de tot 16.50 cor. - A_. ~· _Mt~n
tcan, comerciant Ofenbaia 4 cor„ Andron _Petn,. mv. Ne
pos 2 cor„ Dr. Josim Chirtop, a.dvocat Campe_m .10 cor„ 
Dr. Petru Pentia, advocat Panc10va 5 cor., M!onca, Eu
genia si Victor Tordăsianu, Sibiiu 3 cor., Valeriu Ambruş 
ingine; Brad 1 cor„ Vasile Oniga~. dir. scol'.lr Monor 2 
cor„ Paul Vuia, comerciant Varadia 3 _cor., U_eor_v:c:, l3or
zea, preot Cuiesd 3 cor„ Virginia Gnvase, mva.t~toare 
Nepos 4 cor„ Nicolae fftt, îny .. gr. c~t. Jucul nooII 2.60 
cor„ Actiune de ajutor a Romamlor, Viena 20 cor.. Geor
ge Clecan, student teolog, colect,at dela:_ N. N. 10 c;,or., 
Valeriu Ionescu, preot 2 cor., Con~tantm ~lecan, mv. 
2 cor., Iosif Mârza, econom 1 cor„ l orna Gh!I.ezan, eco
nom I cor „ Stoia Bugarin, econom l cor„ ~imcon Lu
pescu, econom 1 cor., Ioan Botez!ltu, comcrc1~nt 2 cor .• 
Lazar Bugarin, econom 1 cor„ Ze_I!•t~ Baloşm 1 cor., 
Minerva Lucia Carabaşiu 1 cor., Silvia Cl~can 1 cor., 
Volumni~ Balta l cor„ Vasile Ciurceu, tchmc 1.50 cor., 
George Clecan, teolog l cor. Total 27.5~ cor._ - Ioan 
Balan festungssoital Trient 2 cor .• Antoniu Cncove:mu. 
Alb~-Iulia 1 cor:. P~tru Grec, Alba-Iulia 1 cor„ Io::n 
Ciuhot, Alba-Iulia 1 cor„ Teofil Cricoveanu, _Alba-luha 
l cor. „Sentinela" Revaujfalu 10 cor„ Dr. Conola!1 PoF& 
dir. exec. Oradea-mare 10 cor„ Petru C~mşa, Sehste l 
cor„ „Gordiana" fofeldea 10 cor., Vasile P~pp. preot 
emer. Topa de sus 10 cor„ Lucia Cosma, Tnmsl!ara 5 
cor., Dr. Aurel Cosma, Timişoara 5 cor„ Dr: I.. Ekkes, 
Sebeşul săsesc 5 cor., Sofia. H. floresc~, mvatatoare 
Lugoj 5 cor„ Gheorghe Tocitu. preot Calacea 5 cor., 
Oficiul parohial gr. or. Sântandraş 5. c_or„ Io,~n .Bogdan, 
Şiria 4 cor., Alexandru J3ăloşiu. ?f1.c1ant l 1m1şoara. 3 
cor., Constantin Lazar, papucar, T1m1şo~ra 3 cor., lo'.ln 
Crăciun, preot Şpring 2 co~., V'.lleria Blea, _S~ld?bag1u. 
colectat dela: Valeria Eugema B1ca 2 cor., D1m1tne ~os
ma, înv. I cor„ dna Regina Cosma 1 cor„ ~soara Eleo
nora Cosma 40 fii„ dşra Letiţia Cosma 30 hi„ dşr~ Sa
bina Buita, 1 cor„ Arseniu Şog~tan, înv. 1Ltc1~ 30 hi., E
miliu Bogătan 40 fii., Ioan Sabau) cor„ ~ano~ra Teg
zes m. Sabău 1 cor„ Teodor Sabau ! ~_or., Mar~a Nulea 
40 fii., Vasiliu Bilt 50 fii., Veronica fagar~s 40 hi., f!oa
rea Făgăraş 20 fii., Florian Cornea 20 ftl., P~tru l c.g
zes 40 fii., văd. Maria Bilt 20 fii., floarea B1It 10 f!!·• 
floarea Joldea 20 fii., de tot 12 cor. - George Dan11l, 
înv. Casto 1 cor., Dr. Iustin Marsieu, adv. Arad 10 cor„ 
Ludovic fazekas, Arad 2 cor„ Gheorghe Papp. preot ro
mân Bătania I cor., Vlada Adamoviciu, Britania l cor .• 
Lazar Costa, Bătania 1 cor., Teodor Cociş: B~tani_a 50 
fii., Jacob Soldan. Bătania 50 fii., lov~ Luch1, _I~ata;11a 50 
fii., Dr. Teodor Botiş, Arad 5 cor., Vad. Porf1r.1e I opes• 
cu, Covăs\nt z cor., O. Hulea, teolog Gaida de JOS 4 cor., 
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Gavril Selegian, preot gr. or. rom. Timişoara 5 cor., 
Mândru Laeşiu, lucrător Reşita-rom. 6 cor., Marietta 
Dr. Anca, Capolnoc Monoştur 4 cor., Axente Banciu, 
profesor Braşov 3 cor., Nicolae Bolboca, Baia de Criş 
4 cor., Petru Ungur I. Grigore Mielăşel 40 fii., Teodor 
Guiu, functionar la „Victoria" Arad 2 cor., Dr. foan Ne
mcth. adv. Arad 10 cor., Dr. Gheorghe Popoviciu, adv. 
Chisineu IO cor., Vasile Pap, adv. Arad 6 cor., Dr. O. 
Crişan, adv. Arad 5 cor., Dr. Emil P. Grozda, Jocot. de 
ariilerie Şimand 5 cor., „Crişana" Brad IO cor., Vasile 
Damian, protopop Brad 4 cor., Petru Rimbaş, preot Brad 
2 cor .• Alexandru Draia, Brad 2 cor., Ioan Ghişa Brad 2 
cor., Ioan Popescu, preot Pecica-română 5 cor., Nicefor 
Ruta, preot gr. cat. friş, colectat în parohie 5 cor., M. 
Dascăl Surduc 2 cor. Au!(ustin Cupşa, paroh Bontida, 
colectat dela parohieni 24.60 cor„ Aurelian I. Ma!(ier, 
rector Beiuş 5 cor., Pavel şi Dr. Pavel Roşca, filzes
szcntpeter IO cor„ Dr. Simeon Tămaşiu, adv. Hidălmaş 
5 cor„ Gherasim Cărpinisan. Sebeşul săsesc 2 cor., Emil 
Doboşan, rigorosant Caransebeş 3 cor .• Iustina Dumi
trean. Lu!(oj 2 cor., Cornel Gitta, preot gr. cat. rom. 
Resztelek l cor., Petru Pani~a. Zgribeşti 5 cor., Dimitrie 
Şandru, Arad l cor., Pavel Popoviciu, Timişoara I cor. 

Darul Românilor pentru familiile 
lipsite ale soldaţilor concentraţi. 

Consistorul român din Arad încă în Septemvrie 
anul trecut .ai dispus, ca în toate bisericile din die
ceza Aradului, în cursul1 întreg al răsboiului, să se 
poarte un tas pentru ajutorarea familiilor lipsite 
ale celor duşi la răsboiu. Din acest tas până la sfâr
şitul lui Decemvrie 1914 s'au administrat la consi
stor suma de 5216 cor. 70 fii. Aceiai.Stă sumă consi
storul a trimis-o prefectilor acelor comitate, pe 
teritorul cărora se află comunele bisericeşti res
pective şi anume s'a dat: 

comitatului Arad 2086 cor. 40 fii. 
„ Bichiş 289 „ 96 „ 
„ Cianad 314 „ 17 „ 
„ Hunedoara 93 „ 20 „ 
„ Caraş-Severin 306 „ 26 „ 
„ Timiş 1367 „ 93 „ 
„ Toronta! 663 „ 78 „ 

Aceste daruri laudă din nou inima· nobilă şi 
simtul de jertfă al poporului nostru_ 

Răsboiul. 
Tele2rame Oficiale •. 

Biroul. telegraf ic ungar ne trimite SPre publi
care următoarele telegrame oficioase: 

Vineri, 2 Aprilie. 

Budapesta. - In partea dinspre răsărit a 
muntiior Beschizi duşmanul a încercat, în 
cursul nopţii, în valea râului Labort, mai multe 
atacuri, pe cari le-am respins. 

Intre defileul Lupkow şi strâmtoarea Ujoc 
lupta continuă pentru număroase poziţii de pe 
înălţimi. 

Pe frontul dela răsărit-miazăzi al Galitiei n'a 
avut loc nici un eveniment deosebit. 

In Polonia rusească, forţele ruseşti au atacat 
în orele de dimineaţă trupele noastre la Inov
lodz lângă Pilita; ajungând Ruşii până Ia pie
dicile ridicate de noi, ·i-am respins, pricinuin
du-le mari pierderi. 

Pe câmpul de răsboiu delia miazăzi nu e nici 
o schimbare. Pentru bombardarea del1'll 31 Mar
tie d. a. asupra oraşului desohis Orşova, noi am 
răspuns bombardând Belgradul. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anuntă: Pe câmpul de răsboiu dela apus: Cu 
prilejul cucerirei fermei-mânăstiri Hock, ocu
pată de Belgieni şi a unui mic punct de sprijin 
lângă Dixmuiden am făcut prisonieri 1 ofiţer şi 
44 ·soldaţi belgieni. 

Lupta care s'a dat spre apus dela Pont a 
Mousson în Bois de Pretre şi lângă pădure a 
încetat ieri seara. Intr'un punct îngust Francezii 
au pătruns în tranşeul nostru cel mai dinainte. 
Azi lupta a ·fost reluată. 

Spre răsărit-miazănoapte şi spre răsărit dela 
Luneville, f ancezii au suferit pierderi simţi
toare în cursul hărţuielilor dintre avantposturi. 

In Vosgi s'au dat numai dueluri de artilerie. 
Pe câmpul de răsboiu dela răsărit: In re

giunea Aug;ustowo-Suwalki situatia nu s'a 
schimbat. , 

Incercările de· a trece peste Rawka spre 
răsărit-miazăzi dela Skierniewice, n'au reuşit. 

La Opasno am respins atacurile Ruşilor. 

Amata germană dela răsărit a făcut priso
nieri în luna Martie 55.800 Ruşi şi a capturat 
9 tunuri şi 61 mitraliere. 

Sâmbătă, 3 Aprilie. 

, Budapesta. - In general pe frontul munti
lor Beschizi dela răsărit domneşte linişte, deoa
rece în zilele din urmă am respins toate ata
curile Ruşilor, pricinuindu-le mari pierderi. In 
sectorul de cătră răsărit al frontului din Car
paţi, unde Rusii atacă cu mari forte, lupta e în 
curgere. La hotarul rusesc dintre râurile Prut 
şi Dniester trupele noastre au respins atacul Ru
şilor cari erau mult mai numeroşi decât ai no
ştri. Intreagă ziua duşmanul a atacat în 10-15 

·!inii de bătae, una după alta. In numeroase 
puncte ale frontului de luptă, lupta a ţinut până 
seara. Suferind mari pierderi duşmanul a fost 
silit să se retragă pe întreagă linia, iar mai ales 
în punctul mai îndepărtat al aripei nastre dela 
dreapta s'a retras în desordine. In Polonia şi 
în apusul Galitiei nu e nici o schimbare. Dea
lungul cursului de jos al râului :Nida un atac 
de noapte al Ruşilor s'a prăbuşit în urma unul 
crâncen foc din partea noastră. 

Berlin. - Se comnică dela Cartierul gene
ral: Pe câmpul de luptă dela apus: Intre râu
rile Maas şi Mose! s'au dat crâncene dueluri de 
artilerie. Lângă Bois de Pretre, în lăuntrul pă
durei, s'au dat lupte de infanterie, car·i au tinut 
noaptea întreagă. Un atac francez spre apus 
dela pădure s'a prăbuşit în urma focului nostru. 
lntr'un contraatac am pricinuit duşmanului mari 
pierderi şi l-am respins în poziţiile lui de mai 
nainte. .francezii numai în pădure mai deţin 
două •puncte ale pozitiilor noastre înaintate. Pe 
câmpul de luptă dela răsărit: Situaţia e neschim
bată pe frontul dela răsărit. 

Nou atac îmootriva Dardanelelor. 

l(otn. - Din Londra se anuntă că amiralii 
flotei a·nglo-franceze din faţa Dardanelelor ti
nând un consiliu, au hotărât să pornească atac 
general împotriva strâmtorilor, ori cât de mari 
ar fi jertfele, ce ar trebui să se aducă. Pregăti
rile pentru atac se fac cu zor şi în fata Dar
danelelor sosesc mereu noui vase de răsboiu, 
vapoare pentru transportarea trupelor şi cu 
cărbuni. 

După o telegramă din Tenedos noul atac 
împotriva Dardanelelor s'a şi pornit. 

Lupte decisive pe Niemen. 

Copenhaga. - Ziarele din Moscova scriu că 
pe frontul dela râul Niemen se dau lupte înfu
riate. Germanii de sigur doresc să taie legătura 
Ruşilor dela Tauroggen cu armata .rusească ce 
stă la Niemen. Câteva trupe ruseşti s'au retras, 
iar altele au luat poziţie împotriva. Germanilor 
la cursul de mijloc al Niemenului. Ziarele mos
covite laudă spiritul ofensiv al glotaşilor ger
mani şi scriu că deciderea luptei e aproape. 
Pierderile Ruşilor sunt simtitoare. 

Luptele la granita Basarabiei. 
Cernăuti. - Lupta ce se dă de 10 zile fără 

întrerupere deasupra de Zaklycin ia o întin
dere tot mai mare. Vitejii noştri soldati resping 
toate atacurile Ruşilor. Ruşii au primit din Ba
sarabia ajutoare numeroasţ. Soldaţii câştigă 
teren pas de pas. Zăpada prpaspătă ce s'a lăsat 
îngreuiază înaintarea. In cele 5 zile din urmă 
au avut succese strălucite. 

Lupte îndârjite în Carpati. 

Budapesta. - Lupta uriaşă ce se dă în Car
paţi între Lupkow şi Ujoc continuă fără să slă
bească. ·Ruşi·i îşi înlocuiesc pierderile cu rezer
vele ce Je sosesc mereu şi atacă fără întreru
pere ziua şi noaptea şi fără nici o crutare a oa
menilor săi. Trupele noastre cu toate că trebuie 
să steie în luptă neîncetat intre împrejurările 
cele mai grele cu fortele ruseşti mereu împros
pătate se tin vitejeşte <lovedind un eroism fără 
pereche în istoria răsboaielor. Lupta continuă 
pe întreagă linia fără ca să fie decisă, slăbind 
la rîuri şi strâmtori şi în regiunile de necuprins 
cu ochii când de o parte când de alta, dar fără 
să-i reuşească vre-unei părţi ·să spargă fron
tuJ contrarului. 

Ruşii încearcă să străbată la Inovlod7.. 
Viena. - Ştirile ce sosesc mai nou de pe 

câmpul de luptă arată că luptele în Carpati con
tinuă cu îndârjire, fără să slăbească. Ruşii fac 
toate sfortările să cucerească lantul de înăltimi 
dintre Ujoc şi Lupkow, respingându-ne pe noi 
pe coastele din Ungaria ale Carpaţilor. Incer
carea aceasta a lor a rămas zădarnică până a
cum. fată cu aceste lupte îndârjite din centru 
în dehleul Duela şi în valea Ondavei e a
proape linişte. Incercarea Ruşilor de a înainta 
la Inovlodz pe Pilita, n'are nici o însemnătate 
mai mare. De sigur au voit să se convingă nu
mai, dacă sunt destul de tari poziţiunile noastre 
acolo. 

Ofiterii din Przemysl în l(iew. 
Kiew. ~ Ofiţerii făcuţi prisonied în Prze

mysl au fost aduşi toţi la Kiew. Ofiţerilor li s'a 
permis să-şi aducă cu ei servitorul şi toate lu
crurile ce le aveau. Generalul Kuzma:nek, ·care 
vorbeşte foarte bine italieneşte, frantuzeşte, po
lcneşte, a primit în locuinţa comandantului pietii 
vizita ofiţerilor înalţi ruşi. In Przemysl se trans
portă alimente. Oraşul a suferit numai foarte 
puţin în urma bombardării Ruşilor, s'au stricat 
două case. Viata comercială s'a pornit din nou. 

• 
Viena. - Garnizoana Przemyslului s'a dus 

în tabăra rusească cu steagul desfăşurat în 
frunte, între sunetele dobelor şi a ·fanfarelor. 
Ruşii au răspuns .Ja acest salut. 

Ultima oră. 
GENERALII PAGET $1 PAU LA NI$. 
Niş. - Generalul englez, Sir Arthur Paget, 

care a sosit zilele acestea la Niş, n'a mai plecat. 
De curând Sir Paget a fost la Ueskiib, unde a 
vizitat pe fica soţiei. sale, care conducea un la
zaret de tifos şi s'a îmbolnăvit şi ea de tifos 
exantematic. Sir Paget a mai fost la Kragujevatz 
unde i-a predat Voivodului Putnik ordinul Sf. 
Mihail el. /, iar celorlal.fi generali şi comandanţi 
el. li a aceluiaş ordin al regelui Angliei. 

Alaltăieri a sosit la Niş şi general.ul. Pa11. 
După această întâlnire Sir Paget a plecat !.a 
U eskiib unde va mai sta câteva zile. 

Se afirmă că Sir Paget a făcut guvernmm · 
sârb mari promisiuni din partea guvernului en
glez, dacă Serbia va continua până la mtimul 
om lupta împotriva puterilor central.e. 

* 
Tot la acest loc se poate anunţa că zilele ace

stea aa sosit la Niş 50 de medici englezi. 

VENIZELOS PROIECTEAZĂ UN TURNEU 
EUROPEAN. 

Bucureşti. - Se afirmă că după sărbătorile 
Paştetul, d. Venizelos ar avea de gând să facă 
un turneu prin Europa şi că va vizita cu a
ceastă ocazie Nişul şi Bucureştii. 

CONFLICTUL CHINO-JAPONEZ SE AORA· 
VEAZA. - RASBOIUL INEVITABIL. 

Berlin. - După ştirile din Copenha~a. zia
rele Jaooneze declară răsboiul cu China inevi
tabil. Gazeta colonială-japoneză semioficială 

zice, că Japonia va apuca armele în contra 
Chinei cel putin tot atât de bucuros. ca in con
tra Coreei. Dacă China · va satisface cererite 
japoneze integritatea sa va fi respectată, altfel 
zilele sale sunt numărate. 

APROVIZIONAREA SERBIEI. 

T.-Severin. - In portul dunărean Prahovo 
au sosit iarăş 4 vase ruseşti cu 8 şlepuri, pur
tând munitil, alimente şi uniforme n~ntru ar
mata sârbă. 

SUPUŞII JAPONEZI SUNT RECHEMA îl 
DIN CHINA. 

Krmenhoga. - „Novola Volinla" află din Pe
klng că ambasadorul Japonez de acolo a somat pe 
toti JaPOnezii trăitori în China să se întoarcă ne
întârziat în patrie. 
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Activitatea spiritului. 
De Dr. Cassiu Maniu. 

Devenind oamenii conştienţi despre aceea 
că voinţa nu poate singură nimica fără de 
ştiinţă s'au împă·rţit în două tabere în lupta 
pentru existenţă. O tabără luptă cu armele 
ştiinţei şi se civilizează progresând mereu 
spirituallmente, mora1lmente şi material
mente. Cea!Jaltă tabără se razimă pe forţa 
brutală, nu vrea să desfăşoare forţe spiri
tuale, nu are cultul ideil{)IT' şi al sentimentelor 
înalte ale fericirei şi a·le libertăţei; şi în săl
bateca ei ·Jirpsă de consideraţiuni speciale sau 
inalte rămâne barbară şi pe urmă dispare din 
istorie şi din şirul popoarelor. 

• . Este aceasta o urmare fireaiscă a legilor 
universale, care pornind din spirit creator 
reailizează prin activitatea spiritului voinţa di
vină. Acea·stă lege pentru toate afacerile ome
neşti c11lminează în maxima clasică: ubi nihiJ. 
vailes ibi 11ihil velis, - lipsind valoarea lip
seşte şi voinţa! 

Valoa:rea se câştigă prin activitatea spi
ritrnlui. 

Toate formele. politice 1rele, formarea caS
telor, rigiditatea datinelor, numerii perma-
1nenţi ai stafo;ticei criminale dovedesc persis.
tenţa omenirei pe lângă vederi şi lucrări ne
spirituale, neştiinţifice. 

DO'Vada elocventă a lipsei de activitate 
spiirituală în toate formele sociale, în institu
ţiuni-le dreptului şi ale moralei este chia.r şi 
sociologia - şti·iinta cea modernă --, 
car:e este ştiinţa faptelor sociale şi nu 
merge la isvoml Iar, fa activitatea spiritului, 
cea mai necesară pentru progres între toate 
faptele individU'lui. 

Zice-se.cu drept cuvânt că dreptatea s0-
cia:lă numai prin ştiinţele sociale se va desco
peri şi efectua. Pentru aceasta aşteptăm cu 
tot dreptul ca socio.Jogia să fie i111spirată, în 
egailă măsură cu alte fapte sociale, de către 
importanta spiritului. Ideile doar sunt ade
văruri, iar adevărurile se descopăr şi se rea
lizează prin activitatea spiritului. .... 

Idei·le sunt înălţarea dela concret la ab
stract, dela particufar fa universail. P. ex, i-

Fabule din primăvara anului 
1915. 

~ Sobolul şi tranşeul. -
De Victor Stanciu. 

In apropiere~ unul tranşeu era un muşuroiu. Tranşeul 
avea stăpâni şi muşuroiul încă avea stăpân. Stăpânii 
tranşeului erau îmbrăcat! în postav sur, iar stăpânul 
muşuroiului în catifea întunecată. 

Până când nu s'a aşezat tranşeul în apropierea mu
şuroiului, stăpânul acestuia pleca liniştit din castelul său 
subteran, şi se afunda pe cărările de vânat, ce dau în 
toate Rărtile şi se întorcea abia târziu la castel să se 
culce. 

Intr'o bună zi se pomeneşte că una din cărările lui 
e scurtată şi înjumătăţită prin un şanţ. 

- „Ce cauti aici?" a întrebat el. „Să vezi să te 
duci de aici, căci acesta e pământul meu de vânat, şanţ 
rău ce eşti!" · 

- „Ai grilă cum vorbeşti", a răspuns acesta „bag
seamă nu şti că mă numesc tranşeu şi unde soseşte 

Măria-Mea am puterea legilor excepţionale, cu ajutorul 
cărora aş putea să te pedepsesc şi pe tine pentru cu
vintele nechibzuite ce le-ai rostit". 

Şi încă mai înainte de a putea bietul sobol să mal 
deschidă gura un obuz a căzut în păretele tranşeului. 

Izbit de o lovitură a rămas ameţit şi nu şi-a mai dat 
seama ce se întâmplă în jurul lui. Târziu de tot, când 
sobolul şi-a venit în fire, tranşeul era roşu şi mirosea 
a sânge. S'a refugtat deci la castelul său din muşu
roiu şi tresărea de câteori mugea şi se izbea pământul. 
Afară nu mal cuteza să iasă, căci simtea că se prăpăde-

I 

deia nobleţei Iimbei româneşti este abstrav- I priveşte de cel mai mare factor al înaintărei 
ţiunea ce o facem dela simetria şi armonia I şi a'l îr.destulirei. 
graiului concret româ.nesc prin spiritu:! nostm Nu trebue mare fantezie pentru a ne în
înţelegător al frumosului ce se Î'na:lţă ia atle- chipui că activitatea spiritului pură ţra des
vărnl abstract, că limba românea·scă are apti- coperi secretul armoniei sociale şi prin asta 
tudinea de a exprima cele mai alese gândiri feridrea ce:a ma1 mare posibilă pentru toti 
şi simti-ri; este tot atunci un judiţiu universal, membrii colectivităţilor mari cum sunt: na- • 
că orice vorbă românea!scă poartă pecetea ţiunea, statul, biserica etc. 
farmecului. Avem câteva cazuri celebre sociale des-

Se vede din acest exemplu ·că lumea este pre ma,rile fapte sociale ale activităţei spiri
condusă de idei, iar ideile se nasc în capurile tului. Introducerea comerţului liber în An
înţelegătoare, simţitoaire şi judiţioase, c~ des- glia, ca:re a provocat împotrivirea cea mai 
vo.altă o activitate spirituală energică.~·. acerbă la marii feudaitari englezi până când 

Aşadară valoarea necesară a 'lucrurilor totuş a triumfat spiritul energic al libre-
şi a lucrărilor se exprimă prin idei la cari a- echangistului Robert Peel, după o luptă pur
jungem prin însuşirile neatârnătoa·re de ma- tată singur cu armele spiritului de zeci de ani 
terie ale activităţii spiritului. neîntrerupt, în decurgerea cărora s'a făcut 

Precum ne conduc senzaţiunile la i<l::::i cele mai miinuţioase anchete naţional-econ0-
prin sinergia spiritului fată cu lumea în care mice. Rezultatul a fost triumful spiritului con
trăieşte, tot aşa ajungem dela idei Ia senti- tra dâtinelor înrădăcinate, contra tuturor pre
mente înaHe prin euritmia lor cu spiritul. A- judiţiilor obscure. Timpul - istoria - a dat 
ceastă însuşire a spiritului de a alege ceeace dreptate libre-echangişti1or, bunăstairea tutu
răspunde frumuseţei sale, iubirei sale de adt- ror claselor sociale a crescut. 
văr şi a bunătăţei sale este armonia spiritului, Anglia de azi toată mărirea ei o mul ţu
care dă vivacitate întregei vieţi sociaile, po- meşte marei activităţi a spiritului lui R. Peel, 
litice. individuale. car·e a adus fa izbâooă ideia sa, convins fiind 

Spiritul se înviorează şi dobândeşte forţe că ea este binefăcătoare pentru patria sa. 
noue când descopere armoniile ascunse îin lu- Tot o ideie, aceea a puterei binelui de a 
cruri şi lucrări.... produce foloase pentru întreaga societate va 

P. ex. muzica este ştiinţa armoniei sune- face ca să dispară orice exp.loatare ce mur
tclor. Compoziţiunea muzicală este o ideie, o dăreşte a~i şi chiar cele mai superioare forme 
simţire exprimată prin combinaţiunea tonur:- sociale cum sunt: statul, naţiunea, biserica. 
lor din ca1ri spiritul alege ce i trebuieşte spre Vor să se convingă ex·P'loatatorii că re
a face să gândim şi să simţim ceeace artistul nunţâm:I se vor împărtăşi de bucurii îniaite 
a gândit şi a simţit. Prin compoziţiune iideia pe cari ·le-au visat numai iubitorii de oameni 
muzicală a devenit ceva real, pozitiv, un mare ai trecutufai. 
şi minunat fapt social. Muzica poate vindeca, Progresul spiritual singur poate cre!a 
poate chiar şi îmboilnăvL.. forme sociale mai perfecte, ce vor uni între 

Tot prin armonie ne însufleţeşte poezia, şi sine sub o idee sl'atele mai înaintate. Păzind 
toate artele frumoase. hota.rele etnice, apă!rând spirituf propriu na-

Sociologul modern bagatelizează fenome- ţiona!l popoar~le vor rezolvi uşor problemele 
nele aceste fă.ră a-şi da seama că această în- progresuilui universail prin putinţa progresului 
suflefire mişcă inimile individului şi a mas- .particula:r naţional şi rnidividual. Iniţiativa va , 
selor; că însufleţirea ne face caipabifi de abne- veni dela activitatea spiiritului ce a penetrat 
gaţiune, de jertfă, de eroism patriotk... cond·iţiile armoniei socia;Je. 1 

lnsufleţirea airată dorul n01Stru spre a: fi Activitatea spiritului aplică legea binelui 
desăvârşiţi. Când acest sentiment divin s'a cuprinse în cuvintele blândului Isus: „Tot ce 
sălăşluit în sufletul omului, atunci numai în- voiţi ca oamenii să vă facă vouă, şi voi să 
vată să preţuiască spiritul, pe care apoi îl faceţi lor!"' mai departe: „Ce ţie nu-ţi place 

şte lumea. Şi în fine chiar dacă ar fi ieşit, ce ar fi putut 
vedea un orb din naştere, cum este şi sobolul? 

Şi iar se liniştea pământul, şi iar,ă.ş mugea din nou 
şi se sbătea. Aşa a ţinut vre-o 3 luni de zile, şi în 
urmă s'a obicinuit sobolul şi cu starea aceasta. Nu mai 
tresărea si nici nu mai alerga să audă ce s'a întâmplat. 
Dar curiozitatea nu I'a lăsat să se bucure de liniştea 

·castelului său, şi-l îndemna din nou ·să se ducă. Cu frică 
şi cu cutremur, dând doi paşi înainte şi unul înapoi, 
s'a apropiat din nou de tranşeu. 

- „Bună ziua Măriei-Tale", - a zis sobolul. 
- „Ce număr vorbeşte?", a întrebat tranşeul. 
- „Eu sunt", a răspuns sobolul într'un glas şi mai 

smerit. 
- „Spune ce număr ai la telefon"? - a replicat 

tranşeul cu şi mai multă nerăbdare. 
- „N'am telefon, sunt sobolul din vecini". 
- „Şi ce vrei?" 
- „Am venit să mai stăm de vorbă". 
- „De poyeşti n'am vreme. De seară după ce va 

sfinţi soarele, şi va înceta tunul"„ .. 
Deodată cu răsăritul Junei s'au aprins şi focurile 

pe câmp. Praful răscolit de ghiulele şi amestecat cu fum 
a început să se aştearnă pe pământ şi dinspre pădure 
se scurgea tânguitul duios al unui fluer, adus cu dor 
cu tot de acasă. Şi în tăcerea aceasta sobolul se a
propie iarăs de tranşeu. 

- „Nici acum nu poţi sta de vorbă vecine - a în
trebat din sobolul; - câteva cuvinte şi informatiuni, 
căci poate şti mai multe decât mine". 

- „ln mod excepţional îti acordăm acest favor, şi 
voiu răspunde la întrebările a căror comunicare nu peric
litează. interesele superioare strategice" - a răspuns 

tranşeul. „Te fac î1;1să atent că la gazetă să nu scrii nici 
un cuvânt din cele ce auzi în acest loc!" 

- „Se va întâmpla aşa cum zici Măria-Ta". 
- „Ei.. .. Cu ce informaţiuni putem să-ţi fim de folos? 

Ce nu înţelegi, ce nu vezi destul de clar?'< 
- Eu peste tot tiu văd'', a răspuns sobolul, „şi 

nici nu înţeleg de ce se cutremură şi se svârcoleşte pă
mântul cu atâta furie". 

- „E bătaie!" 
- ? • 
- „Da! Se bat oamenii! Atâta e tot'', a întregit 

tranşeul. 

- „Cum? S'au certat?„." 
- „Nu; sau cel puţin nu s'au certat aceştia cari îşi 

sfarmă testele pe aici". 
- „A intrat unul în teritorul de vânat al celuilalt, · 

a întrebat sobolul, care ştia că la ei acesta e motivul 
răsboaielor. 

- „Şi mai putin", a zis tranşeu]. 

- „Pentru femei..„." 
- „Au trecut vremile lui Homer. Oamenii de astăzi 

nu. se bat pentru femei". 
- „Dar atunci....?" a întrebat sobolul care de fapt 

nu mai înţelegea motivele ~i pornirile omeneşti. 
- „Ei zic, că pentru ţară, pentru ceva ideal". 
Sobolul nu pricepea cum se poate să se bată cineva 

pentru un ideal, din care să nu aibă nici un folos, deci 
a zis: , 

- „Ceva folos tot vor avea ei dela tară". 
- „Nu cred", a răspuns tranşeul. „Ei îmi spuneau 

că plătesc dări şi sângerează pentru ea şi mor, dacă 
ţara o cere". 

- „Şi în schimb?" a întrebat din nou sobolul. 
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altuia :nu iace", şi „Munciţi şi luaţi în stăpâ- Leibnitz, Riickert la fiii poporului german. 
nire întreg pământul". Astfel pregătit suiileteşte a executat cu cre

Activitatea spiritului, este aoeea semintă dinţă eroică planu~ mărrrei politice a Genna;.. 
de muştar din care creşte arborele împărăţiei niilor, croit de regii mari ai Prusiei şi diriguit 
cereşti darcă urmăm acele cuvinte neperitoare. de spiri'tul activ al lui Bismarck. Din admira-

~ctiv!t~tea spirit.ul~i ad~c~ ~u .si?e tre~i- I ţi.unea. V:irtuţii ~i iubirea ge~ialităţii .. erau f~u
rea mtreita a omemrei ammttta ŞI m scnP- 1 Tite spmtele iJu1 Goethe, Sch1'Her, Ruckert, m
turi. Trezirea dintâi este inteligenţa, a doua tâi de toate: înţelepţi, chiar fifozofi în gândi
este însufleţirea, a treia este spirituaiizarea rea .{or, numai astfel au ştiut cânta vifttuţile 
acestei însufleţiri inteligente... pe cele mai melodioase coarde a:le spiritului 

Activitatea spiritului pe teren politic ne şi ale inimei. 
vorbeşte ma:i eJ.ocvent despre mărirea sufle- : Spiritul activ al pressei a întemeiat pr0-
tească. gresuil şi domi'llaţiunea, AngHei pe oceanuri, 

Pe terenul politic progresul numai Ia fă- un Adisson, un Swift sunt luceferii pressei en
cli~ ideilo~ şi-~ putut u_nna ~ursut . dulTl;ne- gleze fot aşa mari ca titalflii Jiteraturei ger
zezesc. Ideile 'lui Dante ş1 a Im Machiavelh au mane susamintiţi. 
fost vfermentul uni~ă.tei. l~ali~i .. J?ante a ~nţeles ! Numai o singură mărire e durabiilă, aceea 
toata d~re!ea I~aheI. schimpmt~ ·d~ vec.1m~el.e întemeiată în forţa gândirei şi a moralităţii 
CPrte ~1 ra~boa1e dmtre . Gueliii ş1 Gh1b.e~m: unei naţiuni. Aici a d:at mai întâi greş naţiunea 
Ma?Ch1avelh a descopent puterea umtateI fraoceză când şi-a îll'temei:at viaţa politică şi 
naţ1on.~:le„.. . . V" . . . . S0cială pe întreprinderi de mărime deşeartă 

„Şt11nţa rrohtica op remarcabil a Im Dahl- prin ce a deveni·t istovită moralmente şi ma
mann a deşteptat în Germani ideia elibera- terialmenrte 
ţi unei Schles_:vig-liolsteinultti. Dacă ar f.i avut . j Cu mă~irite activităţii spirit111'ui nimic nu 
nea1:1ul r.omanesc ~n Pe.tru-<:el~mare de mult se poate oompara. Un Rotschild, un Rocke
ar fi a 1~1 _hegemoni,~ On~t~l~t. J:?ar e .ra.r de feHer etc. şi cu ei împreună Î!ntreaga bogăţie 
t~t ~a sa ~ntrune~a ~n ~mld~vi~ ŞI ~en.n.~ ~r~ a; fomei nu are importanţă mai mare decât 
~a_,za.tor ŞI energie ~!Jl acţium Şl forţa ftzica ŞI ceeaice reprezintă banul: hrană trupească, 
malţ1me sufleteasca asemenea cu Petru....cel- t. f· cţ· . .r1 ro·· . ·f . V • A <l 
m toat t · t d h"nt . sa 1s a mm <ue o me m enoara cain can are; e aces e mcuniuna e e se 1 errea . . . V 

b.t · · · . .d . . • . precumpenesc corump moravunle, subjuga 
or 1 oare a unm spmt mtrep1 ş1 activ m cea oo·tvţ· 1 · . ....::. t ·d I • f .. d v 

• v v b" . ·corn 1, a 1, ce e mai ~uiil e 1' ea un, 1m ca 
mai mare masura spre mele nieamulm„. d . lţ· d · · Jk t· 

DacaV a f" ~"'"' uil A o a uc cu sme o rnu nne e pornm se va 1ce, · r ·1 av·1.n ·neam romanesc un sp1- 1• . . • J:J • • , 
rit mare în care să fi putut încape toate dure- ips1te ·de generoase msul' eţin. 
rile, aspiiratiunile şi dreptm •neamului înainte 
cie venirea Turcilor, azi imperiui român s'arr 
întinde până la Don şi până !la Bizanţ. 

La aceasta se cer: cultură şi activitatea 
spiritului proprm ial naţiunei române desăvâr

. şit prin forţa i<lei'lor mari româneşti, prin as
;; cultarea fii'lor ·neamului şi de· poveţele filozo

filor, învăţaţilor, artiştilor români, înă.Jţaţi cu 
sufletu·! la spiritualitate activă, intra'llsigentă 
şi fanatică în propusuri fericitoare pen1ru nea
muil românes-c de pretutindeni. 

Ideia generalizaţhtnei invăţămârntului po
poral a făurit majestuosul imperiu geftman de 
azi. Instrucţiunea generală a răspândit ideile 
şi sentimentele mari a1Je lui Goethe, Schirller, 

„ln schimb ... " a răspuns transeut - „vor fi a
vând şi ei ceva; unii mi-au spus că au drepturi, dar 
altii au tăcut şi n'au zis nimic. Şi de ai vedea cum se 
bat! Cu cât fpc, cu câtă însufleţire! E de ajuns să le 
vie porunca, să le spună la ce depărtare e duşmanul, 
să le sune gornistul Şi pleacă toţi la moarte, sau la 
izbândă". 

- „Se bat aşa dară la poruncă. Poate aceştia sunt 
sclavi?" 

- „Nu sunt", a răspuns tranşeul. 

- „Nu cumva sunt orbi şi ei, căci îmi ziceai că e de 
lipsă să li se spună depărtarea la care se află duşma

. nul?" 

Tranşeul a tăcut, nu ştia ce să răspundă. A văzut el 
ochii oamenilor, cari se ascundeau în pântecele lui, dar 
ştia că şi sobolii au ochi, ca toti ochii, dar nu văd 

cu ei, şi decât să spună ceva neadevăr, mai bine a 
tăcut. fumul focurilor se aşternea pe pământ şi luna 
a început să se plece spre apus. In jurul focurilor a în
cetat orice mi.şcare. Sus pe cer mai clipoceau din ochi 
stelele în călătoria lor dela răsărit spre apus. Era să 
adoarmă şi tranşeul, când a auzit din nou glasul sobo
lului: 

- Să mă crezi pe mine, vecine! Oamenii tăi sunt 
orbi, sau vor orbi în timpul cel mai scurt. Cum mă bat
jocoreau ei pe mine că scotocesc pământul, că din fe
cior de popă m'am făcut sobolul pământului şi orbul 
lumei.... Dar judecă acum Dta, vecine, nu am avut eu 
dreptul să mă afund în pământ, să fiu scutit de încăl
zit şi chirie, de ceartă şi procese de tot felul? Şi fiindcă 
aici nu am lipsă de ochi, - mi-ar aduce numai griji 
pe cap: ar trebui să. mă îngrijesc şi de lampe şi lu
minări, - iată m'am lipsit de ei. Cred că în curând 

···---------··--· ------

Răsboiu şi inviere. 
Gânduri de Paşti, pentru săteni. 

De A. Melin. 

Iarna care trece a fost închisă şi mocnită. 
Jos, la ţară, nu s'a prea arătat neaua albă şi cu
tată. Ci, în schimb, s'au tot cernut din mila ce
rului atele subţiri şi dese ale ploii. Incepând a
proape din toamnă, ls'[a îmbrobodit Văzduhul 
cu nori întunecati, grei, înlăntuind par'că întrea
gă lumea în umezeală şi frig. Nu puteai să te 
urneşti din casa ta de glod şi de apă. O vită 
nu îndrăzneai să o scoti Ia adăpătoare, că ră
mânea înglodată. lf etele ne erau tot .posomorite 

voiu avea satisfactia să văd că orbesc si oamenii. Până 
acum se afundă şi ei în pământ. Va veni timpul când 
vor vedea ce cuminte am fost eu, şi vor orbi. lnceputul 
l'au făcut: La poruncă .... nu. se mal uită, nu se mai 
gândesc. Şi apoi să nu fi mândru că eşti sobol?! 

A mai urmat o mică pauză şi un obuz de tun a dat 
răspunsul: 

- Vai de acela care nu-i soboli 

Cocot1i şi aeroplanul. 
Din Africa, locul lor de vilegiatură, au plecat cocorii 

către casă. Şi fiind primăvară când oamenii ară pe 
câmpuri, s'au prins şi ei în forma unui fer de plug şi au 
început să brăzdeze văzduhul înspre. lacurile Mazu
zuriene. Plesneau din bicele aripilor şi luneca plugul 
lor împreună cu gândurile oamenilor, cari le priveau 
în urmă. 

- Veniti! veniti ! şi cei mai tineri tineti-vă la, pas şi 
aveti tărie!" a zis cel mai bătrân, care era pus în 
frunte. „ln curând vom vedea plaiurile natale, cu toată 

bucuria vederii. Veniti! Veniţi!" 
Şi toate ciocurile se întindeau înainte. 
- „Veniti" - a zis al doilea - „sunt plaiurile noa

stre, sunt .leagănele noastre în stuful de lângă lac. fn 
stuf găsim odihnă şi hrană îmbelşugată. Veniti! Veniţi 

mai iute!" 
Şi aripile se încordau vâslind în aer. - Unul mal 

tânăr, :are m putea trece să nu privească - cum arr. 
zice noi - din fereastra cupeului şi înspre pământ, a 
răspuns celor mai bătrâni: 

- „Venim, venim, dar cată, cât este de schimbată 
jos lumea de sub noi! Pare că mă chiamă un loc, si 
nu-mi dau seamă, mă chiamă înapoi". 

I 

Duminecă, 4 Aprilie 1915 . 

şi închise. Copila~ii nu ni s'au mai desprins de 
lângă vatră. Săniutele din alte ierni li s'au ofilit 
prin poduri <le şură, mâncate de cari. Dacă 
ne-am încumetat să-i trimitem până la şcoală 
în vatra satului, le-au rămas opincuţele prin 
noroi şi prin zloată, de ne-au venit desculţi 
acasă. Intr'un cuvânt, par'că norocul nostru cel 
rău îşi pusese în gând să ne întunece de tot bie
tele zile în iarna asta. Incât nu ne mai simţeam 
sufletele, dacă ne sunt calde, ori moarte. ln văz
duh întunerec, pe drumuri şi pe hotare apă şi 
glod, în inimi durere şi bănat; bătaia lui Dum
nezeu sfântul. firea întunecată şi umedă, ochii 
înlăcrimaţi, sufletele apăsate de toate greutăţile 
unei ierni neprielnice; te miri că nu am îmbrân
cit sub apăsarea atâtor greutăţi ale firii nemi
loase. 

La toate greutăţile unei ierni mohorite, s'a 
mai adaus năprazna a toată lumea, care bân
tuie astăzi .pământul aela un capăt Ia altul: 
mrele răsboi dintre .popoare. Au plecat ln pute
rea verii feciarii şi bărbatii satelor. S'au dus 
cu frunze verzi în pălării şi ,în cântece de vi
tejie. Au coborît din satele de pe coaste cu piep
turile desfăcute, cu fruntile 1năltate. Noi am 
plâns, cum plâng părintii şi nevestele pe copiii 
şi bă!J'"batii cari pleacă departe; ei s'au gândit la 
Dumnezeu, la 'J)Orunca „Lmpăratului", la glia 
strămoşească, pe care li se cere să o apere şi 
au urcat cu suflete tari în I.ungile trenuri mili
tare. Acasă au rămas copii multi, cu guri flă
mânde. Au rămas moşnegi şi bunici. Si neveste 
obidite. O vreme ne-a cutremurat grozav gân
dul răsboiului. Ştiam din părinti, că „bătaia" ·e 
lucru cumplit, cu :puşti şi cu tunuri, cu săbii 
ascutite şi cu sânge mult. La bătaie nu se glu
meşte. Porunca sună: foc! - puştile troznesc, 
gloantele şueră şi se opresc în piepturi, în frunti. 
De sub valuri de pământ bubuie tunurile şi şueră 
granatele ca şerpii cei cumpliţi. Şi se face moarte 
multă. Până când au venit cele dintâi scrisori 
dela iubitii noştri am fost neoameni pe jumătate. 
Cancelaria satului nu ne mai putea cuprinde 
Duminecile şi în sărbători. Şi am învăţat toate 
rânduielile şi soroacele poştii. Iar când au în
ceput să vină hârtiile roşietice de prin taberi, 
nerăbdarea din suflete se făcuse văpaie. Vedeam 
în vis tot cătane moarte, cu piepturile sfârti
cate, cu picioarele ologite. Dar când Nicolae al 
Dinului din coastă a scris dela Galitia că el a 
fost de sase ori în foc şi cu ajutorul lui Dumne
zeu e sănătos şi s'a dedat cu ploaia gloanţelor 
ca cu grindinile verii, - şi când Toma Dânca
nului a trimes veste că Muscanul e şi el om ca 
aHi oameni, moare şi el de puşcă, fuge când îl 
iai cu aspreală şi se dă prins, - atunci am mai 
răsuflat putin. Teama din. suflete ni s'a făcut 
nădejde caldă, arzătoare, ne-am îndreptat cu-

.!.. „Inainte! înainte!" au zis ceilalţi cocori şi · au 
întins piepturile ca de asalt. 

De jos de pe pământ se ridică în acelas timp un smeu 
de aeroplan. Cu larmă multă - tot mai în sus şi mai în 
sus. 

- „Tineti-vă la pas şi nu-l băgaţi în seamă!" - a 
zis cel mai bătrân - „ne ridicăm atât de sus că nu ne 
va ajunge". i 

Şi tot triunghiul rocorilor a început să urce spre 
tăria cerească .. 

- „Ne ridicăm atât de mult că nu ne va ajunge" 
au repetat câtiva în semn de aprobare. 

Sgomotul helicelor asurziau întreg văzduhul şi pă

rea tot mai aproape de cârdul călătorilor. 
- „Veniti să-i arătăm că noi suntem mai multi", -

a zis unul mai tânăr. „In luptă, că-i dreaptă, veniti ve
nit! la luptă!" 

- „Aveti încredere în guvernul vostru", a zis unul · 
din cei puşi în frunte şi cârdul urca mereu spre cer. 

Dar aeroplanul care a trecut odată pe sub cârdul 
imigrantilor şi s'a îndepărtat înspre apus, a apărut a
cum din nou, şi mai aproape de cocori. 

lncă înainte de a-i putea clarifica asupra situaţiunei 
şi primejdiei, câtiva cocori mai tineri s'au rupt de ceata 
călătoare şi împreună cu curentul de aer s'au luat pe 
urma aeroplanului. - Şi cât de iute, cât de uşor că
lătoreau aceştia duşi de curentul ce s'a format în urma 
helicelor ! 

Dar, vezi bine, aeroplanul avea drumul lui: să 
' spioneze pozitiile taberei duşmane şi nu avea pentruce 

ar aduce cocorii la Jacurile lor de naştere. Era şi prea 
târziu să se reîntoarcă: De Jos au început s,ă. tragă 
as1;pra aeroplanului şi cum acesta mergea înainte şl în 

J 



I 

· Duminecă, 4 Aprilie 1915. 

. getele la Dumnezeu, drăguţul, şi am început să 
ne rugăm la Maica Preacurată, cerându-i să fie 
ocrotitoarea scumpilor. noştri fii şi părinti. Am 
început să înţelegem că răsboiul e grozav, e 
cumplit, e sălbatec, dar Dumnezeu poate să-l 
îmblânzească. Cei răi I-au voit şi s'au sculat 
cu foc şi sabie; au aprins lumea. S.i suntem şi 
noi în vâlvătaie. Să oprim răsboiul nu putem, 
decât tot cu răsboi. Duşmanii I-au cerut;. răs
·puns nu pot avea decât din puşti şi din tunuri. 
Muscanul şi-a pornit gloatele lui dela miază
noapte; dacă n'ar fi cine să le pună stavilă 
acestea puvoaie ar cutropi o jumătate de lume. 
lnsă gândurilor de cutropire şi Dumnezeu Ie stă 
în potrivă. 

Când au trecut cele dintâi nelinişti ale răs
boiului peste noi, au venit greutăţile toamnei şi 
ale iernei. Greutătile casei, cu guri multe la a
dunătură putină. Au venit lacrimi de neveste şi 
de mame, cari nu mai ştiau nimic de sotii şi de 
copiii duşi din dricul verii. Au început să vină 
cărti cu cruce roşie pe ele, de prin spirale, dela 
voinici loviţi de gloante şi de şrapnele. Uneori, 
cărti mai repezi. prin telegraf, vestind morti 
prin locuri depărtate. Şi cărti cu peceţi multe, 
din fund de lume, dela prisonieri. · 

Apoi a venit Crăciunul, sfânta sărbătoare 
a Naşterii Domnului, cu colinzi putine, cu ajunul 
negru, ca şi vremea. Iar, acum, când ar trebui 
să dea mugurii prin grădini şi să râdă soarele 
tânăr deasupra câmpurilor, vine tot viscol, cu 
vânt, cu ploi dese, gre!e; vin oştiri necurmate 
de nori, cari cuprind toate zările şi tin firea ca 
în cătuşi, strânsă, îngenunchiată„ .. 

Tot a rău par'că, a mai greu. 
In aceeaş vreme, despre pace nici o veste. 

Răsboiul curge în toi, mai departe. Englezul 
lacom, veşnic nesătul, francezul neastâmpă
rat si Rusul întunecat ca ţara lui, nu se mai 
ogoaie. Tot pornesc la regimente pe uscat şi la 
corăbii de răsboiu pe mare. fac la tunuri şi~ 
gloanţe, par'că ar dori să nu ·se mai saturP de 
bătaie până-i lumea. Noroc că are cine le da de 
lucru. Submarinele Germanu~ui şi tunurile îm
părăţiei austro-ungare, cari se tin bărbăteşte. 

S'au încleştat noroadele "'ământului, de nici 
arhangelii din ceriu să vie nu le-ar pute'\ des
părti. Si semnele arată că î·ncleştarea adevă
rată abia acum se începe. Cum nu s'a mai po-
menit. · 

Până când, o Doamne? - se vor auzi mii si 
mii de oftate - până când ne mai certi? In
tristate sunt sufletele noastre până la moarte, 
- am putea să zicem şi noi cu Mântuitorui no
stru Hristos. Intr'adevăr întristate. In lume e 
foc şi pară; moartea îşi plimbă stafia ei ne- · 
miloasă peste ţări şi mări. Pe pământ e vrajbă 

locul lui veneau aduşi de curent cocorii, gloantcle ni~ 

meriau 'Jle aceştia în urmă. 
Cârdul călător vedea cum de pe pământ se ridică 

mici nouraşi de fum şi din văzduh poticnesc unul câte 
unul fraţii lor. 

- „Veniti! în sus, tot mal în sus", a zis iarăş cel mai 
bătrân. „A veti încredere şi vom sosi în• pace. Priviti 
la orizont; se întind lacurile noastre. Vor fi şi ele stro
pite de sânge, dar stuful lor va fi şi mai departe leagă
nul copiilor noştri. Ele sunt ale noastre. Venit!, veniţi, 

tineti-vă la pas şi av~ţi tărie!" 

Şi toate ciocurile s'au întins înainte şi au tăcut; dar 
toţi simţeau în inima lor că dacă s'ar fi dat povetele 

, la vreme, cei tineri nu ar fi avut o soarte atât de tristă. 
Dar tăceau, şi aripile se încordau vâslind în aer. 

..... „. 

Jertfa noastră. . 
Vai! luptele atâtea jertfe cer ... 
$i ei merg dârji cu bratele de fier„. 
$i luptă crunt şi cad tăcuti ... 

- Şi pier ..• 

Merg toţi solemn, cu pas semeţ de-eroi, 
Jrz tragic ritm de marşuri triumfale •.. 
Ce trişti însă şi ce mâhniţi stăm noi! •... 
Şi îi privim cum trec pe-a morţii cale! ..• 

Cu suflete 'mpăcate trec în şir •.. 
lnfiorări teribile i-apasă.;, 

„ROMÂNUL" 

şi tânguire. Sunt dureri grele ca plumbul, la
crimi si sânge. 

Doamne, pfmă când? - se aud tot mai stă
ruitor suspinele atâtor m~i şi milioane de oa
meni. Până când? 

Asa se vaieră mamele, a căror fii petrec 
departe în taberi, · nevestele a căror soti ;11. 
fruntă gloantele duşmanului; aşa ne tânguim 
cu toti. cari simtim toate poverile groaznicului 
foc dintre popoare, ne tânguim şi zicem în ini- · 
mile noastre: 

- Când, se. va sfârşi lanturifo durerilor, 
Doamne? Până când tot neguri în văzduh şi 
nori s:!rei, până când tot iarnă? · 

Va mai luci odată şi soarele primăverei? 
Va trece dela lume groaznicul păhar al răs

boiului? Va mai veni odată odihnitoarea şi cal
da pace? Va urma odată ma'rea înviere a lu
mii, din tulbureala cumplită în care zace acum? 
Sfinte Paşti ale păcii, când vom putea cânta 
mângăietoarele tale irmoase? 

Răspundem, cu Sfânta Scriptură, mângă
ierea neamului omenesc, că vom învia! 

Oricât va fi iarna de grea, oricum ar mugi 
viscolo'.e dela miazănoapte, oricât s'ar trudi 
norii lntunecaţi să încătuşeze razele soarelui, 
primăvara nu va întârzia. De nenumărate mii 
de veacuri, de când a zidit bunul Dumnezeu tă
riile cerului si necuprinsurile pământului, a fost 
toamnă şi iarnă, a fost durere şi moarte, iar la 
vremea sa, la sorocul hotărît, neaua c::i gerurile 
au pierit, mugurii au crepat şi lumina a stră
lucit biruitoare, înseninând omenirea. 

S'a pomenit vreodată, ca la sărbătoarea ce
lor patruzeci de sfinti să nu-şi fi scos ghioceii 
căpşoarele lor albe, chiar de sub învelişul gheţii 
târzii? Ori s'au întâmplat florii, fără ramuri 
de mâţişoare? A întârziat vreodată după nor 
seninul? Nioicând. 

De când omul, această pătură a lui Dumne
zeu, calcă glia pământului, au fost vreodată la
crimi fără zimbet? Au fost dureri fără bucu
rie? Nu. 

Domnul nostru Isus Hristos, pismuit de căr
turar·i şi de farisei, a fost prins, a fost legat 
şi bătut Ia stâlp, alături cu tâlharii, a 
fost chinuit şi torturat, a fost răstignit 
şi împuns cu suliţa în coastă si pus în 
mormânt. Chinurile sfintiei sale :au fost mai 
mari şi mai multe decât poate cuprinde mintea 
omenească, au fost mai arzătoare decât văpaia. 
Şi ce s'a ales de dânsul? A putrezit în mormânQ 
L-au biruit durerile şi moartea? Nu. A treia zi 
a înviat din morţi, s'a preamărit, căci a crezut 
în învierea sa; a crezut Tatălui său ceresc, 
care a făcut suferinţa şi moartea ca bucuria şi 
vieata mai tari şi mai strălucite să se arete! 

' Sătui de coasă, sapă, plug şi bir, 
Abia se mai gândesc la cei de-acasă ... 

Merg ca un zid enorm, merg muţi, posaci, 
Să întâlnească-armatele duşmane ..• 
Renasc în ei azi cerbicoşii Daci, 
Alâturi de legiunile romane. 

Ei, cei batjocoriţi de-atâteaori 
Se 'naltă azi în ochii orişicui ... 
Şi cad zimbind, mereu biruitori, 
Pe câmpii roşi, de.-atâţia morţi, sătui. ... 

Vai! luptele atâtea jertfe cer ... 
Şi ei trec dârji, cu paşii .lor de fier, 
Să treacă prin isbânzi neîntrerupte, 
ln huetµl îngrozitoarei lupte •.• 

Ei uită azi sclăvia seculură 
Şi pier, cum au ştiut oricând să piară, 
Cum au pierit străbunii lor viteji, 
Dela copii şi până la moşnegi, 

I , 

Pentru moşia lor, şi pentru ţară... „./ 

- Vai! luptele atâtea jertfe cer! •.. 
$i fraţii mei trec dârji, mereu tăcând„. 
Pe drµmul morţii merg, ursuzi, orbiş„. 
.„Doar noi jelim şi blăstămăm în gând 
Al morţii crud şi roşu seceriş ..• 

A. Cotruş. 

' 
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După mormânt ceriul, după moarte învierea; 
- iată marea taină, minunata taină a lui Dum
nezeu atotţiitorul! 

Răsb0iul de care geme acum lumea, fără 
îndoială e grozav, e cumplit. El sfăşie inimi şi 
înlăcrimează ochii, dar omenirea nu va peri de 
dânsul. Veacurile au gemut totdeauna de răs
boaie şi de vrăjbi, sângele omenesc a curs în
continuu; precum cad frunzele pomilor toamna, 
aşa au perit oamenii în toate răsboaiele, dar 
vita lui Adam totuş nu s'a stins. Viscolul umple 
drumurile de frunze mQarte, dar primăvara alte 
zeci de mii înmugureşte. Blăstămul răsboiului 
răvăşeşte rândurile oamenilor, dar suil.etele, nă
dejdea primăverii, nădejdea păcii, nu le poate 
sugruma. Moarte nu este pe lume, numai schim-
bări şi învieri. '> 

Duşmanii omenirii, cei cari au ridicat acum 
sabia stricând liniştea vetrelor noastre, de sa
bie vor pieri. Tunurile celor răi nu ne vor putea 
cutropi, căci credinţa noastră în biruinţa dreo
td(ii, în înviere, nu o pot stinge. Suferintel:! 
răsboiului vor trece peste noi ca viscolele iernii. 
Lacrimile de acum se vor preface în florile pri
măverii. Din rănile noastre, ca din gheturile 
iernii, vor răsări mugu,ii păcii. Şi chiar de s'ar 
prăpădi trupurile noastre, sufletele ne vor ră
mânea vii în Domnul. 

Precum Hristos domnul, a înviat din patimi 
şi din moarte, precum soarele apare mai stră
lucit din negurile norilor, aşa vom ieşi şi noi 
mai inimoşi din ororile răsboiului. 

Nădejde, nădejde! Credinţă tare, roditoare. 
Hristos a înviat. Vom învia şi noi. 
Şi sfintele Paşti ale păcii nu vor întârzia. 

Prin moarte la învingere. 
Plângând vor merge mamele la mormintele 

fiilor lor şi nu-i vor găsi pe ei şi li se va spune 
atunci: „Nu mai plângeti,' martiriul s'a sfârşit şi 
drepturile nepotilor au înviat". 

Multi caută înteles în jertfa fără seamăn, 
ce o aducem pentru ţara noastră. Multi sunt a
ceştia, slabi de credinţă. ln zilele acestea ale în
vierii omului Cristos, â învierii democrafiei .~i 
a creştinismului întărească-se în credinţă! 

Armata de 800 de mii de solda(i ce am dat~o 
ţării, e totodată jertfa ce-am adlls-o libertătii 
şi a înţelegerii, că popoarele mai mici încă vor 
trăi şi se vor întări. Pe mormântul acestei ar
mate va răsări ideia adevărată a libertătii. Ar
mata aceasta s' a lu/Jtat şi se luptă pentru feri
cirea popoarelor din întreaga (ară, se lzmtd pen
tru cultura şi bunăînţelegerea între neamurile 
de aici, se luptă în sfârşit pentru patria comunii 
şi Pentru aceea, ca din patrie s~ facă adevă
rată patrie. 

Şi cred, că nimeni nu se va împotrivi ace
stei tendinte nobile a Românilor. 

Concetăţeni, fiti sinceri şi drepţi şi din drep
tate faceţi ~id puternic de apărare acestei ţări 
nenorocite. 

lrt momentele acestea se face Istoria. Scrieţi 
pe paginile ei ca semn al învingerii „Luptele 
înverşunate ale popoarelor unite pentru liber
tate''. 

Şi dacă nu se va întâmpla aceaSta, va scrie 
Istoria,· că Românii şi-au făcut datoria fată de 
întreagă Europa. /n momentele cele mai critice 
au dovedit, că sunt cei mai buni fii ai patriei şi 
că sunt vrednici de SCUTJ1Pa lor ţară. Ocărâţi 
şi pedepsiţi, nici un moment nu s'au dat îndărăt 
dela împlinirea datorintelor. s· au dovedit a
mici adevăraţi şi duşmani adevărati. - O însu
şire, înaintea căreia şi duşmanul trebuie să se 
plece. 1 

Oamenii singuratici po_t greşi, massele mari 
însă totdeauna au dreptate. ln aceastji dreTJtate 
au. rezistat Românii secole de-arându/ 

f n conservatismul ace
sta politic se arată o înălţătoare însuşire a R.o-
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I 

rata libertate. 
O, ceas mândru al libertăţii! mângăie pe a

cest popor vrednic de o soartă e11r0ipeană, mân
găie şi pe toti concetăţenii, frati de suferintă. 
Pentru tine, libertate, au murit moşii, tatii şi 
fiii noştri ..•• 

' o. mamelor nu mai plân2eti, martiriul s·a 
sfârşit, libertatea a înviat! 

Dr. Victor: Muntean. 

el Femeile in instructia 
lf publică. 

- Cu prilejul îniiinţărei şcoalei normale 
(preparandiei) de fete din Gherla. -

De prof. I. Georgescu. 
• 

Din Gherla:, d:e unde suntem obişnuiţi să 
auzim de o vreme încoace tot lucruri bune 
(mă gândesc la edificările măreţe ce se fac 
acolo, precum şi la fundaţiunea princiară a 
dlui Dr. Teodor Miha:Ji), me mai vine o veste 
bună, care trebue să înveselească orice ini
mă românească şi anume, că înicepând cu 
amvl şcolar viitor (1915/16) se va deschide 
o nouă şcoală normală de fete cu caracter gir. 

cat. şi cu 11imbă de propooere ramânească, 
în care î·nsă vor fi aidmise, ca şi în toate şeo
Iile celelalte, şi eleve gr. ort. Hotărârea con
sistorului din Gherla a întărit'o şi ministrul 
ue culte sub Nr. 5175-1915,asigurând tot
odată noului institut de cultură româneaiscă 
ajutorul de stat trebuincios. 

O faptă aceasta, care, ,împreună cu ceea
laltă, împHnită deja (înţeleg şcoala normală 

. de fete din Lugoj deschisă în anul şcollar cu
rent}, scoate tot mai muH la iveaaă impor
tanta chestiune a intirării femeilor în im.struc
ţia noastră publică. 

De aceea credem că nu va fi nepotrivit 
să arătăm din prilejul acesta câteva dm ma
rile foloase, pe cari neamul nostru ~e în
dreptăţit.să le aştepte dela aceste institute de 
cultură. 

Mai întâiu sperăm că va îoceta prin in
trnrea femeHor în instrucţia noastră publicii 
,lipsa de învăţători. Se ştie doară, ce mare 
lipsă au· dus şi până acum toate diocezele 
noastre de învăţători. Lipsa aceasta va fi şi 
mai mare după răsboiu. Şi ceeace a fost şi 
mai trist până aicuma: nu •avem de uJllde su
plini aceste arzătoare lipise. Nu avem dăscă
liţe, fiindcă nu aveam şcoli 'ITOrnnale l)entru 
pregătirea lor. A<:Um însă vor dispare, cel 
puţin în parte, aiceste ineajunsuri. - fetelle 
noastre încă socotim că vor înţelege situaţia 
excepţională, în care vor ajunge şi au ajuns 
deja după răsboiu, şi nu vor rămânea ca nişte 
„petri în casă" părinţilor, ci vor căuta să-şi 
asigure ele înseşi o existenţă cinstită ve ca-

, riera ·aceasta dăscălească, precum şi pe alte 
cariere cari se vor deschide cu siguranţă tot 
mai mult şi 'pentru ele. Prin păşirea aceasta a 

Iar pe ~ariera 1dăscălească în deosebi pot să 
aducă jertfa cea maj plăcută şi mai folosi
toare pe altarllil neamului. 

Această jert'fă trebuie apreciată după 
vrednicie. Jn unele privinţe ea este superioară 
jertfei aduse de învăţătorii noştri. Şi iaţă pen
tru ce: 

femeia e peste tot mai bun pedagog de
cât bărbatul. Nu înzadar se zice că cel dintâi 
şi cel mai bun pedagog din lume este mama. 
ttettinger, pare-mi-se, scrie într'un Ioc, că 
dacă copiii ar trebui să înveţe a vorbi dela 
tata, n'ar învăţa niciodată. Norocul lor e că 
ei învaţă limba dela mamă. Băiatu'! nu numai 
până e mic, ci şi după aceea mai mult stă sub 
îngrijirea şi povăţuirea mamei. Tata nu prea 
e pe acasă. E dus fa lucru, ori e în slujbă, 
c;ine ştie unde. Dar mama e aproape totdeau
na acasă. Ocupaţiile ei o leagă de casă. Ea e 
aproape totdeauna cu copfo. De aiceea şi co
piii, de regulă, mai mult îşi iubesc mamele. 
Tata îi îmbucură şi se bucură de ei numai 
seara, cân'd vine acasă ori în alte puţine clipe 
de răgaz ce le are, pe când mama este aju
torul şi bucuria lor de fiecare ceas şi de fie
care clipită. Ce bine '1'e cade, deci, copilaşilor, 
când merg la şcoa:lă, să ştie că acolo îi aş
teaptă nu „domnul învăţător" cel aspru, 
care bate rău pe băieţii neascultători - spai
ma tuturor copiilor -, ci o fiinţă bună şi 
blândă care le va vorbi şi se va purta cu ei, 
ca şi mama lor de acasă: domnişoara dăscă-
liţă. . 

Se ştie apoi, ce timizi, ce stângaci, ce 
neajurtoraţi sunt copiii de şcoală fa început. 
Cât trebuie să se chinuiască de multeori bie
tul ·dascăl, până ce-l face pe câte unul să-şi 
deschidă gura şi să rostească un cuvânt înain
tea tuturora. Ei bine, toate aceste greutăţi 
ale începutului mai uşor le va înlătura dăscă
liţa, fiindcă ea, ca femee, se pdcepe mai bine 
la tratamentul copiHor, îi ştie 'lua cu frumosul. 
„cu şoşele şi momele", vorba ceea, şi..ii poate 
face mai uşor să vorbească şi să se obiş
nuiască cu vieaţa <le şcolari. 

Ea, poate că are ştiinţă mai puţină ca un 
bărbat, dar prin felui ei de gândire şi de vor
bire mai concret, mai intuitiv şi mai comuni
ca tiv ca al bărbaţilor, ma~ uşor se va putea 
•coborî la mintea şi inima ropiilor, mai uşor 
îi va lumina şi . îndrepta, mai uşor îi va şi 
încuraja în micile lor încercări şcolăreşti, de
cât fovăţătorul. Dăiscălita este doară numai 
inimă. Ea e femee. Iar femeea şi când ·cugetă, 
cugetă cu inima, cum se zice. Va vedea ea mai 
puţin decât bărbatul, zice un mare cugetător 
englez (Buckle), ._ daT ceeace vede, vede 
bme, mai bine decât bărbatul. In instrucţia 
primară însă aceasta e totul: să vezi bine, şi 
să faci şi pe alţii să vadă bine! ,/ 

stră publică trebuie să înceteze cu totul ac~a
stă ruşine naţională! 

Dar şi din alte puncte de vedere trebuie 
să ne bucurăm de intrarea femeilor în instruc
ţia publică, fiindcă ele se ştie, au virtuţi mai 
multe şi mai ailese ca bărbaţii. Ele sunt mai 
punctuale, mai conştientioase în împlinirea 
datorinţelor, mai cruţătoare, mai iubitoare de 
ordine şi de curăţenie. Aceste îmmşiri for
mează doară zestrea cea mai preţioasă a fe
telor noastre. Aoeste însuşiri am dori să fie 
de aid înainte partea ,cea bună care să nu 
piară în veci din sufletele tinerelor generaţii 
educate de dăscăliţele noastre! Şi dacă copiii 
vor vedea intrupate aceste însuşiri în per
soana dăscăliţei iubite, oare putea-s'ar să nu 
şi le însuşească? Cum ar şi putea, vorba unui 
înţelept bătrân :a'l nostru (I. Gofoscu), văzând 
binele şi frumosul să nu se minuneze, minu
nându-se să nu se năzuească a le urma, ur
mându-1le să nu se deprindă în săvârşirea lor . 
şi Săvârşindu-le să nu şi le prefacă în adevă
rata lor fire? Mai ou seamă fetiţele vor putea 
profita foarte mult dela domnişoarele dăscă
liţe, învăţând dela ele pe ·lângă ştiinţa de carte 
şi lucruri de mână foarte folositoare. Ba poate 
că şi arta noastră ·naţională încă va înflori, 
cultivată fiind de aceste harnice lucrătoare. 

Jn sfârşit, şi viaţa socială a satelor noastre 
încă sperăm că se va mai înduld şi îmbună
tăţi prin aceste propovăduitoare ale luminii 
şi iubirii •cari trebuie să fie >dăscăliţele noastre. 
Ele sunt doar dela fire mai buine, mai prie
tenoase, mai conciliante, mai puţin arţăgoase 
şi certăreţe ca bărbaţii. Prin ele se vor înlă
tura, sperăm, certele, etemele certe dintre 
preoţi şi învăţăitori. Se vor înţelege mai bine 
cu preoţii; nu vor mai fi atâtea pârî pe la 
consistoare; toate lucrurile vor merge mai 
bine. Intre preot şi domnişoara dăscăiiţă eu 
nu-mi pot închipui decât cea mai desăvârşită 
armonie. Aceasta şi pentrucă ele sunt dela 
fire mai religioase. Iar religiositatea lor· se va 
revărsa, sperăm, în mod binefăcător şi asu
pra tinerelor generaţii. '· 

Cu un cuvânt, întreagă viata sufletească 
a satelor noastre va lua un nou avânt. Pretu- · 
tindeni - şi în viaţa noastră publică - se 
va vedea o fineţă, o gingăşie mai mare, un 
simţ de dreptate, de mi'lă, de bunMate şi de 
amenie mai puternic ca până aicmna. Sunt 
„imponderabili" toate acestea, cari însă pon
derează foarte mult, cari aşa zi·când singur 
ponderează în viaţa popoarelor. 

lată ce aşteptăm, aşa dară, dela nouile 
institute de 1cultură şi iată pentmce felicităm 
atât consist·orul <lin Gherla cât şi pe cel din 
Lugoj cari, înţelegând extrema importanţă a 
acestor lucruri, au hotărît deschiderea şcoale- . 

Iată pentruce suntem îndreptăţiţi să aştep
tăm <lela domnişoarele dăscăliţe rezultate mai 
frumoase pe terenul şoolar decât dela domnii 
dascăli, fiindcă ele, pe lângă mijloacele co
mune ale mtuiţiei şcolare, mai posed şi mij
loace de intuiţie naturale, mijloace inerente 
firii lor fomeeşti. Dacă astăzi mai avem anal~ I 
fabeţi, prin intrarea femeilor în instrucţia noa~ I · 

:or amiI:tite. · 

. (fV1) 
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Bănci singuratice, foarte practice ~tfelul de aranjamente p, biserici şip, şcoli BANCI DE ŞCOALA 
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Duminecă, 4 Aprilie 1915. „R O MAN.UL" 

Pastorala P. Sale dlui. episcop Ioan I. Papp · al Aradului 
I O AN, 

din îndurarea lui Dumnezeu dreptcredinciosul episcop al Aradului, Orăzii=Mari, 
Ienopolei şi al Hălmagiului, precum şi al părţilor anexate din Bănatul= Timişan. 

Iubitului cier şi tuturor credincioşilor din eparhia Aradului, dar şi pace 
dela Dumnezeu Tatăl şi Domnul nostru Isus ff ristos, împreună cu salu-

tarea noastră arhierească I · 

1 

' 
„Plecaţi-vă sub mâna lui Dum

nezeu cea tare, ca să vă înalte 
în vremea cercetării". 

I. Petru 5. v. 6. 

lubitilor creştini şi fii sufleteşti! 

Din darul şi nemărginita îndurare a lui Dumne
zeu, Părintele nostru cel ceresc, maii plinind şi noi 
cursul unui an pascal~ ne-am învrednicit a ajunge 
acest mare praznic al prealuminatei învieri a Dom
nului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, această 
mărită şi sfântă zi, „Carea a făcut-o Domnul, să 
ne bucuriim şi s<1 ne veselim într'însa". (Psalm 117 
v. 24). 

Cât de mare şi de însemnat este pentru viata 
creştinească acest eveniment îără păreche în isto
ria lumei, au înteles şi vor înţelege şi acum 
şi în viitor toti oamenii tem~itori de Dumnezeu, 
cari cunoscând nestatornicia lumii, cunosc şi pati
mile de bună voie ale fiului lui Dumnezeu, Care 
cu moartea Sa a călicat moartea şi cu prealuminata 
Sa înviere a îndeplinit scopuil· trimiterei Sale pe 
pământ, şi astfel a făcut deplină mântuirea nea
mului omenesc din blăstămul păcatului strămo-
şesc. . 

Când acum. ne dăm, precum şi trebuie să ne 
dăm seamă de adevărul, că nrealuminata înviere 
a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, 
este scoaterea omenimei ·din întunerec l.i. lumină 
şi clin moarte la viată, când ne vom da se.ama şi 
de aceea, că prin învierea Sa, Mfrntuitorul nostru 
Isus liristos ne dă chezăşia nădejd~i vietii şi a în
vierii noastre Ia ziua cea de apoi, cine n'a~ înţelege 
motivul bucuriei, ce se naşte în sufletul nostru, l1a 
sunetul clopotelor din turnul bisericii, care străbă
tând văzduhul, ne deşteaptă din somnul nopţii şi 
ne chiamă la prăznuire, şi prin aceasta Ia înoirea şi 
întărirea nădejdei noastre în Dumnezeu. 

Cot1Pus de credinta, că de aceste meditatiuni 
sfinte şi cugete evlavioase este cuprins şi sufletul 
vostru, cari aţi alergat cu mic mare, din apropie
re şi din depărtare la această sfântă biserică, veci
nic lăcaş al mărirei lui Dumnezeu, am grăbit şi 
eu cu duhul meu între voi cu scopul1 şi dorinţa, ca 
de o parte să înăltăm împreună rugăciunile noa
stre de mulţămită Ia Tronul Tatălui ceresc, pen
tru toate câte Ie face cu noi după blândetele Sale, 
iar de altă parte pirivind Ia starea, în care ne-a 
aflat sfânta Prăznuire, să-mi împlinesc şi acum 
cuvântul dat prin paistorala despre întroducerea 
mea în scaunul arhieresc cu făgăduinţa: „Că în 
ce chip mângăie pe cineva mama sa, aşa şi eu 
voiez mângăia ve Tloi, şi în Ierusalim (adecă în bi
serică) vă veti mângăia. (Isaia 66. 13.). 

Cugetându-ne acum chiar şi numa1i 1a faptul, că 
această sărbătoare a sărbătorilor, anul trecut o 
am prăznuit împreună cu toti ai voştri şi ai no
ştri, iar·acum, parte însemnată dintre ei, nu numai 
lipsesc cu fiinţa lor dela această sfântă prăznuire, 
ci lipsesc şi dela vetrele lor familiare; 

cugetându-ne şi Ia aceea, ce ne este dat să ştim şi 
să cunoaşteth, că din marea mulţime a bărbaţilor 
duşi Ia oaste, unii au devenit prisonierii vrăjmaşi
lor noştri comuni, iar dintre cei loviţi de g]ontul 
armelor acestora, unii au sânl!:erat de tot, alfa 
stau adăpostiţi prin diferitele spitaluri ale monar · 
hiei ·noastre, aşteptându-şi vindecarea ranelor 
lor, iar grosul lor se află şi acum pe câmpul de 
bătaie, împlinindu-şi cu scumpătate datorinta ce
tăţenească către Tron şi patrie, - urmează în mod 

. firesc·, că îndeplinirea făgăduintei de mângăiere şi 
îmbărbătare Ni se impune acum cu atât mai mult, 
cu cât bucuria sfintei prăznuiri din anii trecuti, 
o vedem înlocuită pe fetele multora dintre voi, 
cu semnele amărăciunei inimei şi ~u ale neliniştei 
sufbeteşti. 

lubitilor creştini şi fli ~ufleteşti ! 

'Este mai presus de orice îndoială, că Sllnt a
dânc simfite jertfele ce le aducem, sunt multe şi 
mari neajunsurile cu cari trebuie să luptăm, şi a
semenea mari sunt şi îngrijirile, ce ne-au cuprins 

pe toti din pricina răsboiului, ce decurge şi acum 
după opt luni de zile, dar mai presus de orice 
îndoială este şi adevărul, recunoscut de întreaga 
lume creştină, că ori cât de grele să fie zilele, ori 
cât de mari să fie neajunsurile şi de amară sufe
rintelie urmate din ele, omul le supoartă cu :atât 
mai uşor, cu cât are mai multi soţi de asemenea 
soarte. 

Convinşi despre acest adevăr precum şi despre 
acela, că neajunsurile cu cari ne luptăm zilnic, şi 

. îngrijirile de viitorul nostru apropiat şi îndepărtat, 
sunt neajunsuri şi îngrijiri comune tuturor cetăţe
nilor monarhici noastre întocmai, cum comune 

sunt şi jertfele, ce le reclamă dela noi înaltu·! Tron 
şi patria,· 

convinşi astfel desp.re adevărul, că păharul bu
curiei şi amclrâciunei zilelor noastre îl beau cu noi 
de-o potrivă şi toate alte neamuri, cu cari 
ne-am trezit vieţuind în societate pe aicest pământ, 
mama hrănitoare a vietii noastre trupeşti, - ce alt 
cuvânt de mânv,-ăiere v'aş putea da mai potrivit 
zilelor, pe cât de critice pe atât de istorice, prin 
cari trecem, decât însuş cuvântul lui Dumnezeu, 
scris cu condeiu omenesc, Care, fără deosebire de 
limbă şi credintă, fără deosebire de rang şi alte 
cohditiuni de viată, ne zice tuturor, de jos până 
sus: „Pleca(i-vă sub mâna cea tare a lui Dumne
zeu, ca sii vii înalte în vremea cercetării". 

Cump~inind bine întelesul acestor cuvinte, ur
mează în mod firesc, ca omul nainte de toate să 
înveţe a cunoaşte, că este Dumnezeu, care conduce 
soartea popoarelor întocmai ca şi a singuraticilor; 
!<ă întelea,~ă. că ccrt~rile de sus nu au alt sctip, 
decât deşteptarea şi îndrumarea omului Ia păzirea 
legii, prin urmare: să ştie, că certările cereşti tre
buie să le primim ,acum şi în viitor cu umilinta şi 
bucuria, cu care pruncii nevinovaţi primesc darurile 
părinţilor lor trupeşti. . 
· Dar nu numai să le primim astfel, ci să Ie şi 
s.uportăm cu răbdare creştinească, cu at.1.t mai vâr
fos, cu cât se ştie, că nici un părinte nu pedenseşte 
fo;ptele c;ele bune ale fiilor săi, ci numai cele rele; 
astfel nici părintele nostru ce) ceresc, Dumne
Jleul dreptătii, nu pedepseşte nevinovătia, ci numai 
vinovătia popomlllli Său, iar aceasta o face fără să 
se uite în ochii cuiva, precum nu se uită în fata 
nimănui . nici atunci, când întru înţelepciunea şi 
bunătatea Sa necuprinsă de mintea omenească 
,,răsare soarele Său peste cei buni şi peste cei răi, 
si plmră peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi". 
(Mateiu 5. v. 45.). 

Când astfel vă îndemn să primim cu bucurie şi 
mulţumire fiiască şi să suportăm cu răbdare creşti
nească greutăţile zilelor de acum, am,- precum tre
ouie să aveti şi voi în vedere cuvintele Sf. Scrip
turi care ne zice tuturor: „Pururea vă bzzcurati, 
neîncetat vă rugati, întru toate muiţumi(i, că a
ceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Isus 
spre voi". (Tesal. 5. v. 16-18). · 
. Multumiti dar pentru toate certările, pentrucă 
tot Sf. Scriptură ne spune că: „F ericit este, omul, 
pe care-l vei certa Doamne, şi din legiea Ta vei în-
văţa pe el". (Ps. 93. v. 12.). . 

Aveti răbdare creştinească pentrucă Tntru răb
darea voastră veti mântui sufletele voastre". (Lu
ea 21. v. 19.). 

Aceste sfinte învătături şi dacă nu vor alina de 
tot dar totuş vor micşora măcar în parte, durerile 
ra~elor voastre sufleteşti şi trupeşti deosebi, dacă 
vă veti mai da seamă şi de faptul, că vreutatea 
vremurilor de acum o simtesc, şi mai mtilt decât 
noi, fiii monarhiei noastre din părţile, unde stră
bătând duşmanul li-a luat, cum se scrie, averile, 
Ie-a necinstit familiile şi apoi le-a pustiit casele. 

Şi dacă toate ac.este pilde din Sf Scriptură şi 
· din viată, n'ar avea farmecul şi puterea de a alina 

suspinele şi de ·ai înveseli inimile noastre, să ne 
mâmrăiem înainte de toate ·cu adevărul întărit 
prin. manifestul cunoscut al gloriosului nostru mo
narh, că nu pofta de a-ş extinde hotarele împăr"ă
ţiei L'a îndemnat la pornirea răsboiului, ci numai 
şi numai împrejurările grele, expuse în acel ma
nifest. 
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Să 'ne mângăiem îndeosebi cu faptul, că oştenii · 
TIO$fri au dat probe de sezmmere omagia/li, de cre
di11(ii şi de alipire ciitre înaltul Tron şi către patria 
noastră iubita în aşa măsură, încât neamului no„ 
stru nu numai nu i se mai pot contesta aceste vir
tuti strămnşe.'iti, ci din contră i se recunoaşte şi va 
trebui să i se recunoască pe deplin, acum şi în 
viitor, numele bun, eluptat şi cu acest prilej, în
tocmai ca şi la toate alte asemenea ocaziuni din 
trecut, iar ~e înseamnă numele bun al unui popor, 
întocmai ca şi a unei persoane singuratice, ni-o 
spune înteleptul Solomon astîcl: „Mai ales este Tlll· 
mele bun, decât bogâ(ia multă, şi darul bun decât 
argintezi şi aurul". (Pilde 22. v. 1.) 

Noi ne şi mângăiem cu acest nume bun, pentrucă 
el ne îndreptăţeşte a nădăjdui, că acum vom de
veni tot mai aproape de sentimentul bunei voinţe 
a înaltei noastre stăpâniri de stat, şi nu va întâr
zia vremea, când ni se va zice şi. nocu1: Neam ro· 
mânesc! Nestrămutată fiind credinta, şi mare ali
pirea ta către Tron şi patrie, „fie (ie dupâ cum 
voiestr', precum. Mântuitorul Hristos a zis muierii 
hananicnce, a cărei fată era cuprinsă de friguri: 
„Muiere! mare este credinţa ta, fie (ie demă cum 
voieşti" şi „s'a tămăduit fiica ei dintru acelaş ceas". 
(Mat. c. 15. v. 28.), deci să sperăm, că în timp 
apropiat se vor vindeca şi ranele ,nem11ltumirei noa
stre din trecut şi din prezent. ' 

$i venirea apropiată a acestui timp, noi o m1-
dăjduim nu numai pe baza împrietenirii de pe câm
pul de răsboiu a oşteniţor noştri cu ceilalti soti de 
luptii de altă Umbli şi credinţă, dar ne îndreptii(eşte 
la aceastc'i 11c'idiijduire şi faptul, câ acum toate nea
murile creştine serbăm de odată acest praz11ic al 
vrealwninatei învieri, întocmai precum am ajuns să 
ne hriinim cu una şi aceeaş pâne, cu pânea provo-
cată de urmările răsboiului. 

Şi împlinirea nădejdilor noastre, ar fi pentru 
noi cetăţenii români, ai statului ungar, nu numai o 
adevărată mângâiel'e în aceste zile grele, ci ar fi 
şi un act pe cât de piirintesc, pe atât de istoric şi 
cel mai potrivit chiar şi faptului, că prealuminata 
înviere o prăznuim ăst an tocmai astăzi la 22 Mar
tie, după călindarul vechiu, un evenim~nt a~esta, 
care abia obvine odată într'un veac astrei, ca cea 
mai apropiaffl prăznuire a sfintei învieri Ia datul 
de astăzi, va urma, după Păsc~llia bisericei noa
stre numai Ia anul 2010, adecă după 95 de ani. 

Dar şi până Ia plinirea nădejdilor noastre, folo
sesc prilejul de a vă pune în vedere sfatul apo
itolului neamurilor, dat Romanilor de demult cu 
cuvintele: ,Tot sufletul să se summă stâpânii/or 
celor mai f nalte, pentrucă nu este stiipânie, fără 
numai dela Dzeu, şi stăpâniile ce scznt, dela Dumne,
zeu sunt rânduite, pentru aceea, cel ce se împotrz
veste stăpânirii, rânduielii lui Dumnezl!zi se îm- 1 

potriveşM, iar cari se împotrivesc, judecatâ sieşi 
îşi vor lua". (Rom. 13. v. 1. 2.). 

Vă pun în vedere acest sfat, devenit acum o 
trebuinţă mai mare decât oricând altă dată, ceea 
ce veţi întelege şi din faptul, că abia vor mai fi 
fost vremuri când un guvern să se îngrijească 
de lucrarea pământului şi de aceea, ca ceUitenii să 
fie provăzuti cu pânea de toate zilele, cum a fă
cu t-o şi cum face guvernul de astăzi al statul~i 
nostru atât în interesul nostru celor de acasa, 
cât şi 'în interesul acelora de pe câmpul de răs
tioiu, şi astfel pentru binele .obştesc. . 
" Vă îndemn deci şi acum cu toată căldura inimei 

şi cu toată puterea cuvântului arhieresc: să as
cultaţi cu bunăvoinţă şi să pliniţi cu toată însuîle
tirea sfaturile şi ordinatiunile îna.J.tului guv:rn. şi, 
a organelor lui, atât cu privire la lucrarea paman- · 
tului cât şi referitor Ia cruţarea câştigului. 

Aceste îngrijiri binevoitoare ale înaltului nostru 
guvern, să nu le primiţi cu temerea, ca şi cum sta
tul nostru nu ar fi provăzut cu bucatele recerute 
,până la culegereâ rodurilor anuJui acestuia, ci · 
munca şi crutarea" recomandată şi impusă să Ie 
socotiti de ceea ce este în faptă, adecă de îngri
jirea de viitor, pentrucă numai lucrarea cu sâr- -
guintă a pământului. şi cruţarea posibilă a câşti
gului ne poate asigura şi pe viitor 'pânea 
de toate zilele. 

Vă îndemn Ia împlinirea acestor datorinte · 
nu numai că sunt de interes obştesc, dar sunt de 
deosebit interes şi pentru noi şi neamul nostru de 
aceea, ca numele cel bun, câştigat de oştenii . 

· noştri pe câmpul de lupjă, să-I sustinetn şi să-l 
mărim şi noi cei de acasă, făcându-Ie posibil'ă 
iupta cu nădejde de biruinţă. 

Vă zic deci vouă fruntaşilor: folositi întelep
ciunea şi energia bărbăţiei voastre spre a con .. 
duce lucrurile Ia sfârşit bun, dedati tineretul la 
lucru şi la viaţa creştinească şi să nu pierdeţi nici 

\ 
\ 
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. . 
unul din vedere, că trăim atari zile, când cel sănă
tos şi harnic de lucru dar leneş, nu numai nu va 
mânca ca şi în trecut, ci va fi şi pedepsit întocmai 
cum vor fi pedepsiti şi cei ce cheltuiesc fără cum
păt câştigub lor. 

Vă pun în vedere acestea cu atât mai .vârtos 
cu cât în zilele trecute s'a detras ajutorul de!~ 
uncie femei şi acum se lucră într'acolo ca să se de
tragă ajutorul dela toate acelea, cari' nu îngrijesc 
d~ casnicii lor, şi cari ori nu lucră, ori cheltufosc 
aJutorul de stat pe îmbrăcăminte nepotrivită stării 
lor sociale, şi pe lucruri, fără de cari au putut fi 
în ~recut, şi pedeapsa se motivează cu aceea, că a
ta~~ pers~an_e vrăjma_şe, fiind intereselor lor pro-. 
pru, lucra ş1 contra intereselor obşteşti şi contra 
cinstei neamului lor. 

Qupă toate acestea, către Tine Doamne Dum
n:zeul nostru, ridic ochii inimei şi cugetului meu, 
ş1 te rog cu umilintă dar şi cu osârdie dintru a
dâncul sufletului meu: caută din înăltimea tro
nului Dumnezcirci Tale cu iubire părintească asu
pra noastră, a poporului Tău, şi dacă ne şi certi 

· cum ceartă fiecare părinte pe fiii săi, nu ne părăsi; 
dacă ne şi judeci, nu ne osândi până în sfârşit 
fie-îi milă de pruncii nevinovati, de văduvele şi 
orfanii fără părinti şi fără mângăiere, nu altcum 
şi de bătrânii neputincioşi şi de mila acestora, fă, 
cu puterea Dumnezeirei Tale, pace între popoarele 
Tale. Vindecă ranele sufleteşti şi trupeşti ale celor 
din răsboiu şi ale celor de acasă,învredniceşte-ne pe 
toti de zile cu sărbători mai liniştite şi ne dă pu
tinta de a mări cu o gură şi·. cu o inimă, cu un 
glas şi cu o suflare prea sfânt numele Tău, al Ta
tălui şi al Fiului şi aili sfântului Duh. Amin. 

Arad, la sfintele sărbători ale învierii Domnului 
din anul 1915. 

Al vostru tuturor 

de binevoitor 

Ioan I. Papp, m. p. 
episcopul Aradului. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 3 Aprilie 1915. 

H1isto1. 
- Legenda anului 1915. -

Hristos, palidul Dumnezeu, care gonise 
cu biciul samsarii din biserică, se întâlnise pe 
drumul drumurilor cu servitoarea vremei, cu 
Moartea. 

- Ce cauţi tu pe-aici? o întrebase sf ânt1ll 
fiu al lui Iosif şi Moartea răspunse rânJind: 

- Am sămănat, voiu ara şi voiu secera. 
Am să mănat sămânţa durerei în pământ şi 
in inimi, voiu ara brazde pe feţe şi voiu secera 
Tinereţa! Şi sunau· de departe tunurile, clo
potele iadului ... 

Hristos sparse borcanul păcei şi blând, 
zimbise Mortei: 

- Spune, de ce ai distrus grădina parfu
mată a Vieţei, de ce ai săpat morminte şi ai 
închis cu cheia Tainei sufletele? De ce nu ai 
lăsat în sinuri iubirea, de ce m' au ucis pe 
mine? ... Nu simţi că nu pot trdi decât în zim
·betul celor fericiţi? 

Moartea făcea temene: • 
- Maestre, secer grâul vieţii, cdci stă

pânul meu: Diavolul a sămânat sămânţie pă
gână în oameni şi din clopotele credinţei s' mi 
Iăcut tunuri. Niciodată nu voiu avea recoltă 
atât de bogată ca acum! 

Şi râdea moartea, încât se cutremurau 
munţii şi râurile porneau mai repede cu va
lurile lor de sânge către împărăţia nopţei. 

Hristos, palidul Dumnezeu, începu să of-

\
leze pe drumul drumurilor. 
. De deparle corbii aduceau spaima răs
boiului şi peste razele de soare veneau ţipete 
de tun ... 

Şi Hristos, care şi-a jertfit odată viaţa ca 

„ROMANUL"· 

să mântuiască omenirea de păcat - simţea 
iremurând că îl aşteaptă de nou crucea res
tignirei ca să moară încă odată şi ca să se 
reverse din sui erinţa lui cerească pacea lumei 
pe drumuri şi pe inimi. 

~: Emil Isac. 

Imn păcii. 
De freamătul vieţii sbuciumate 
Nimic nu-ti leagă visurile sfinte; 
Nu plângi la groapa clipelor apuse 
Şi treci prin viată, blândă şi cuminte. 
La pragul casei tale nu s' abate 
Nici ura lumei veşnic răzvrătită 
Şi nici iubirea noastră pătimaşe 
Nu-şi poartă ochii dornici de ispită. 

Tu Inu 'ndrăsneşti să ca.uti în vâltoare 
De lupte grele farmecul viet ii 
Şi'n jurul tău nu bântue furtuna, 
Că rîde 'n plin seninul dimineţii. 
Şi tremură - comoară de lumină -
ln ochii tăi, o rază 'ntârziată 
Şi zimbetul iertării milostive 
lti flutură pe faţa 'mbujorată. 

Ascultă ... Zângănirile de arme 
Şi viforul de tropote zorite 
Şi luciul uciga.şelor otele 
S'ascunde'n la.rgul văilor umbrite; 
Doar tu rămâi în urmă 'ndoliată 

· De-a nopţii potolită 'nvăluire, 1 

S' alini durerea lor, păzind în umbră 
Ruina unor visuri de mărire. 

I. N. Pârvulescu. 

- Tuturor cetitorilor, sprijinitorilor, co
laboratorilor, prietenilor şi întregei obşte ro
mâneşti le urăm: Sărbători vesele şi fericite! 

- Numărul viitor al ziarului nostru va apare 
Joi seara. , , 
\ l. 

,~ O vizită a Maiestătii Sale la Arad. 
ln 16 Iunie 1852 primarul oraşului Dominic 
Heim încunoştiinţă şi preparandia românii, 
că Maj. Sa Jmpăratul Francisc Iosif I. va sosi 
la Arad. ln zuma acestui aviz conferenţa pro
fesorală ia hotărârea, că mâne zi la 6 ore di
mineaţa profesorii şi elevii să se adu~e în 
Şcoală, de unde apoi vor pleca în spre Murăş 
spre întâmpinarea monarhului. Pornind deci 
în dimineaţa zilei de 17 Iunie 1852 profesorii 
şi elevii în corpore dela şcoală, fură postaţi 
la locul destinat: pe uliţa episcopească, pe 
unde avea să treacă M. Sa. Cu câtă nerăb
dare şi curiozitate aşteptau ei momentul, în 
care vor vedea pe împăratul iubit şi sărbă
torit - cu inimă curată şi sinceră - de în
treg neamul ~omânesc. La 8 ore şi sosi, în
conjurat de „suita generalilor" şi „a fost pre
cum din partea altor şcolari, cari se află îri 
oraşul acesta, aşa şi de tinerimea noastră 
preparandială cu cele mai vii semne de bu
curie {i de supunere întâmpinat, strigând: 
Trăiască împăratul!" . 

Recepţiunile avură loc în palatul comita
tului. ln şirul deputaţiunilor, ce-şi depuseră 
01nagiile la picioarele Tronului, dorea să se 
prezinte şi corpul profesoral al preparandiei 
noastre, precum se prezentă şi cel dela gim
naziu, dar comisarul guvernial Ioan Atzel ii 
îndrumă să aştepte pe Majestatea Sa în 
şcoală. Se adunară deci cu toţii, profesori şi 
elevi, şi sărmanul adăpost al culturii româ
neşti de pe strada „Căprioarei"· şi aşteptară 
vizita preaînaltă până la 2 ore după ameazi 
când înţelegând, că M. Sa, după ce a vizitat 
mai multe aşezăminte culturale - între cari 
şi catedrala română - s'a reîntors la locuin
fa Sa din casa comitatulzu, „s' au împrăştiut 
şi dânşii pe la locuinţele sale". 

DumiRecă, 4 Aprilie 1915. 

1f Motiy de a 6 înrolat la militie. Stâlpii si
stemuJu1 de •guvernare absolutistică .ce urmă în 
tara noastră după sufocarea răsboi~lui civil din 
1~8-49~ ~r~u jandarmji. De ce consideratie şi 
c~nsţe ?hc1~la s~ _bu~urau aceşti paznici ai or
dme1 ş1 erei nom mamtea contemporanilor cari 
·as~und~~u în. s~fletul lor amarul şi durerda în
fra~gern unm 1d~l, ne puţem şi noi înohipui, 
~n •. ase:rnenea. dm .carne ş1 oase fiind, vedem, 
sunt1m ş1 suferim. 

Oamen!i serioşi şi cu mintea întreagă se fe
reau de e1, nu le steteau în cale, cel muli; Ie 
a:uncau câte~o privire scânteitoare de ură şi 
~ispr~t. Nu-ş1 puteau impune însă o astfel de 
t~n~ta rezervată, dictată de reson şi împreju
rar!, ~lemenţe!~ mai sangvink:e, tinerimea' şco
lara ş1 ucenicu dela meserii. Aceştia nu puteau 
tre~e .pe lângă un jandarm, poliţist, fără să nu 
faca vr'un gest obraznic, fără să nu intoneze 
vr'o cântare de batjocură la adresa lor. Unii mai 
învd~ăz~et~ căutau. să-i şicaneze cu fel şi fel de 
P~~aleh ş1 trageri pe sfoară, cari treceau mar
gm!le petulantei şi sburdălniciei copilăreşti. 
· Pentru curmarea lor şi pentru a spăria ace
~t~. elemvente . t_urbulente, comanda militară a· 
t~rn se v~zu s1htă a lua dispoziţii energice. Or
dmul sosi. I~ ,~prepu~ii" tuturor institutelor şco
lare. 11 p~1m1 ş1 „lummatul conses literar" al pre
parand1e1 noastre din Arad. Se întruni deci la 
20 F~brua~ie ~4 Martie) 1851, „în sesiune'; şi 
chemand tmenmea înaintea sa profesorul mai 
b~trvân", Oavr~, preşedintele consesului, t~' pu
bhca solemn ş1 cu toată seriozitatea următoa
rele: „Acei învăţăcei, cari s' ar încumeta la orice 
exces în contra politiei, vor fi arătaţi înaintea 
~es. reg. comisiuni de recrutare spre înrola.re 
zar _în aceia întâmplare, dacă de osta.şt n' ar ft 

jJUm, vor fi şterşi din numărul şcolarilor". 
~ Pornire duşmănoasă culturei '. româneşti. 
l;ând ~ înfiinţară, la anul 1812, şcolile pre
parandiale gr. ·n. u., statul nu cootribui cu 
mijloace materiale :la temelia şi susţinerea 
lor, ci le aviză Ia mila credincioşilor, ia banii 
ce s: ad~na:u prin purtarea în biserică a aşa
n~m1tulm „tas, preparandial" s.au ,,.al 111-:lea". 
Dm aH tas, numit „olerioal" ·sau „ad Ii-lea" 
se aoopereau trebuinţele inJStitutelor teologiice. 
De câte ori profesorii din Arnd aii acestor in
stitute oereau să se .provadă şooa1Iia cu cele 
trebuincioase şi să li-se îmbunătăţească lefile 
„subţir croiite", erau refuzaţi din ipa•rtea mai 
marilor Sâflbi, pe motivul, că Români1lor le 
lipseşte simţul de jertfă, pentrucă din comu
nele ~omâneşti se a!dună prea puţin în cele 2 
tasun. ~ a':uză cM se poate de oodreaptă şi 
ten1d~nţ10asa, oe era 1respinsă diin pa'rtea pr0-
fesonlor la toate ocaziunlle. Ce dornici erau 
Sârb!i, stăpâ~i peste bisericele româneşti, ne 
convingem dm următorul fapt, eternizat în 
~Calele Consistorulu1 din Arad. 
~- ln ~,~ul 1840 protopopul Ata;dului George 
Petmv1c1 face a·rătaire, iar o comisie comis
t?ria:lă co~tată ofidal, că ccmsilierui regesc 
ş1 _mairele proprietar Sava Tokoly, din pro
pna autor1-t~1te a soos di:n biseri1Ca Sânţilor 
Ap. Petru ş1 Pavel (sârbească) din Arald oele 
2 t~suri şi în :locul lor a pus la uşa bisericii 
2 p1xe. ~â~gă una :aricatura unui prepairand, 
cu o, ~m.~a pro~~a, fongăreaţă, .ia:r lângă 
ceal'alta ngura ridicolă a unui teolog cu păr 
{yng şi în haine lungi. ' 

1\J; Cele dintâi eleve ale preparandiei române 
n A~~d •. ~n ~nul 1861 comuna bisericească din 

L,ugoJ 11?,f1!nta o şcoa_Iă de fete şi Ştefan Lipo
van, mvataţ?rul clasei a III-a de băieti de acolo 
d?reav ca fi_1ca s;a să fie învătătoare la ace~ 
şeoala. V~m deci cu ea, în 14 Octomvrie 1861 
la. ~rad ş1 rugă directiunea institutului să o ad~ 
!111ta la exam_en din toate studiile, .ce se propun 
11~ ~:>repa!and1e. ţ3~nul director local Ioan 1Popo
v1c1, fara a mai mtreba superioritatea şcolară 
~e .pe ac~lea. v~~?1u~i, care era: „Ces. reg. sec
t1e locut!1to_:1~la d1~ . <?radea-mare, împlineşte 
ru,gare~ mvatatorulu1 L1povan. Profesorii o exa
n_uneaza nu~ai decât şi pe temeiul răspunsu
:1.io! vmultăm1ţ~are o declară vrednică de a fi 
mvatatoare ş1-1 dau „Testimoniu .preparandial, 
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cu recomandaţie la şcoale, în care se pro.pune 
româneşte". Ori de a obţinut Amalia (Aloisia) 
Livovan, ;:iostul de învăţătoare din Lugoj, nu 
ştiu, $tiu însă, că la venirea I. P. S. Sale Ioan 
Meţianu de episcop al Aradului, la anu1l 1875, 
era în întreaga dieceză o singură ş.coală de fete 
română. Dar hărnicia şi prevederea I. P. S. Sale· 
;înlătură acest „neajuns" şi înfiinţă ş.coli de 
fete, la cari să se aplice numai învăţătoare „cari 
pe lângă obiectele de învăţământ să mai in
strueze pe eleve şi'n lucrul de mână, şi econo
mia casnică şi-în cant". Pentru a avea învăţă
toare la aceste şcoli, desohide ,preparandia şi 
pentru sexul frumos. In anul şcolar 1875-6 se 
înscriseră 12 eleve, dintre cari la examenele fi
nale, sau ale semestrului al Ii-lea, ce se ţinură 
sub presidiul I. iP. S. Sale se prezentară: Per
sida Raria11, Aurelia Belintan, Maria Bocian, 
Maria Bugariu, văd. 1Maria Codrean născută 
IBarbu, ,Emilia Lungu, .Emilia ·Raf, văd. Elisabeta 
Şepeţan şi Melania de Vancu. Despre rezultatul 
obţinut directorul Gavra ne-a lăsat următorul 
raport oficial: „lntrebările li se vuseră de domnii 
profesori, examinând tieştecarele din ambituJ. 
ştiinţelor ce le-au desfăşurat estimv vrevaran
zilor primianifi, însă nu cu cea mai strictă rigo
rositate, pentruca să nu se spăimânteze sexul 
acesta de loc la intrarea în arta aceasta feri
citoare de omenime". 
_V ... Când s'a cântat mai Întâi la Arad în româ
~$te imnul „Gott erhalte''? ln timpurile mai 
vechi nu erau atâtea sărbători şcolare împo
dobite cu steaguri şi „discursuri festive", ca'n 
zilele noastre. Era numai una în cursul anului 
Ş·.:cl:A.r, dar 4ceen se serba în şcolile române -
îndeosebi în peparandia din Arad - cu inimă 
curată şi sinceră bucurie. Aceasta era ziua de 
12 Februarie, ziua naşterii împăratului şi re
gelui f rancisc I., care „ca fondatorul institu
tului preparandial şi-a înălţat veşnic monument 
la neamul J-omânesc". La 1832, în anul al 
40-lea de domnie, aceasta zi se serbă cu o so
lemnitate neobişnuită. Sfânta litµrghie din bise
rica ca ~..'!dralâ. o ce:ebră cu asistenta întregului 
cler din Arad, arhimandritul Bodrogului Moise 
Manuilovi .i, preşcdiotele Consistorului şi ad
minist1 atonii diectz<.:.i vat:ante. La doxologia, ce 
urmă sfintei liturghii, cântară preparanzii „pen
tru primadată în româneşte" imnul: •• Doamne 
tine pe Împăratul, pe al nostru bun Craiu f rant 
Publkul nuruaro~. ce asista la slujba 
"1-zciască rămase adânc emoţionat la auzirea 
melodiei frumoase a imnului. Arta ridică sufle
tele cucernice în regiunile mai înalte ale vieţii 
sufleteşti, iar „cetăţenii preparanzi" de pe a
celea vremuri erau cântăreţi vestiti, aşa că la 
sărbătorile mai maxi veneau satele din jur şi 
cereau să le cânte. · 

Cine a tradus în româneşte imnul casei noastre 
domnitoare, n'am putut afla, aflu, însă, că pe 
timpuf absolutismului, prin autograful preaînalt 
din 2:7 .Martie 1854 se stabili textul autentic al 
imnului şi se dispuse că după acest text şi me
lodia de ttaydn să se cânte la toate solemni
tăţile. i't Aşa era pe acelea vremuri! 

1 Boala şi moartea lui Iosif lorgovici. 
· t. Iosif lorgovici, unul dintre primii profesori 
al preparandiei române din Arad şi un avostol 
al reooşterei noastre bisericeşti~nationale, in 
primăvara anlllui 1820 se îmbolnăvi din nou. Băr
batul devotat chemării sale şi plin de iubire pă
rintească fată de elevii săi ajunge în urma slă
birii organismului său muncit, la un grad de iri
taţie şi istovire, care-l făcu imposibil pentru 
continuarea vrelegerilor. Studiile lui le luară 
asupra lor coi,egii lui întristaţi şi îngrijoraţi. Me· 
dicul comitatu.lui Iosif Rozsa constată boală de 
piept şi pentru a-l putea supune unui tratament 
radical, îl recomandă pentru un concediu mat 
îndelungat. Inspectorul Nestorovici, deşi ventru 
finuta sa românească f afă de ierarhia sârbească 
nu-l avea tocmai drag ve lorgovici, dar îl pre
tuia foarte mult ca bărbat de şcoală, luând act 
despre starea sănătăţii lui, demândă profesori" 
lor ,,să-l mângăie'cz~ ajutorul şi iubirea, sfatul 
şi îngrijirea lor". Medicul să nu întrelase nici 
un mijloc şi ajutor ventru ca „Dumnezeu să tind 
în vieafă pe membrul instiţutului naţional, 
scump lor şi scump colegilor lui". Despre sta
rea şi mersul, boalei să-i raporteze în fiecare 
săptămână. li asenmă apoi din fondul şcolar 
100 fl. ajutor, pentru acoperirea trebuintelor. 
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Dar nici dragostea colegilor, nici iscusinţa 
şi zelul medicilor Iosif Rozsa şi Mihai.a Weber, 
nu vutură îmviedeca st ârşitul fatal, ce se apro
via cu revejiune. ln 18 lume 1820, la 1 oră după 
amiazi, profesorul lorgovici, mândria neamului 
său şi mângăierea bătrânului său tată, Petru 
lorgovici, protopop in Oraviţa, trecu la cele 
eterne, în etate de 28 ani. Actul înmormântării 
se petrecu în 20 Iunie, între orele 9-12, cu o 
rară pomvăJ slujind la prohod întreg clerul din 
Arad, mai multi preoţi, 4 diaconi în frunte cu 
administratorul diecezei Iosif Putnic, episcop de 
Pacraţ, duvă care fu aşezat spre vecinică odihnă 
în o criptă de lângă vechea biserică catedrală. 
j/ Relaţiuni sufleteşti cu Ţara Româneasca. 
/Institutul preparnnldfal din Arad a avut o in
fluinţă binefăcătoare şi a promovat cultura 
poporului român îndeosebi în comitatele un
gwrene: Arnd, Cenad, Bichiş, Bihor, cele din 
Bă'lliat şi în confiniul militar. Din aceste ţi
nutmi, în timpu~ile vechi mai aGes din Bănat, 
veneau elevii la a~eastă şcoală, unicul focular 
de cultură naţională a1l Români'loor, caire pu
tea provedea cu învăţători, şcolile române 
din aiceste părţi. Abia .Ja anul 1860 permite 
Secţia de 'locotenen1ă ces. 1reg. din Oradea
mare, oa absolvenţii prepar~mdiei din Arad, 
să poată acupa funcţilllni învăţătoreşti şi în 
Tmnisilvania. Dar cu toate gra111iţele naturale 
şi artificiaile şi din acelea vremuri, preparan'" 
dia româ1nă <lin Araid răs:pândi -. prin elevii 
să1i - razele luminii şi aile cul1turii na1ionale 
chi1air şi peste hotarele pat,riei ooastre. Oin
tr'un raport, ce-l înaintă, în 30 Iunie 1868, 
directorul Gavra, ministrului de culte Eot
vos, aflăm, că·· Petru Moler, din Otlaca, co
mHatttl A·riatdului, dupăce tennină cursur.iie 
prepairandialle în anul şcolar 1820-· 21 şi îşi 
continuă studiile, abs(}!lvând şi gimnaziul, 
trecu în MoldO'Va, unde „au ajuns de au 
crescut pe 1p;runcii prinicipelui dintr'odinioară 
stăipâ1nitor î1n Moi'davia Mihail Sturza". Altul 
Silvan Muflf(!an, absalvent de filoz01fi~ şi al 
prepamandie:I din Arllid, µnd~ fâieu examen de 
învăţător în 11 August 1851, funcţiona la 
şcoa4a română de lângă bi'Serica catedrală din 
Arad, „dar din cauza relelor simbrii" părăsi 
pama şi trocu la Bux;ureşti, unde fu „aplicat 
la dăscălia nonnaiă de aicolo". 
· Tot astf.~l şi dintrţ ~h~vii j111ştiţutuhii te<>

logilC din Ara'Cl, care era frecventat mai ales 
qe tineri din diecezele Arad şi Timişoara Ni
oolae Belaşcu mai târziu Bălăşescu, care 
după datele aflătoaire în Aa-hiva institutului e 
din ffa§ag (T.ra111şilvanla), a-bsolvând în anul 
1833-4 ştiinţele teologice, trece, la a1J1ul 
1835, de profesor fa semi·narul qmtr·all din 
Bucureşti. Gheorghe, Ghenadie Popescu, fost 
elev (1829/30-. 1831/2), apoi profesor 
(1~39/40-1852) al l1nstitutului, tn anul 1855 
a .fast poftM: de profesor teologiei în Mănă
stiirea Neamţului în Molldova, m care dest!
natiooie ajungâ11d, prin oficiul diecezan şi ... ~ 
cerut a I se da testimoniile şoolaistke din ah
S'()llutele aici cursuri teologiceşti" - (Proto-

olul flk::telor clerka·le 1855-6, Nr. 47). 
Ministrul Eotv-os vizitează preparandia dtn 

rad. Minis.truJ de culte al Ungariei, baronul 
Iosif Eotvos, sosi Y.ineri, în 17 Septemvrie 1869, 
la Arad. I se făcu o primire deamnă de pozitia 
înaltă. ce o ocupa şi prestigiul personal. de care 
se bucura în urma distinselor sale calităţi su
fleteşti. Episcopul Aradului, Procopie Ivacico
vici, nu era acasă şi aşa deputaţia clerului or
todox român o conduse în fata ministrului pro
toslncelul Miron Romanul. Pe drum catichetul 
preparandiei Ioan R.ussu 11 rugă pe Roman să 
nu facă amintire despre preparandia română. 
1I:rau ferii, iar .,bietul institut părăsit de lume şi 
de nimenea mângâiat" era într'o stare atât de 
deplorabilă, încât se ruşina a primi un oaspe 
atât de înalt, ca şi care n'a mai văzut zidurile 
lui clătinate şi apăsate de greutatea şi sărăcia 

· vremurilor. 
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Protosincelul Roman dupăce bineventă pe 
ministrul, prezentă membrii deputaţiunei şi 
când ajunse la Russu zise: „parohul Aradului 
şi catihetul preparandiei". Ministrul îl întrebă 
-n~mai de~ât despre starea şcolii şi-i anunţă, 
ca va vem să o vază. La 4 ore d. m. şi sosi, în
sotit de mai multi domni. II primi R.ussu. Mini
strul vizitând salele de învăţământ - 2 ta nu
măr - întrebă pe Russu, că nu e şi un internat 
pe lângă şcoală şi cu ce se sustin elevii. au sti
pendii? I se răspunde, că nu e nici internat 
nu-s nici stipendii şi aşa cei mai multi dintr~ 
elevi. trăiesc numai cu pâne, alţii sunt siliţi a 
servi pentru a se susţinea. „Şi despre puţinul 
salar al profesorilor, să făcu vorbă" şi nu fără 
rezultat, căci în anul viitor la ordinul ministru
lui „lefile cele mârşave" se ridicară la 600 fi. 

.J-- Când s'a scos limba slavonă din catedrala 
'tl'in Arad? ln oraşul Arad erau din vechime 
două biserici <>rtodoxe: Biserica catedrală sau 
a Sfântului Ioan Botezătorul şi cea „Ti.ikOlyană" 
sau a Sf-lor apostmi Petru şi Pavel. Românii 
erau grupaţi mai ales în jurul bisericii ca
tedrale, iar Sârbii aparţineau bisericei Sf.-lor 
apostoli. ln aceasta din urmă serviciul divin se 
făcea exclusiv în limba slavonă. Numai. la ser
bători mai mari se cetea sf. evanghelie şi tn 
româneşte. Dar şi acest obicei al bisericii orien
tale şi drept al Românilor din parohia sâr
bească, de a asculta - la zile mari - cuvântul 
lui Dumnezeu în limba lor maternă, căutară 
Sârbii a-l înlătura. lntr' o bună zi dispăru evan
ghelia românească din biserică - de pe prestol 
- şi nu se mai află. ln biserica catedrală ser
vţciul qivin se făcea . în două limbi, slavoneşte 
şi romaneşte, ceeace dădea ansă la multe certe 
şi neînţelegeri între puţinii Sârbi şi majoritatea 
covârşitoare a Românilor aparţinători acestei 
varohii. Starea aceasta finu până la anul 1844. 
ln 12 Noemvrie al acestui an Românii dela bi
serica catedrală fin o adu.nare şi iau hotărîrea 
ca în viitor în biserica Sfântului Ioan Boteză~ 
torul serviciul divin să se facă exclusiv în limba 
românească, care este limba maternă a 
credincioşilor acestei biserici. Hotărîrea e
nergică se înaintă Consistorului. iar de 
aici Consiliului locotenent regesc, de' unde în 15 
luni~ 1847, sub Nr. 25.456, şi sosi o rezoluţie 
p'feaznaJta, prin care, luându-se în dreaptă con
sifierare şi motivele aduse de eviscopul Gera
sim Rat, se aprobă hotărîrea Românilor şi se 
ordonă, ,c.a în catedrala din Arad slujbele dum
neze~şti să se facă numai în Jimba română, iar 
magistratul oraşului Arad fu îndemnat să facă 
cercetare ln privinţa înstrăinării evangheliei 
române din biserica sârbească prin epitrovul La
zar .Seceanschi. 

Bucuria şi mbngăierea Românilor fu mare. 
ln ~4. Junie - ziua hramului bisericei cate

drale - protopopul. Ioan Raf, înainte de a se 
ÎJ!.cepe sfânta, liturghie, urcă amvonul şi vesti 
cu ţacrămi de buczirie credincioşilor 1biruinta 
lummei şi a dreptăţii. 

Torpila este în cea mai strânsă· legătură cu sub
marinele - şi aceiaşi ingineri şi constructori cari au 
fi.lent submarinele, s'au ocupat cu ideea de a construi şi 
torpile. - Torpila este o cantitate mai mare de ma
terii explozibile, pe care o puşcă înspre corabia duş
mană, ca să o nimicească. felul cum o îndreaptă spre 
corăbiile duşmane a dat fiinţă diferitelor sisteme de 
torpile. La tnccput torpila era dusă de o corabie sub
marină până la corabia duşmană şi. o punea la baza 
cprabiei. Un mehanism aprindea praful de puşcă şi ni
micea în acest fel corabia. 
· M~i târ~lu materia explosivă au pus-o în un tub, 

care în cap era provăzut cu un cuiu, C<ljre 
îqdată se isbea de corabia duşmană, aprindea 
dinamita, ecrazita sau altă materie, ce era în interiorul 
torpilorului. Tubul acesta-I puşcau cu un tun anume 
construit. ln timpul din urmă torpila are mehanismul 
unei corăbii întregi: e de 5-7 metri de lung, 35--45 cm. 
dp gros, în partea anterioară are aparatul pentru pro
ducerea scânteie! de aprins, urmeaz..ă apoi ·partea încir
cată cu materii explosive, a treia parte e camera cu 
a!!r comprimat, care mână o helice miilocitoare a pro
pulziunei. La acestea s'a mai adăugat o serie întreagă 
de aparate, cari păstrează directlunea torpilorului ne-
alterată. • 

De altcum constrnctia torpilelor diferă cu scopul pe 
care îl urmăresc. O torpilă cântăreşte 320-550 kgr. şi 
cpstă între 9.000-15.000 cor. Nu e deci nici o mirare 
că inginerii caută toate miiloacele ca o astfel de tor
Pilă ~i\ nu-şi greşească ţinta. (l-3 tort>ile de acestea 
fao eautia unui ofiţer). 

1 
! 
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Dar, bine înţeles, fiecare cojoc îşi are acul său· şi 

jne are barbă, ar trebui să aibă şi perie pentru ea. 
- Corăbiile au un fel de retea în jurul lor în contra 
'orpilelor în care retea prind şi nimicesc torpila. Bine 
:ntcles sunt şi corăbii fără retea, întocmai cum sunt şi 

bărbi fără perii. ln timpul din urmă, fiindcă reteaua re
duce viteza vasului, inginerii ajută în altfel corăbiilor. 

Vasele de răsboiu sunt împărţite în mai multe segmente, 
cari se pot izola unul de altul astfel, încât dacă unul 
dintre segmente e atins de glonţ sau torpilă şi pătrunde 

apa în el, celelalte segmente tin corabia la suprafaţă 

până când se refugiază în un port, unde o reparează. 
Torpilele cu toate acestea sunt arme înfricoşate şi 

corabia atinsă de ele se nimiceşte în cele mai multo 
cazuri. 

Submarinele. A pescui în tulbure şi a umbla 
pe sub mare e cam acelaş lucru. lndeosebi in 
actualul răsboiu am auzit vorbindu-se de suJ,_ 
marine, şi mai ales despre submarinele ger
mane, cari până acum nici nu prea erau amin
tite. Submarinele au un trecut destul de înde
părtat, deşi întrebuintate aşa cum ar trebui sunt 
numai în răsboiul actual. Favorul lor fată de 
celelalte corăbii de răsboiu stă în faptul, că pot 
să se apropie de corabia duşmană cu cea mai 
mar.e uşurinţă şi să o scufunde în orice mo
ment cu o torpilă, care, precum este ştiut, nu 
poate fi trimisă din o depărtare mai mare decât 
3 km. Ori ce corabie ar cerea să se apropie la 
distanta aceasta, e expusă să fie şi ea scufun
dată de mortierele ce sunt pe corăbiile de răs
boiu, până când submarinele rămân ascunse 
vederii, şi aşa pot fi utilizate şi în apropierea 
corăbiilor duşmane. 

Prea natural că avantajele submarinelo: 
le-an văzut oamenii deja la prima lor constru
ire. ln 1624 a construit englezul Corneliu Dreb
bel prima corabie submersivă cu ajutorul căreia 
a traversat râul Temse şi din Londra s'a dus 
P<înă în Oreenvich. Dar aceasta, - ca multe 
alte lucruri ce se construiau în această vreme, 
- e a se privi mai mult ca Q.. curiozitate şi o 
încercare fără folos practic. Primul care a 
construit (1742) o submarină e David Bushnel 
cu ajutorul cărefa spera să poată aşeza mine . 
sub corăbiile duşmane, mine, pe cari Ie-ar fi a
prins un mecanism. Acelaş scop l'a urmărit şi 
Robert f ulton cu o corabie construită în 180·' 
In răsboiul civil american s'a făcut ~z prima
dată de corăbii submarine şi anume cu un re
zultat, care a dat impuls şi îndemn pentru con
strucţiile ulterioare. In Svedia se construieşte 
prima submarină în 1885, şi anume în 4 exem
plare. francezul Goubet a perfectionat aceste 
corăbii şi le meneşte pentru apărarea portn
rilor. Tot francez este şi G. Zede, care a dat 
planul submarinelor de astăzi. Anume aceste 
din urmă le-a dat independenta prin faptul, că 
pentru propulziunea lor a întrebuintat acumu
la tor ii electrici. 

Acumulatorii sunt întocmiri cu ajutorul că
rora putem înmagazina energia electrică. In 
submarinele lui Zede găsim masinele de va
pori, cari când corabia e la suprafata mării, 
produc electricitate cu ajutorul unei maşini di
namice. Electricitatea o înmagazinează în acu
mulatori. Când vrea să se scufunde închide 
toate 4şile, astupă hornul, se lasă sub suprafata 
apei iar energia necesară propulziunei o ia din 
acumulatori. Submarinele acestea sunt provă
zute cu torpiloare şi cu tunuri; în timpul din ur
mă şi cu mitraliere pentru hidroplane şi ba
loane. 

Toate submarinele au însă o mare scădere: 
acumulatorii sunt din acid sulfuric şi plumb, iar 
aceste materii desvoltă gazuri otrăvicfoase. Cu 
toate că acumulatorii sunt în o anumită parte 
a submarinului, nenorocirile sunt destul de dese. 
E de ajuns ca acumulatorii să fie clintiti din lo
cul lor, gazurile se desvoltă cu şi mai multă 
putere şi sufocă viata marinarilor din el. 

Acest neajuns ~ ne vine ştirea - 1-a înlă
turat vrăjitorul tehnicei moderne. T. A. Edison 
cu o nouă inventiune. A găsit materii, cari acu
mulează electricitatea fără ca să desvolte ga
zuri periculoase şi fără ca să fie primejdioase. 
Ca la toate invenţiunile lui Edison s'a lucrat 
mult până când a putut să-i dea forma de astăzi. 
De opt ani de zile s'a lucrat necontenit la per
f~ction.area acumulatorului şi astăzi putem zice, 
ca Edison ne-a dat o nouă minune. Admirali
tatea Statelor-Unite a încercat noul acumula
tor şi nouile submarine construite de Edison, 

mai ales dupăce submarinele germane au ară
tat imPortanta acestei arme în răsboi, şi se zice 
că americanii, cari nu se încântă uşor, au ră
mas încântati. de perfecţiunea darului .Jui Edi
son. 

Să nu ne mirăm deci dacă vom auzi că Edi
son ia parte şi în răsboiul de astăzi, şi să nu 
ne mirăm dacă pescuitorii în tulbure - fie ei 
ohiar şi în societate - vor avea succese pe cari 
nici nu le puteau visa până acum, căci au în 
ajutorul lor opera lui Edison. 

Kenjf ro Tokutomf. 

Până la moarte„. 
Roman japonez. 

1 

Tradus în româneşte de P. Robescu. 
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VI .. 

Soacra. 
Mama lui Takeo se numea Kei şi era în vâr

stă de cincizeci şi trei de ani. De felul său era 
robustă, şi nu suferea decât de accese de reu
matism. Se spunea că dânsa se ducea pe jos, 
fără să se obosească, până la cimitir, unde era 
mormântul bărbatului său, •CU toate că era de
parte şapte chilometri, şi cu toate 1că dânsa 
cântărea 60 de chilograme, greutate ce mr se 
vede la femeile nobile.Doamna Kei Kawashima, 
care în tot timpul cât trăise baronul, bărbatul 
·său, fusese slabă şi palidă, se îngrăşase după 
moartea lui, adecă num~i de şase ani încoace. 

Bărbatul său fusese un nobil plin de ambiţie. 
lnai1J1te de însurătoare, baronul riu prea era cu
noscut, dar în timpul răsboiului de indepen
dentă înoepu să se vorbească de dânsul, şi 
multă vreme a fost guvernator sub ministrul 
Okubo, marele om politic, care a fost uds din 
greşală în anul 1879. Baronul, cu firea .sa î.ncă
pătinată, nu fusese iubit de multă lume, în afară 
de câţiva, între cari era şi vicontele Kato, ast
fel că, după moartea lui Okubo, rămase cam 
pe de lături. Gurile rele ziceau că fusese făcut 
baron, numai pentrucă avusese norocul să se 
nască în mahalaua Kagoshirna; şi încăpăţinatul 
şi supărăciosul Machitake se căznea să-şi înece 
necazul cum credea mai bine ... şi când ajungea 
să vadă fundul celui de al cincelea pocal de sake 
şi când se uita lung la cine-i sta înainte, nu 
mai îndrăsnea nimeni să i se îmPotrivească. 

In casa Kawa.shima toti se supuneau orbeşte 
vointei sale şi familia sa trăia vecinic ca într'o 
furtună, care te-a apucat ÎIJl mijlocul câmpului. 

. In afară de Takeo, care de inic crescuse pe ge
nunohii tatălui său şi nu avusese alt tovarăş 
pentru jocurile lui copilăreşti, toti din ·Casă, dela 
sotie •Până la cel din urmă servitor, ba chiar şi 
stâlpii balconului, au simtit greutatea mânilor 
stăpânului lor. Chiar şi Yamaki - cunoscut azi 
sub numele de „negustorul gentiJQm", - în 
vremuri, fusese deseori victima supărărilor sale, 
oeeace însă nu 1-a oprit de a veni şi mai, de
parte în casa Kawashima, că'Ci, zicea dânsul, 
supărările barnnului nu trebuiesc socotite decât 
ca un mic tribut, dat în vederea unui viitor 
mare câştig. 

Când se spunea că ,.Excelenta Sa" nu era 
bine dispus, s'ar fi auzit şi paşii unui şoarece 
în budtărie, iar când glasul său puternic făcea 
să tremure peretii casei, servitoarelor le cădea 
tot -ce aveau în mână. Se zicea 'Că subalternii 
săi, când aveau ceva de vorbit cu dânsul, mai 
înainte se informau dela servitori, în ce toane 
se găseşte„. 

f:ste uşor de mchipuit ce răbdare trebuie 
să fi avut nevasta sa, ln toti cei treizeci de ani 
de căsniciei Cât timp trăiseră părintii lui, ba
ronul nu i se !păruse aşa de ciwdat, dar când 
bătrânii muriră repede unul după altul, numai . 

Duminecă, 4 Aprilie 1915. 

atunci îşi dădu bine seama de caracterul lui su
părăcios, iar răbdarea sa a fost şi mai mult pusă 
la ,probă, deoarece, dupăce încercase la început 
să se opuie, a trebuit să vadă că nu merge. 
Atunci, soţia, în loc să ridice fruntea cu curaj, 
şi-a plecat ·Capul şi în urmă, a adoptat acel mij
loc care s'a văzut că este ·cel mai bun, în peri
oole: fuga. 

Mai târziu, încetul cu încetul, ajunsese să-l 
mai potolească î1ntru câtva, dar nu vutuse de 
fel să-i schimbe caracterul; ba în ultimii ·ani 
ai vietei sale, baronul, din pricina băuturilor al-

. coolice se răise şi mai rău, şi nevasta sa, avu
sese mult de suferit. Deseori, cu tot părul său 
alb, dânsa se gândise că ar fi fost mult mai 
bine să-şi schimbe soarta şi situaţia sa de ba
roană şi de nevasta guvernatorului, -cu aceea 
a unei muncitoare. 

· Dar timpul fuge repede, ca o săgeată arun
cată din arc. După treizeci de ani de căsnicie, 
a sosit ceasul ca Michitake să se culce în cos
ciug, cu privirea stinsă ridicată spre cer„. a
tunci dânsa răsuflă prelung, dar totuş două !a
crime îi udară obrajii... A plâns, dar în acelaş 
timp s'a simtit uşurată ca de o greutate ce-i 
apăsa pe suflet, şi în. acelaş timp, simti că a 
căpătat o putere, pe care nu o avusese în tim
pul vietei bărbatului său. Acum se isprăvise 
cu tăcerea şi cu umilinţa, şi repede începu să-şi 
arăte stăpânirea sa în toată casa. Toti cari o 
ştiuseră timidă şi modestă, se minunau de 
schimbarea ce se produsese într'ânsa. 

Un savant a spus că bărbatul şi femeia, du
pă ce trăiesc multi ani împTeună, încetul cu •n
cetul încep să semene unul cu altul, atât fizi
ceşte, cât şi moraliceşte. Nu ştiu dacă o fi ade
vărat, dar ştiu că doamna Kawashima se fă
cuse întocmai ca bărbatul său, atât ca figură, 
cât şi ca egoism şi mai ales ca răutate. 

Japonezul zice: „Să te răsbuni de un ina
ipic din Yedo, pe un individ din Nagasaki, 

vrând să înţeleagă că legile neschimbate ale 
naturei, au ca urmare o reactiune corespon
dentă. Aşa, dacă un deputat din opoziţie, aduce 
un violent atac în contra unui act al guver- , 
nului, partizanii săi îl aplaudă, fără să bănu
iască că atacul acesta a fost urmarea unei vi
zite a unui cămătar, care cu o seară mai nainte 
i-a cerut datoria. Şi cine se gândeşte că furtu~ 
na teribilă care se deslăntueşte în mijlocul Ja
poniei este pricinuită de o mică presiune at
mosferică, produsă la sudul Mărei Galbene? 
Şi cine ar zice că un desechilibru, produs în 
straturile de aer din câmpia Tuskarora va da 
naştere la o tempestă oceanică, în lungul coas
telor? Natura îşi plăteşte întotdeauna politele! 
După părerea unui mare cunoscător aJ sufletu-
lui omenesc, oamenii slabi, când este vorba de 
regularea bilantului lor, sunt întocmai ca a
varii, ·cari aşteaptă cu nerăbdare scadenta da
toriei ce are de încasat, pe când oamenii tari 
şi plini de virtuti, îşi încredintează soarta afa
cerilor lor bancherului divin, şi-şi duc viata cu 
curaj şi cu răbdare. Sgârcitul se lasă în voia 
legilor naturale cari guvernează mişcarea ma
teriei, -şi dă lovitura acolo unde vede că este 
mai putină rezistentă. . 

Timp de treizeci de ani, răbdarea. doarri~6i .. :i 
Kawashina fusese pusă la grea încercare; acum · 
îşi lua revanşa, punând la dureroasă încerca:re 
răbdarea celor din jurul ei, şi d'abia duse la ci
mitir pe bărbatul său, şi se si schimbă. Singura 
persoană de care se temuse nu mai era„. mâna 
grea, care apăsase asupra ei, nu o mai putea 
lovi.... Şi atunci, ca şi cum ar fi vrut să arăte 
că tăcerea ce o păstrase până atunci nu fusese 
slăbiciune, începu îndată să ceară datoriile tu
turor celora ce fusese împrumutati bani, da
torii, cari, cu trecerea anilor, se măriseră. ln
să, între cai acterul său supărăcios şi acela al 
răposatului său bărbat era o mare diferentă: 
dânsul fusese un om voluntar şi violent şi ma
nifestaţiile sale de răutate, oricât ar fi fost de 
apăsătoare, nu erau nesuferite„ ci aproape sim
patice, pe când doamna Kawashima, egoistă, 
neîncrezătoare, lipsită de îndrăsneală, se făcu 
repede nesuferită, şi servitorii se văitau mult 
mai mult decât în trecut. . 

Femeia aceasta era soacra blândei Nami. 

(Va urma 
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SONET. 
Stă trist Ia drumuri semnul răstignirii, 
E plin Isus de colb şi de noroi, 
Pe fata lui săpat-au vremi şi ploi 
Adânci şi negre brazdele mâhnirii. 

PainJenl ies la micul lor răsboi 
Un văl ce-l rup de-atâtea-ori zefirii -
II tes mereu, ca Regele Iubirii 
Să-l poarte prins de umerii lui goi. 

Şi oameni trec - trec cetele-obosite 
De fii duşmani altarului din drum, 
Cu ochi străini, cu inimi împietrite. 

Iar cel ce-a şters păcatele Iudeii 
Se uită trist - la oamenii de-acum 
$'aşteaptă 'n van să·i treacă 'nvătăceii. 

ECAT. PITIŞ. 

Români în Praga.f 
Avem şi nai uin prieten bllll1 în Praga. E 

d. profesor universitar Dr. Ioan Urban Jarnik. 
Prietenul adevărat se arată la vremuri grelţ. 
Aşa ni s'a dovedii acum d. Dr. Jarnik. A cău
tat acest .prieten aJ nostru pe Românii răniţi 
din capitafa boemă şi văzând cât au aceştia să 
sufere ·chiar şi d~n motivul, că nu se pot înţe
lege cu medicii for şi ou îngrijitMii loT, a scris 
o br~urică, în care se cuprinde Î'ntr'un chip 
măestru (cu în1:rebări şi răspunsuri, simplu da 
ori ba) tot materialul pentru convorbirea cu 
răniţii rromâni, de care au medicii şi î·ngriji
toiri.1 11-0ir Upsă. 

In scrisoarea, cu care ne onorează acum 
d. Dr. Urban,Jarnik şi pe 1care o publicăm la 
vaile, ni se arată, cum, într'adevăr, broşura 
iubitului nostru prieten a făcut mare bine ră
niţi.Im ·români dim Praga. De bineie acesta se 
fa.ce iamintiire într'un foileton întitulat „O zi 
în lazaret" scris de doamna Maria Majer în 
ziarll'l boem „Pravo Li.du" (Nr. 45) din Praga. 

Am~cul nostru d. Dr. Ioan Urban Jarnik 
a avut deosebita bunăvoinţă a· traduce acest 
foileton :pe seama ziarului ,,Românllll". Ince
pem în rn'llJI11ărul de azi publicarea lui, iar di
stinsului traducător îi trimitem sincera noa
stră mulţămită. 

lată ce ne scrie în această afacere d. Dr; 
I. Urban Jarnik: 

.Prea stimată redacţiune, 

V rând să lămuresc ce noimă are manuscri
sul alăturat, Vă rog, dati-mi voe să Vă pove
stesc cele ce mi s' a întâmplat mai deunăzi. 

Mă găsesc în tramway lângă un bun cunos
cut aJ meu, profesor de desemn la o şcoală de 
industrie de stat. După ni.şte întrebări despre 
sănătate iată îl <lud spuindu-mi cu câtă bucu
rie a cetit într' o f oae din Praga, c' am cercetat 
pe un soldat român rănit într'un spital şi câtă 
mângăiere sufletească i-a pricinuit rănitului 
vizita mea. Nu m'am mirat de loc că mi-a scăpat 
notiţa, deoarece este o foae ce n'o cetesc regu
lat având gazeta mea şi neîngăduindu-mi vre
mea să merg zilnic în cafenea sau într'o sală 
de lectură ca să răsfoesc şi alte jurnale. Si apoi 
să spun adevărul., mi-e cam milă de bietii ochii 

I mei cari par' că nu mă slujesc tot aşa cum o făcu-; 
seră odinioară până mă găseam stăpân pe pu- · 
teriile mele trupeşti şi sufleteşti neştirbite. 

Mă duc de-1ni cumpăr numărul. cu pricina şi· 
văd cumcă într'adevăr vorbeşte despre mine 
dar nu în însuşirea mea de colindător pe la'. 
spiiale şi lazarete, ci de cea a autorului acestei< 
broşuri neînsemnate de care s'a pomenit -
multămesc si-ncer dară cam târzill şi Vă rog să: 
mă iertaţi de această întârziere - şi în stimata1 
foae. Pasă-mi-te acolo spune ce rol a jucat a-
ceastă bagatelă într'un lazaret şi încă cu pri-
vire la un soldai român rănit. 

Se pricepe cumcă având f oiletonuJ, cu pricina; 
în mână, n'am pregetat să-l cetesc TJe deai.ntre
gul, şi părându-mi-se c' ar putea interesa pe ce
titorii foii Voastre l-am tradus bine, rău, cum: 
biet mă pricep şi eu şi îndrăsnesc să Vă propun 
de a tipări articolaşul, în vre-unu!. din numerii. 
stim. d-v. foi. 

lntr' aceeaş vreme mă rog de iertare că nu 
Vă trimet o copie îngrijită, ci numai un fel de 
ciornă cu nişte îndreptări, ştergeri şi mlocuiri, 
cari pot să Vă pară cam supărăcioase. Am obi
ceiul, de câte ori trimet ceva la tipograf ie, mlli 
cu seamă dacă e vorbă de nişte articole scrise 
româneşte, să îngrijesc de o· copie cât se poate. 
de frumoasă şi înainte de toote scrisă astfel ca 
să fie ceteafă şi deci să se furişeze greşeli diJ 

dimineaţa frumos copiata tălmăcire s' a dus a
colo de unde mi s' <l trimes cererea. 

Mul,ţămind frumos pentru ajutor, m' am legat 
fată cu domnii ofiţeri că plata ce mi se va trimite, 
am s' o împart frăţeşte cu ei, ba în mărinimia 
mea am merg atât de departe încât am de gând 
să le pun la dispoziţie chiar Şi partea mea. 

Jncă ceva. Dacă traducerea mea s'ar învred
nici să fie tipărită în f}retuitui, jurnal, n' aţi putea 
să-mi faceţi vre-o 300 de separate fie pe o foaie 
mai mare sau în forma unei broşurele miniatură, 
pe cari le-a.ş împărţi of iterilor şi răniţilor ro
mâni rămâin.d să plătesc dacă cumva nu va face 
mai mult decât vre-o 20 cor .. ? 

Vă rog să primiţi expresiunea înaltei mele 
consideraţiuni. 

Praga; 19 Martie 1915. 

·~--
Dr. Ioan Urban Jarnik, 

prof. univ. 

In cât priveşte partea. finală din scrisoarea 
aci ·reprodusă ţinem să arnunţăm pe iubitul no
stru prieten .cLDr. I. Urban Jarnik că, cu toată 
să•răcia noastră de azi, vom retipări în broşu
rică foiletonul ş.i-l vom pune gratuit în 300 
exemplare ia dispoziţia d-sale. 

tipar cât se poate de puţine. De această dată 
n'am putut să fac la fel, deoarece am să scriu o zi în lazaret. 
ceva ce trebuie. tipărit la un soroc hotărît de V----
mai nainte şi care se apropie cu nişte pa.şi ca ;Î' De Maria Majer. 
acele ale smeilor din basme. 

Manuscrisul acesta a trecut Vinerea Z6 Fe~ Tradus din boemeşte de Dr. Ioan Urban Jamik. 
bruarie prin focul. umli examen de mai multi Ro~ Se duc lunile, trec săptămânile, sboară zilele 
mâni neaoşi şi încă d'acei cari au fost în stare şi vieaţa în lazaret se aseamănă unei ape curgă
să-mi dee deslu.şiri de lipsă cu privire la nişte toa.re care după un puvoiu şi o furtună creşte 
cuvinte tehnice, a căror tălmăcire românească ca în vremea pacinkă cu încetul se scadă. Oa
îmi pricinuia oarecare greutăţi. menii sosesc, trăiesc o vreme oarecare şi apoi 

Şi ce întâmplare! Traducerea foiletonul.id cu deodată dispar; se duc, nici nu bagi de seamă, 
pricina am făcut-o ieri seară şi Vineri dimineata ca şi cum i-ai fi şters de pe tablou. 
şi venind la amiazi acasă, aflu că vre-o câţiva Cei nou veniţi îşi petrec carantina în sala 
ofiţeri din regim. al Z-lea doresc să-mi facd CU-i mare de .primire lângă poartă. Aici sunt culcati, 
noştin(a şi mă poftesc să mă duc într' o cafenea azi -cincizeci şi mâne numai cinci, având pe sine 
în care ei se adună. coaja groasă de răsboiu, care s'a aşezat pe ei 

Ce-mi. TJ[esneşte prin cap! Să iau manuscri~ în luni de zile, când se culcau noaptea în brazde. 
sul cu mine şi dacă văd că s' ar putea să le ce• călcau în praf ş.i noroiu, zăceau în şanţuri. Aici 
tesc lor rugându-i să binevoiască de a-mi ajuta numai scapă de învelişul cel aspru, se curăţă 
unde cunoştinţele mele nu ajung. şi .poleiesc cu săpunul şi cu apa, până sâmburul 

Dară nu numai atâta! Păşind pe ul.iţă să mă sobru de om cultivjt iese din găoacea cea ro-
mantică. 

duc la locul de întâlnire, iată- că dau de factorul Printr' o floare roşie de foc noul romantism 
de poştă, care-mi pune în mână un pli.c vestin„ a răsărit din pământul scormonit de întâmplă
du~mă cumcă un fel de biurou de ajutor al co~ 
munei din Viena are să-mi spuie ceva. Bănuiam rile vremii <lin urmă. Nişte simteminte năpraz-
că mi se cer bani, deci tocmai lucrul. de care nice au· ID1bogătit vieata atât a singuraticiior 
_ par'că e un făcut_ totdeauna în viata mea cât şi a mulţimii, a popoarelor întregi. S'au în
am dus lipsă, când desfăcând plicui., ce să văd? curca:t şi rupt nişte legături omeneşti cari dăi-

nuiseră ani şi veacuri de-arândul cu credinţa 
Secţiunea socială a acestui birou îmi trimete că vor dăinui neîncetat şi de acum înainte; 
vre-o zo de întrebări cu privire la fel de fel de 
lucruri cari întrebări lipsesc în broşurica mea s'au urcat drojdiile ln apele limpezite şi curătite 

• cari au stat pe loc fără mişcare vreme înde-
amintită mai sus şi se roagă de mj.ne să le tăl~ lu.ngată. Dela nişte întristări mărunte de des-
măcesc Fomâneşte. . părtire, ale căror dureri amare nu mai gustase 

ln alte împrejurări de bună seamă mi-aş fi o generatiune întreagă, până la teama elemen
zis: „Ah, acu-i acu, s'a prins vulpea 'n sae" sau tară, care cu privire la existenta patriei, atin
a-a, căci între mmte întrebări de tot uşoare sese chiiar fundul cugetării, ce scară şi varieta
s' au vârît altele cari erau şi mai şi decât celt te unor simtiri noue ! In ce culori variate inflo
din foileton. De nu-mi era să traduc astfel ca reşte .azi iubirea, cum pâlpăe ura, fiind atâţată 
tălmăcirea mea să fie la înfelesu!. tuturor, ca- de nişte vânturi prielnice! Nişte tânguiri şi nişte 
lea, valea, aşa însă nu ştieam cum să ies din dorinte nkiodată netrăite, nevisate se desprind 
bucluc. din mintile bărbaţilor soldaţi. Lipsiţi de bucu-

Deodată însă îmi plesneşte prin cap să. merg . riile. regulate ale vieţii obicinuite. şi ei s'au vă
intr'un loc unde voiu avea ajutor din belşug şi zut siliti să rupă mrejea de atingeri de toate zilele 
m' am lini.$tit. Şi într' adevăr abia mă a.şezasem 

1 

cu familia, cu cunoscuţii: din chiar senin le-au 
în miilocul lor, desfăcui .coala cu '()ricina, într' o scăpait din mâni frânele cu cari îşi cârmuiseră lu
jumătate de ceas lucrul s' a isorăvit şi a doua zi crl\re.a şi pe sine însuşi. Acum nu mai cârmuesc, 

; 
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din contra sunt cârmuiti, ascultând tn toate de 
vointa cea mai înaltă. Trebuie să ne mirăm vă
zând cum rabdă bărbatul veacului al douăzece
lea care până mai deunăzi în ciuda prejuditiilor 
sec'ulare îşi făurea soartea, deprins să porun: 
cească aproapelui său şi naturii ale 'Cărei puten 
el le subjuga în folosul său. 

Fiul oraşului ca şi fiul satului, răsfăţat prin 
părerea de acum despre valoarea ~.ieţ~i omene~ti, 
acum priveşte zilnic în faţa mortu ş1 rom~nt1s
mul zilelor lui se leagă strâns cu romantismul 
evului mediu, pe care odinioară îl des.preţuise. 

Chiar şi înfăţişarea lui se schimbă peste cu
rând· ofiţerul care fusese podoabă fragilă a so
cietătii, devine deodată un ostaş cu ~!şt~ trăsă
turi grosolane, pe cari contimporanu d1~ ce~
trnl Europei nu-l cunoşteau decât numai dm 
nişte ilustratiuni ale răsboaielor din st1răinătate. 
Azi avem şi noi ostaşii noştri şi romantismul 
înfăţişării lor când se întor·c din faptă ~ăniti şi 
intră în poarta ospitalieră a lazaretulu1, pove
steşte multe des.pre aceea ce au păţit de nou, 
de straniu, de .mare şi de cumplit. 

Mantalele lor rU'Dte şi întinate, încălţămintea 
lor iaducătoare a călăuzele sau Vânătorii din Alpi, 
chipiHe lor găurite, jumătate arse şi lipsite de 
insignii, rămăşiţele armelor scăpate, . cu~oril~ 
spălăcite ale uniformelor, tro!eele de rasbo~ 
poate şi nişte bucăţi de oort ş1 plaPome .pe ~~1 
ei într'o stăruinţă îngrijită le aduseră până a1c1, 
alcătues.c un cadru romantic Ia o faţă donqui
chotiană pe care se zăreşte mirarea uitată de 
toate cele păţite. 

1Petele slăbite şi bărboase în cari rudeniile 
cu greu îşi recunosc pe drăguţii. lor pest~ ~~râ~d 
se rotunzesc şi limpezesc în viata .pac1mca din 
spital. Conştiinţa de siguranţă şi atmosfera ~e 
o grijă neîncetată din ce în ce şterg expres1~ 
spăriată a fetii, acoperişul .pe deasupra capulm 
ş.i liniştea în vreme de ~apte leagănă nervii lor. 
:Rănile se vindecă, vlaga şi vioiciun.ea s.e înto:c 
ln toate mădularele, bandajele devm dm ce m 
ce mai mici şi după câteva zile sau săptămâni, 
potrivit cu mărimea rănii, pe bolnavul nici nu-l 
cunoşti. · . 

Atunci îşi părăseşte .patul plimbându-se prm 
coridoare sau în mantaua sa, sau în halat de 
spital sau şi in mantaua rusească aflată pe câm
pul d~ .răsboi. Pe ţesătura ei ruginită sânge!~ 
lui se usucă în frătie lângă sângele duşmanului. 
Soldaţii destoinici cari sunt pe cale să se în
treme <levin îngrijitori vremelnici; iată aici merg 
cu nă~ălii şi pe ele se sguleşte tovarăşul lor în
văluit încă în pânză albă şi în nişte bandaje de 
calicot, îl poartă în sala de bandaje. Cei nerăb
dători răniţi numai la picior, se urcă pe spatele 
tovarăşului lor mai sănătos, fără să aştepte să 
fie îmbiaţi. Din toate părţile se grăbesc astfel 
de păroohi ca1ri merg în sala de bandaje ase
menea furnicilor cari în vreme de alarmă se tru
desc cu ducerea ouălor. Cel ce se tine pe pi
cioare, îşi urcă schiopătând, calvarul său. dve 
toate zilele, isb1nd cu băţul în treptele de piatra. 

Toti se grăbesc, nu însă de dorul să li se 
pună baindaje, din contra! Ştiu ei bine că ce-i 
aşteaptă şi dor·esc să fie gata cât de curând. 
Acelor ce veneau pentru ooa dintâia oară, li-e 
frică, cu toate acestea doresc să li se pună legă
tură căci rana după ce au călătorit doare. Un 
1Român, rezervist, avea atâta frică de legătură, 
încât cam bănuitor se împrietenea cu cureaua 
puind-o noaptea după sosire în jurul gâtului şi 
stând sub fereastră. Tovarăşii lui deşteptându-se 
I-au liniştit, întru cât aceasta în urma doosebirei 
limbei, a fost cu putinţă. Dimineaţa l-au adus în 
sala de bandaje, faima despre fapta lui îi mer
sese înainte. Şi iată, dragul desnădăjduit cu aju
torul profesorului Jarnik (Convorbiri cu soldaţii 
răniţi de obârşie română) chiar din senin de
veni un prieten cald al tuturor persoanelor din 
sală. Plecând, întinse mâna tuturor începând cu 
doctorul său. Ne spuse că de unde este, ce 
meşteşug a învăţat, ne-a dat prevenitor lecţiu
ni de Jimbă românească împărtăşindu-ne cum
că are acasă trei eopii al cărora el este origi
nalul*). 

•) fată un Joc de cuvinte .care cu greu l-ar fi făcut 
un Român neaoş, care ştie ce deosebire este între 
„e6pll'' şi copil" lntr'adevăr afla1 cumcă g}uma aceasta 
se datoreşte celor din Jurul lui nu mal btne celei ce 
a scris articolul. 

„I OMAN 0[" 

In sala de bandaje pe cei nou veniţi ii scr!u 
pe coale. Unii sunt comunicatori, povestesc atâta 
încât nu găsesc pe cine să-i asculte, altii şed 
apatic dând din umeri. Unul desemnează cu 
deamăruntul locul unde a fost rănit, altul nici 
nu pricepe ce vrea să zică întrebarea. 

„Unde ti s'a întâmplat aceasta?" 
„Mă rog, Ia picior". 
Sau arată numai r-ana: „iată oolo". 
Dupăce i s'a lămurit, mai adaugă: 
,,Ah, vreţj să Vă spun unde mi s'a întâm

plat? 
„Uite tocmai lângă biserică, pe dru1!1~1 c~I 

mare" sau: „ln pădure", sau „ln crumpamşte . 
Putini ştiu să numească precis locul. Nu sunt 

doară nişte Îllltâmplări hazlii, dar nici unele tra-
gice. V. • 

Doctorul uitându-se la ranele desvahte ş1 
spălate, trece lângă un soldat căruia par'că nu-i 
lipseşte nimic. · 

„Ce e asta?" Intreabă pe asistenţi. 
„Asta e ,.urechea", strigă medicinistul ca•re 

are de lucru aproape. 
.~Mă rog de iertare", spune soldatul râzând, 

„doară chiar de doi ani sunt caporal""'))... 
lingrijitoarelor le place să întrebe .pe ,rezer

vişti despre ·Copii. 
„Aim doi băeti", spune soldatul-tată „şi al 

treilea e pe drum". 
Tovarăşu1I în suferinţă auzind aceste îl do.ie

neşte: 
· „Ce fel de tată eş,t.i şi d-ta, să laşi copilul pe 

drum pe un atare ger!" 
Altuia i se născuse toomai acasă o fetită; ne 

vesteşte aceasta cu un zimbet şăgalnic şi spune: 
„Câte o să mai fie, până mă î.ntorc?" . 
Copiii sunt peste tot o temă, de care nu h 

se ureşte niciodată bolnavilor noştri. Nevasta 
unui soldat îi vestise bărbatului cumcă i s'a năs
cut un.copil şi-l întreabă cum vrea el să-l boteze, 
a uitat însă să scrie dacă copilul este băieţel sau 
fetită. Acum toată odaia se rămăşeşte ,pe lucrul 
aces.ta. . 

De deS'dimineată soldaţii duc mâncări în ni
şte tipsii de tinichea. Mirosul mâncărilor ce se 
pregătesc se urcă din buc.ătăria alcătuită în par
ter în toată casa, răsbind mirosul de spital. In 
ourte sunt atârnate nişte jumătăti de vite şi nişte 
purcelaşi spintecaţi pe când în tindă nişte mueri 
curătes.c cartofi şi zarzavat umplând cu ·ele nişte 
troci din lemn albe. La amiazi mii de găluşti, pâ
nişori, bucăţi de came se duc pe la odăi. Abia 
au mâncat şi cei uşor răniti merg la plimbare în 
lmnea de civilişti şi de acolo în schimb vizită
torii dau năvală î.n lazaret. Mai cu seamă vin 
neveste, fiecare aduce un teamc, o coşniţă tixită, 
o legătoare. Până să intre în odaia tatii, le 'J)une 
copiilor .plooonaş.e în brate ca bucuria lui să fie 
şi mai dulce. 

Infăşătelul e pus pe pat şi bărbaţii cei bă
trâni se grămădesc îndată în jurul lui. ghiontân
du-se unul pe altul ca să-i fie cât mai aproape. 
Vrând să-l înveselească ei soot fel de fel de su
·nete îmbiind mânutelor lui degetele. bărbiile şi 
musteţele aspre. aduc gloante şi căciuli flocoase 
căzăceşti. Urmarea este că copilaşul se pune 
pe plâns uitând .pe dnlcele „tată" ce o învătat. 

Iată aici vine mama să vază pe băiatul ei 
~reu rănit. A venit de departe, de peste munti 
Şi râuri, aşezându-se în fiecare dimineată la pa
tul de durere. O lună de ztle întreagă a petrecut 
astfel. Când a s.osit. hăi-atul ei era alb ·ca hârUa 
si suflarea lui n'a miscat aernl nid atâta cât 
fnita florii când se închide, ne când ieri, dună o 
lună de 7.ile. ne-a şi cântat el pe un tenor pJă,cut 
un cântec frumos. 

Vine si lume străină în vizită, ad11câ11d nlo
coane. Ionel 'cel mb are o colectiune întreal1'.ă de 
instrumente muzk.ale. Vioara. fl11enil. darinetul, 
armonica. de toate i s'a urît şi dacă i se a<tucea 
un nou plocon:is. acuma <lrent mulfămită nn 
~une decât: .. .Mai bine de-mi aduceati ochii!" 

fiecare- o(lae are păcăliciul ei. Fie că se 
deo~ebeşte prin nişte însuşiri frumoase sau nrîte, 
tot un.a, el devi!Tle iubit si ca un fel de caracte
ristică deosebită a odăii. Dacă-l mută în altă 

•) Iarăş un ioc de cuvinte lesne de înteles la noi, 
unde unui soldat de rând i se zice „ureche", pe când 
medicinistul voia să spună că e vorba de o ureche 
adevărată tăiată sau rănită. 

Duminecă, 4 Aprilie 1915. 

.parte pe păcăliciu, el se întoarce mereu în cea 
dintâi odae a sa. 

După amiaza este a reconvalescentilor. N~
vălesc - dară par'.că-i împinge cineva - m 
sala de bandaje ca să fie masaţi: Mădularele 
înţepenite în legături, cari acuma s'au destţns 
puţin prin nişte mişcări pasive capătă mlăd!o
şia şi vlaga de mai nainte. Maşinele electnc~ 
zumăesc maseurii asudă, pacienţii se rânjesc ş.1 
strigă răsplătind pe lecuitorii lor prin nişte cău
tături încruntate şi nişte împroşcări .puţin mă
gulitoare. 

faţa rânjită de o durere cruntă câte odată 
aduce bătător la ochi a fată care rîde. Aici mai 
mult ca ori când contrastele se ating. 

Aid la masare atmosfera este cu totul alta 
decât Ia bandajare. Se văd şi azi nişte oameni 
cari sufăr, dar acmna ei sunt sănătoşi şi voi
nici· fiecare din ei în teorie recunoaşte cumcă 
,,.ac~asta musai să se facă ca muşchii să se de
stindă", în prax:ă însă strigă fără s'o recunoască. 

Seara toate chinuirile înc;etează, fădndu-se 
numiai operaţiunile de neapărată trebuinţă. Puind 
la o parte oea din urmă legătură însângerată, sol
datul sanitar deschide fereştrile, întinzându-se 
însuşi pe masa de operaţii şi dându-se unei 
scurte odihne îşi fumează ţigara bine meritată. 

.Prin odăi au încetat să joace cărţi, şah, do
m iino. Au încetat de a se hărtăli şi de a povesti 
tăvălindu-se pe perne până aţipesc. La ce oare 
se gândesc ei? lşi aduc aminte? Pac planur!~ 
torcând firele subţiri ale dorinţelor lor? Pe ochn 
lor vezi că cu inima nu sunt aici, căci sunt de
parte, departe, departe. In minte îşi recitează 
sorisorile pe cari ceUndu-le ziua neîncetat, .Je-au 
învăţat f>~ de-a rostul. Ai spune că nu e nici unul 
care să nu-şi aducă aminte de acasă· fără do~ 
şi jele. Şi totuşi sunt şi d'al de ăştia, nişte oamen~ 
sărăcuţi de tot: n'au nimic, nici chiar aducen 
aminte. Copilul vitreg din Slovăcime iată cmn a 
suspinat în momentul .când se îngân~ ziua cu 
noaptea: 

Am Ia ce să merg acasă? ·Mai bine la .regi
me~'t !. Dar vitreaga când îmi luam ziua bună 
îmi zise: de te-ar nimeri acolo glontul!" 
\ Atâta desnăde.ide, atâta mâhnire se arăta în 
ochii lui, încât .pieri chiar î.ndrăsneala să-l mân
găiem. 

Luminile se sting, numai cei greu răniţi ve
ghiază chinuiţi neîncetat de nişte dureri crân
cene. >Medicul de inspecţiune mai păşeşte înceti
nel pentru cea din urmă oară şi liniştea cea dulce 
leagănă pe toţi cei în viată. 

Şi acela care noaptea aceasta îşi dă cea din 
urmă suflare, ajunge dimineaţa sub ciarşafu.I 
cel alb. 

.(Din „Prâvo Lidu" Nr. 45.) 

Lumina · 'nvierii. .. 
Prin negura <leasă răsbate spre noi 
O rază demult aşteptată, 
O simte văzduhwl şi mu:nţii tăcuţi 
Şi glia hotamlui toată. 

O simte şi sufletul nostru 'nsetat 
Cum. vine, mrnunea vrsată 
Lumi1na 'nvi·erii în svon de triumf 
Cu ceasul <le sfântă răsplată ... 

Ea vi111e să frângă zăvoarele vechi 
Şi grnle cătuşi de robie, 

• Să mântuie paUmi şi fărădelegi 
Şi bezna <le lungă sclăvie,. 

Să stâmpere foamea, să 'mpace dureri, 
Suspine şi lacrimi amare 
Şi viselor no.astre de veacuri î:ntregi 
Să dea strălucită 'ntrupare 

Cădeţi-i cu toţii smeriţi în genunchi 
Că groaznice drumuri ..străbate, 
Cu rîuri <ie sânge, prăpăduri de foc 
Şi leşuiri de oase sfărmate! 

t 

I 
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Duminecă, 4 Aprilie 1915. 

Aprinde-ţi candele prinos la altar 
Şi mii de făclii 'ia morminte, 
Să nu fie chi.:nul şi moartea 'nzadar 
Nici jertfele umbrelor sfinte! 

Să doarmă eroii cu gând împăcat, 
C'a lor e oununa de laur, 
Cu sângele ilor să zidesc teroo!ir· 
Viiron.lllui nostru <le aur. 

Să vie lumina cu haru-i divm 
Şi nebiruita-i putere, 
S'aducă răsplata dreptăţii -cereşti 
Şi •neamului nosrru '·nviere!. .. 

1915. Aurelia Pop. 

Din trecutul teologiei 
. !k din Arad. 
//\ (Fragment din monografie.) 

iDe Dr. T. Botiş. 

„$coalele 1clericale" din Arad au avut în 
prJmii patru ani ai existenţii lor numai 2 cursuri. 
1n primul an şcolar, 1822/23 functiona numai 
cursul I, în oa.re se propuneau, afară de cântare 
biserilcească şi tiproon, următoarele studii:· 
1) Teologia dogmatică, prm profesorul „primar·• 
Gavril Raf; 2) Istoria bisericească şi 3) Grama
tica română, .prin :profesorul al doilea Gavril 
Oi.ulani. ln anul şcolair următor, 1823/24, se inau
gură şi cursul ail doilea cu următoarele obiecte 
de învăţământ: 1) „Măestria" sau „Tălcaiala 
Sfintei scripturi, 2) Teologia moraJ,ă, 3) Meto
dul catihiza(iei, .pe cari le propunea. profesorul 
Raf, 4) Teologia pastorală şi 5) Istoria biseri
cească, pe cari le preda Giulani. La aceste stu
dii se mai adauseră în anul şcolar 1824/25 „Ri
torica bisericească" rare se propune îin cursul 

· ail doilea prin profesorul Raţ, iar în anul 1825/26: 
în cursul I Geografia matematică şi fizică, iar in 
cursul al II-iea Qeografia politică, pe c-ari le 
.propune :profesorul Giulani. 

Convingându-se însă în cursul acestor ani 
profesorii institutului, „că aceste învătături, cari 

·în institutul clericesc al Carloveţului se propuri 
la oameni cu mintea luminată şi în gymniasii 
gătiţi" ,pe lângă „toată silinţa şi oboseala lor" 
în doi ani „cu bun sporiu şi cu ceva rod ale să
vârşi este cu neputtnţă", înaintează în 20 Iulie 
1825 un memorand admilnistratorului diecezii 
Iosif Putnic, episcop. de Pacrat, mai apoi al 
Timişorii, ca „să se milostivească părinteşte a 
slobozi ştiinţele teologiceşti in institutul acesta 
în curgere de trei ani să se propună din umiă
toarele :pricini: 
- I. Mai toti ;cei ce vin la institutul acesta sunt 
,,aşa negătiţi, cât nioi scria, nici ceti pe cale 
bună, cu atât mai puţin oevra din catechis şi din 
historie ştiu. 

2. In doi ani deşi învaţă unii de rost ştiinţele, 
dară pentru scurtarea vremii, foairte .puţin se 
pot îndeletnici în stil şi în pracsişul Ritoricei, 
fără de care ritorica nimica nu foloseşte. 

3. Neputându-se tinerimea în vreme de doi 
ani întru învăţăturile acestea btne întemeia", 
nici ca preoţi nu vor fi în stare a ·Lucra mai mult 
pentru popor, decât preotii de mai nainte, cari 
„sunt străini întru învăţăturile teolog~ceşti" şi 
~a se vor naşte „multe cuvinte deşarte şi cle
vete, şi se va răci şi inima oorodu1ui de a mai 
ajutora institutul acesta". 

4. ln împrejurările de acum „foarte critice" 
putem fi traşi la răspundere - precum „s'a îi11-
tâm.plat anul acesta cu preparandia - ca să 
arătăm la Inaltul Tron sponiul şi rodul ce s'au 
făcut în institutul acesta", ceeace de s'ar în
tâmpla „cu greotate ne vom putea desvinovăţi, 
<le nu se va lungi .cursul învăţăturilor .pe trei 
a.ni". • 

5 . .Realizarea acestui plan mi reclamă jertfe 
nouă. Studii·le se vor .putea propune şi în vditor 
Ia toate trei cursu:r.ile prin 2 profesori aşa. cil 
,cursul al III-iea se va îmbina La unele obiecte 

I 

de învăţământ cu cursul al Ii-lea, iar acesta cu 
cursul I. 

6. Elevii mai săraci, ca să poată sta 3 ani 
aici în Arad, ar putea fi ajutoraţi pentru traiu 
şi locuinţă din partea diecezei. 

7. In acelaş timp şi din asemenea motive 
să se ridice şi institutul clerical din Vârşeţ la 
3 ani, pentrucă, dacă şi acel institut „cursul teo
logicesc" să poate săvârşi în 2 a~i. toată tine: 
rimea de aici va merge să studieze acolo- ş1 
institutul nostru ar rămânea fără elevi. 

Mai roagă apoi profesorii în frumoasa lor 
rugare pe episcopul Putnic, să facă „o ~ilo~
tivă rânduială" ca tinerimea care absolvă mstt
tutul îndată ce va eşi de aici să poată intra în 
cinul preotese „ca învăţăturile, ce le va asculta 
şi învăţa· aici să le poată întrebuinţa şi în
tr'ânsele îndeletnici, ca altmintrelea neputând 
fi clericii nici învăţători, şi siliti fiind în 7--8 
ani şi mai multi, a fi afară de sfera cea biseri
cească şi a se îndeletnici numai cu lucrurile 
câmpului, ba unii şi cu totul desnădăjduit.i fi!nd, 
cumcă nici când nu vor putea dobândi emul 
preotese nu numai că vor uita tot ce or învă
ţat în şcoală, ci... văzând pe alţii, feciori de 
preoti, cari doară cu mult au fost în şcoală mai 
slabi şi mai netrebnici, că capătă darul preo
tese, vor începe a face nişte turburări şi în
văluiri prin sate". Ca să se poată îndrepta ase
menea stări şi urmările lor rele şi „să se poată 
dobândi prin şcoalele acestea sfârşitul sfânt şi 
dumnezeesc", profesorii sunt de părerea că în 
institut să se primească numai tineri „foarte 
bin'e pregătiţi" şi în tot anul numai atâtia, câti 
ar fi de lipsă pentru îndeplinirea parohiilor 
vacante. 

Astfel purcezând „n'am fi siliţi a pnm1 pe 
orice tânăr slăbănog şi necioplit". Preotii, mai 
vârtos cei din Bănat" ai căror fii socotesc a fi 
preoţia ca o moşie", şi o mare parte din ei „sunt 
şi întru moravuri mai stricaţi şi mai desmerdati 
şi unii dintre ei şi intru învătături mai slabi, de
cât cei de pe aiuri'' s'ar nevoi a da o mai bună 
creştere fiilor lor şi „a-i adăpa cu învăţături 
mai înalte, temându-se să nu rămână afară fii 
lor. Ar îmbrăţişa cariera preotească şi învătă
torii dela sate, cari „sunf mai. îndeletniciţi şi 
dela cari mult spor se poate aştepta". Nu ar 
obveni abuzuri la îndeplinirea parohiilor va
cante, cum s'a întâmplat şi să întâmplă în pro
topopiatul Belintului, în deosebi în satul lctar, 
unde protopopul s'a luptat „cu toate puterile" 
să pună pe un candidat al său, iar un bun elev 
al institutului, fiul preotului ră·posat din acel 
sat, care cu drept aspira la acea parohie, în 
care vrednicul său părinte a păstorit 41 ani, l'a 
dat „înapoi, zicându-i să mai tină încă 7---8 ani 
coarnele plugului". 

Pe lângă astfel <ie orânduieli, şi primindu-se 
în institut elemente mai bune şi mai :pregătite, 
ar înceta excesurile între clerici ,,şi vrăjmaşii şi 
clevetitorii institutului acestuia cu totul vor 
amuti şi se vor .ruşina ... şi se va începe, şi se 
va ţinea necurmată ,luminarea şi cinstea clerului, 
şi de aici feridrea atot neamului acest ticălos 
şi vrednic de milă". 

Rugarea profesiorilor, fă:cută pe baza expe-:
rienţelor câştigate în interesul unei educaţii mai 
bu1ne şi mai temeimioe a clerului, fu apreciată 
atât de episropul !Putnic, cât şi de metropolitul 
din Carlovet Ştefan Stratimirovici şi aşa. cu în
ceperea anul.ul şcolar 1826/27 cursul. studiului 
teologic se ridică la trei ani. 

Răsboiul. 
Ard case, şuri, firezi de fân şi pae, 
Ard sate 'ntregi în focul care creşte.„ 
Fantome fug pe miţi, prin văpaie, · 
ln larma grea ce nu mai conteneşte ..• 
Şi focul creşte 'n roşa 'nvă/,măşeală 
Tot mai aproape tunul se aude 
$i focul greu din gura-i inf emală 
Se 'mbată 'n pustiiri avide, crude ••• 
Ţărani cu pumni de bronz, cu umeri laţi, 
Cu ochi ca nişte f)l.ăci de întuneric 
Pe străzi al.eargă ca nişte piraţi 
Cu mari poveri, cu obrazul cadavmc. 
Ei trec şi vin, c' aTJQi să plece iar<l 
Sdrobiti de nedreptatea milenară .•• 
Ard satele sub focul de granate 

Şf n urma lui pustiul d<'J nllvaJă .. : 
Şi cresc mereu grozavele armate 
Şi creşte 'n ele furia bestială ..• 
Fum şi cenuşe-i numea celor mulţi .•• 
Ce aa rămas w goi, flămânzi, de$cuJ# ..• 

Ard satele în limbi. pustii de foc 
Şi f lacă.rik ce se urcă 'n cer, 
Par munţi de foc ce nasc ..• 
Şi' n urmă pier •.• 
Pentru-a renaşte mai grozav apoi .•• 

Fug oamenii - o turmă de strigoi -
Ce-şi du.c avutul biată, unde pot ..• 
Şi arde focul groaznicul despot 
Lăsând pe-al.e lui urme lăcrimând, 
Un biet popor sdrenfos, sărman, flămllnd, 
Doar morţii mai rămân pe urma lor, 
Doar morţii smulşi sărmanului popor ... 

R.ump caii'n grajd căpestrele $i'n goană 
O iau pe câmp departe, prin pustiu, 
Pe unde-i doar deşertul fără hrand .•• 
Greu boii sbiară speriaţi fugind 
Si cad în mâna celor cari vin, 
ln mânile barbarului hain, 
Ce vine plin de furii şi de Jind .•• 

Si vin călăii Ţarului şi vin 
La Jafuri, la ospeţele de stinge .. :-

Dar vor veni iar vremnri cu senin, 
Taci far.a mea, taci ţara mea, nu pldnge! 

I. N~ură. 

lrmală productivă. 

) 

Paradox aparent. - legionarii romani şi clvlllzatla. -
Armatele moderne şi clvlllzatla. - Atenuarea factorului 
economic ca motiv producltor de risboale. - Casarma 
ca şcoală practici pentru popoare. - Pacea universali 

· realizabilă prin munca permanentă a armat.:lor. 

Iarăş un paradox, va observa cetitorul cJt de 
cât deprins cu ideile mele. Paradox să fie! Vă 
veti convinge îndată că e un paradox mai uşor de 
înţeles decât apologia androfagiilor, numite r::is
boaie: ba cu teocraţia mosaică, ba cu lupta pentru 
existentă, ba: cu alte consideraţii religioase şi mai 
puţin religioase. 

Se împlineşte anul de când mi-am exprimat 
părerea asupra acestui paradox (Idei revoluţionare 
ale unui om pacinic: în numărul de Paşti (1914) 
al „Românului"). De atunci chestia a luat deose
bită claritate pentru mine. Androfa~ia actuală m'a 
întărit şi mai mult în oonvingeri. 

O anume categorie de fapte poate avea impor
tantă diferită, după conceptii'lie ştiinţifice, cu cari 
îi facem analiza. Fapte disconsiderate timp înde
lung.alt, în urma ignorării t.ţil.Or raporturi, apar ime· 
diat în planul întâi al preocupărilor când le anali
zăm în alt senz, şi le surprindem alte raporturi. 
Piatra nebăgată în seamă capul unghiului 3e face. 

Legionarii romani au cucerit lumea cu armele, 
d.air pretutindeni au dus şi civilizaţia. Până şi în„ 
părţile noastre întâlnim numeroase urme ale lu
crărilor lor. Ici turnuri de pază. Colo urme de 
castre. Şi aproape pretutindeni urme de drumuri 
bune, drumuri mai trainice decât faimoasele şo
sele de astăzi, întreţinute cu simţitoare jertfe din 
partea contribuabililor spre groaza pietonilor, bir
jarilor Şi automobiliştilor. 

Armatele moderne reprezintă forte formida
bile, elementare. De ce nu execută opere trainice, 
de civilizaţie, demne de fortele lor? Se susţin cu 
sacrificii imense, pentru a apăra patriile. Cum le 
apără? Distrugând reciproc lucrările de civilizaţie 
şi distrugându-se pe sine. . 
Apărând interese economice, de multe-ori foarte 

problematice, distrug totdeauna valori economice 
reale. 

Apărând avutul şi siguranţa cetăţenilor, le di
strug bunăstairea şi viata. 

Scutind pe cel slab şi nevoiaş, distrug pe cel 
tare şi rezistent. 

Şi aşa mai departe, iratie răsboaielor preamă
rite de o seamă de CUietători şi cântate de poeţi. 

Dare din organizatie consumatoare şi d;struc
tivă, cum este acuma, nu s'ar putea transforma 
armata într'o orianizatie producătoare? Vechii le-
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~ionari romani .ne-au. dat răspunsul. Fapte răslete 
Jin zilele noastre ne dau acelaş răspwis. 

Din toate regimentele armatei detaşamentele 
cele mai. simpatice sunt muzicele militare. 

Lucrările geodesice şi cartografice de pe glob 
au fost şi sunt executate în parte covârşitoare de 
statele-majore ale armatelor. 

Dovadă că pe lângă voinţă şi organiza~ie co
respunzătoare, armata poate executa pe timp de 
pace opere valoroase de interes public. · 

Cine nu cunoaşte, mai departe, lucrările teh
nice, de folos indispensabil, ce le prestează tr11-
pele de geniu? · · · 

- La ocupatia din 1S78-79 a Bosniei şi tterte
govinei, trupele austro-ungare, au construit în cm5 
de câteva luni atâtea şosele şi drumuri de fer în
cât fără de trupe, aceste lucrări de constructi~ ni: 
s'ar fi executat nici în zeci şi sute de ani. Astfel. 
calea ferată de pe valea Bosniei, în lungime de 
190 kUm., s'a construit în 60 de zile, iaducând ser
vicii imense astăzi în cursul răsboiului ba fiind . "' . , 
ş1 astazt de model pentru constructla acestor fel 
de drumllll"i. · 

- Trupele de geniu din armata austro-un~ară 
pot construi astăzi 10 klm. de cale ferată pe zi. 

- In -campania din vara iainului 1913, trupele 
de geniu ale armatei române au aruncat podul 

. peste Dunăre în curs de. 7 ore. 
' - Ştim cu toţii Ce servicii bune, ce ajutor pre
ţios .poate presta armata în cazuri de cal;amHăti 
publice: cutremure, incendii, d.nundaţii, topire a· 
gheturilor pe râuri. . . · · . 

De ce nu ar fi legitimă aşteptarea că lucrările 
de interes public să le ieneralizeze şi permanen
tizeze? Prin aceste ar realiza întărirea şi apărarea 
cea mai efectivă a .patriei. 

Voiu arăta numai prin două exempre ce C)n
secvente imense: pot avea lucrările de acest fel. 
c vorba de închiderea văilor şi regularea rdurilvr. 

.Primăvara, prin topirea zăpezilor; vara, prin 
ploi torenţiale, se descarcă multă apă din munti şi 
de pe dealuri. Văile se umflă şi produc inundaţii 
pentru ca în zilele secetoase ale anului să se simtl 
o mare lipsă de apă, păgubitoare 'din capul locului 
pentru agriculitură. · 

fumul lor genant. Scăpăm de inundaţii şi de secetă. 
Agricultura propriu zisă profită prin irigaţia siste
matică, executată de armată şi prin maşinile <igri
cole electrice. Chiar automobilele sau mai corect: 
benzinomobilele, le transform în „electromobile", 

. adecă în automobile cu acumulatori electrici. Imi 

. scapă deci benzina, care se ieftineşte. 

• 
Omului i-s'a dat facultatea nu numai de C'ln

servare a speciei ci şi facultatea de progres. fiinta 
cugetătoare are deci două probleme în viată: susti
nerea. speciei (în care se cuprinde, fireşte, şi ;,US

tinerea individuală), apoi progresu). In anume ra
porturi, o problemă poate ajunge în confiict cu 
ceealaltă. Cele mai frecvente raporturi sunt de 
ordin economic, apoi de familie, natiune, rassă, re
ligie etc., cu numeroasele lor consecvente şi în
lănţuiri complexe. 

Am arătat .în cele precedente, că „armata pro
ductivă" poate atenua factorul economic, cu multi
plele lui consecvente şi înlăntuiri. 

Că din casarma actuală se poate desvolta vii
toarea şcoală practică pentru popoare, o pot c:-•n
testa numai miopii intelectuali, cari ignorează po
sibilitatea şi legile progresului. 

Că prin atenuarea~ ori chiar disparitia facto
rului economic, se atenuiază , ori chiar dispare o 
cauză de conflicte răsboinice între popoare: e cun
secventa logică a premiselor precedente. Consec
venţă logică, pe care ar trebui să o aibă în vedere, 
din capul locului, pacifiştii. Pacea universală nu 
se poalte realiza decât prin muncă încordată, vrin 
rabotă permanentă, prestată în beneficiul socie
tăţii. In acest sc~p. dacă nu ar exista armata, cu 
disciplina ei, ar trebui să o inventăm. Lupta pen
tru existenţă constă în acomodarea omului la 11a-: 
tură, i.air nu în distrugerea reciprocă a singuratici
lor grupări sociale. 

Oavril Todica. 

Prin distribuţie raţională se poaite regula <te- Bătrâna şi .oarba contesă de Fleja se sbătea 
bitul râurilor. Iar distributia raţională se poate a„ palidă ca cear-a şi cu pieptul sbuciumat între 
junge prin închiderea, văilor .superioare şi rt:gu„ 'Perinele bogate în broderii. 
larea cursului lor .inferior. . Nepoat~ ei Guita, se apropiă cu gingăşie de 

Lucrările aceste nimeni nu e în stare să le exe ~ pat: ,.,. 
cute aşa de bine ca armata. Pietriş şi nisip ufed - Inchipuieşte-ti bunico, tocmai acum am 
din abundantă înseşi văile. Ciment se poate fabrica primit o epistolă dela Andrei, în care îmi scrie, 
destul, ori .îl poate .comanda ministerul de răsboiu că pe aripele· dragostei se grăbeşte să vină la 
în Ioc de muniţie exc.esivă. Vergele şi bar-e d~ noi. lti aduc aceasta la cunoştinţă, pentru ca 
fer pe aceeaş urmă. Cu zid din beton armat se pot vocea neobicinuită şi puternică bărbătească, să 
închide toate .arterele superioare ale văilor casele nu te înspăimânte. 
şi coHbele tărăneşti. mutându-se în puncte ~ai po~ Bătrâna contesă, lipsită de lumina ochilor, 
trivite. tr v • • • t b l · • · · 

1 
. • . . , esan ş1 pnn re uze e e1, m can nu se mai 

.V nch1zand cursul superior al vătlor, ne as1gn- • . observa nici o picătură de sânge, se sili să 
ram pentru tot anul apă suficientă. La digul dd v • b 
închidere se pot înfiinta uzine electrice, de unc!e să scoata un zam et de fericire; degetile ei rect 
se distribuie curentul trebuitor,' aproape gratuit, în' ca ghiaţa căutară convulsiv mâna Gui tei, pe 
localitătile din raion. „ , , ·· care .o. strânse cu gingăşie. 

A • --- Pentru ce e atât de ferbinte mâna ta, 
vand curent electric, aproape gratuit, t.Jată Gui ta? Şi vocea de ce-ti tremură, ca şi când 

. cas<11 solid edificată poate fi iluminată cu electrici~ ai voi să înăbuşi un oftat? Pentru ce cauţi să 
.tate, poate fi încălzită cu calorifere electrice. · mă amăgeşti chiar şi în clipele din urmă ale 

Prin ceea ce scade consmnul petrolului, al c :ir~ vieţii mele? Ştiu, că medicul îmi aşteaptă din 
'~ bunilor de piatră, a1 lemnelor de foc. · · 

Petrolul, al cărui isvor nu este inepuisabil, se moment în moment moartea, şi că acum ti-ai 
prelungeşte în existentă. Acelaş titeiu poate ali~ chiemat bărbatul la patul meu, numai pentru 
menta cu produsele lui mai multe motoare de ben- ca el să-mi închidă pentru somnul de veci ochii 
zină şi motoare Diesel. · mei. lipsiţi de lumină„. 

Curentul electric fiind iaiproape gratuit, dă im- - Dar bine, bunico, pentru ce te chinuieşti 
puls comunicaţiei electrice. Intre satele şi oraşele cu astfel de gânduri întunecate? Medicul m ·a 
învecinate pot circula motoare şi tramwaie clec:. asigurat ·astăzi, că constitutia d-tale robustă a 
trice. Locomotiva actuală, neeconomică dispare învins criza şi însănătoşarea deplină e numai 
dând loc locomotivei Diesel, pentru cireulatia pe chestie de câteva zile .. După trei săptămâni, 
distante mari. :Eliminând locomotiva actuală, c::lr'- dacă e bun D-zeu, vei putea să te preumbli ve
bunele, al cărui isvor nu este inepuisabil, se pre~ selă pe terasă, sprijinindu-te de bratul meu. 
lungeşte în existentă. - Ştiu, că tu eşti îngerul meu păzitor ~i 

Prin regularea cursului inferior al văilor, se mângăietor„. dar, durere, m'am înşelat de a
pot face navigabile râurile principale, regulându-se tâtea ori în sperantele mele, încât mi-am pier
şi aceste în tot cursul lor (de către armată). . dut orice credinţă şi mă tem, că Andrei se re

Toate corăbiile de pe râuri pot fi puse în mi')- întoarce. la noi nu fără un motiv destul de se .. 
care cu motor Diesel. rios. 

Prin niaiVigaţie se ridică oraşele şi satere rive- - Nu-ti uita, bunico, că Andrei voieşte să 
rane. Se ieftineşte şi uşurează transportul mărfu- fie de fată la curse .... 
rilor. - Ai dreptate, copila mea ... morbul mi-a 

lată dar, că prin închiderea văilor şi regularea slăbit ·mult memoria. 
râurilor, am curent electric aproape gratuit, am Cuvintele bătrânei contese se înnecară 1n
comunicatie comodă, rapidă, aproape gratuită. Am tr'o tuse convulsivă, iar când accesul trecu, ea 
căldură ·ruproape gratuită. • continuă a-şi spune bănuielile sale: 

Scap~ petrolul. Scapă cărbunele. Scapă pădu- - Nici cu aceea nu sunt în curat. Dacă An-
ri!c. Scăpăm de locomotivele neeconomice şi de drei de fapt a plecat de aici, sau numai tu m'ai 

~ 
Duminecă, 4 Aprilie 1915. 

făcut să cred aceasta, ca să mă mai liniştesc? 
- Poţi oare să crezi, bunico, că eu, care 

te iubesc şi te stimez atâta, aşi fi în stare să te 
amăgesc.„ cu minciuni? 

- Iartă-mă, copila mea, dar oameni străini 
au picurat venin în. sufletul tău nebănuitor şi 
ţi.au şoptit, că bărbatul tău e nedemn de tine, 
că te-a ofensat greu şi că acum îşi mânânc:i 
simturile ,.Şi banii cu o renumită frumsete .... 

- CaIOmnie ordinară! Dacă Andrei ar afla 
toate acestea„„ atunci„. 

Guita aruncă o privire rugătoare spre ta
bloul Madonnei, care atârna de-asupra patului 
contesei pe moarte, apoi continuă cu voce 
blândă: 

- In ziua când ai binecuvântat unirea„ .. 
noastră ai pus tott>dată bază şi fericirei noastre, 
iar noi ne iubim şi acum cu aceiaş căldură, ca 
şi în acel moment sfânt. 
'- Scumpa şi buna mea Ouita, dacă ai şti 

de ce povară grea mi-ai liberat tu acum sufle
tul, cu cuvintele tale pline de mângăiere! Iar
tă-mă dacă te-am tot supărat cu bănuielile mele 
neîntemeiate, dar mi-a bătut mult la ochi şi . 
faptul, că înzadar caut pe degetul tău inelul de 
logodnă„. De un timp încoace nu-l mai văd la 
locul lui. · 

- L'am luat jos, căci nu mai e· la modă să 
porti inelul de logodnă. 

Bătrâna dădu din cap. 
- Cât s'au schimbat timpurile si moravurile! 

Pe vremea mei inelul de logodnă era un sim
bol sfânt şi eram de credinţa că am fi păcătuit 
dacă !'am fi scos din deget. Iar dacă l'am fi 
pierdut, era vai şi amar! Am fi tremurat in 
veci. cu gândul la nefericirea sigură! O, super
stitiile noastre şi sentimentalismuţ nostru ne
bun erau cu mult mai demne de stimă decat 
gărgăunii voştri de mode şi dorintele voastre 
cochete de a plăcea. -

Guita ascultă mută reproşurile, cari i se 
făceau pe nedrept. Cu gingăşia şi răbdarea 
unei surori de caritate, ea începu să aranjeze 
perinele în patul bunicei bolnave şi cu voce li
nă şi dulce ea zise: 

- Şi acum, ·ca în totdeauna, ai dreptate, bu 4 

nico. lti primesc sfatul: încă astăzi voi începe 
din nou să port inelul, numai linişteşte-te. Şti, 
că doctorul ti-ia interzis să vorbeşti prea mult, 
căci vorba te oboseşte! · 

Bătrâna contesă respiră mai liniştită, apoi 
adurmi lin. In odaie nu se auzia decât tic-tacul 
monoton al orologiului de masă. Guita în tot 
momentul tresăria din visările ei şi trăgea cu 
urechia, să vadă dacă Andrei nu soseşte. Oare 
să-şi tină promisiunea? Va veni el la patul de 
-moarte al bunicei? · · 

Sărmana femeie se cugetă din nou la ora 
cea mai grozavă a vieţii sale, când consiliul de 
medici îşi spuse părerea asupra stării bătrânei 
contese şi ea -· călcând peste demnitatea şi 
simtul său de femeie - s'a aruncat într'o tră
sură să meargă să-şi caute oe necredinciosul 
ei sot . 

Ea îşi făcu drum cu puterea în salon şi când, 
după luni de zile, se află din nou fată în fată cu 
bărbatul ei şi observă pe fata-i agitată privirea 
lui scrutătoare, de emoţionată ·ce era, abia pu-
tu să vorbească. · 

In cele din urmă însă se reculese şi cu vo
cea tremurândă zise: 

- Domnule, te rog uită pentru o oră acea 
prăpastie, peste care nu se poate face pod, si 
care ne desparte unul de altul şi ajută-mă în 
munca mea de îndurare, pentru care m'am 
decis să fac acest pas neobicinuit. Flecari răi 
de gură au trădat secretul nostru bunicei mele 
lipsite de lumina ochilor. 

Eu însă am amăgit'o văzându-o pe patul de 
moarte şi acum te rog, să grăbeşti la patul ei 
şi să o mângăi, asigurându-o, că eu nu rămân or
fană şi fără nici un scut în lume, pentru ca săr
mana şi chinuita femeie - al cărei cuget şi în
grijorare vecinic se ocupă cu mine - să poată 
muri în convingerea, că eu îmi trăiesc fericită 
şi fără nici un gând zilele mele! 

. Andrei îi răspunse cu o ironie amară. 
· - Afectăm -;-- ca în totdeauna - aşa-i 

doamnă.? Bine... îti îndeplinesc dorinta şi te 
asigur, că îmi voi juca splendid rolul meu în . 
această sguduitoare dramă familiară. Aceasta 
însă o fac numai cu conditia, ca dta, drept con-
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P tra serviciu să urgitezi cu advocatul d-tale 
terminarea procesului nostru de divort.„ 

~ Ouita tresări şi se trezi din visările ei. Bol-
nava contesă se trezi din somn si cu degetele 
reci ca ghiaţa atinse mâna nepoatei sale. 

- Mi-e rău .... dă-mi puţină medicină„. Dar 
Andrei tot nu mai vine? Vezi, presimţeam eu, 
că tot ce m..:a spus, nu e adevărat..„ 

In acest moment uşa se deschise si fata din· 
casă anunţă. cu. voce înceată sosirea dlui An
drei. 

- Tocmai acum a sosit Andrei. bunicuţo ( 
Imi permiţi să mă grăbesc în întâmpinarea lui? 
- întrebă Guita tremurând 'în tot trupul, apoi 
se grăbi înaintea soţului ei salutându-l cu o ve-
selie sgomotoasă. · 

Andrei se apropia de pat, îngenunchia îna
intea contesei palide de moarte şi cu o răceală. 
cinică zise: 

- Am venit, bunico! 
Auzind vocea aceasta cunoscută. muribunda 

îşi adună ultimele-i puteri şi, în semn de bine
cuvântare, îşi întinse o mână deasupra capului 
lui Andrei, iar cu cealaltă prinse mâna dreaptă 
a nepoatei sale. 

- Iubiţi-vă unul pe altul şi fiti fericiti, 
scumpii mei copii, ca să pot muri liniştită.„ · 

Orologiul bătu şeapte ore, când contesa tre
cu dintre cei vii, căzând între perini, pe buze 
cu un zimbet de fericire. 

- Multămesc, domnul meu. Ti-ai ţinut cu
vântul.... Nu voi uita nici-odată bunătatea dtale. 

Andrei, după un salut curtenitor, se îndreptiţ 
spre uşe. Guita nu-l retinu.„ :Ea se întoarse în 
altă parte şi începu să plângă în tăcere.„ 

Aindrei se opri o clipă în prag si privi înapoi: 
- In adevăr e păcat, că am ajuns, până 

aici! Acum însă toate sunt înzadar! - mur.;. 
mură el, în timp ce părăsia casa. 

Trad. C. Muşlea. 

Stambulul. *) 
cap •. xxm. 

Din Fanar până Ia moschea imperială ,,Ortal 
chioi", unde se oficiază selamlîcul, sunt două ore 
cu trăsura, ne spun birjarii; de aceea noi, grupa 
celor patru le-am dat ordin să mâne, să facă ce el 
ştiu, numai să nu pierdem selamlâcul. ~· ' 

Evenimentul ce~ mai însemnat al zilei de Vi"" 
neri e selamlâcul şi astfel noi, cari aveam să-l vc.:. 
dem pentru întâia oară, trebuia să nu pierdem o
cazia. 

Birjarii au întins-o dar la drum. 
Suntem în plin Stambul. 
Partea locuită de populaţia musulmană e nu~ 

mită Stambnl şi formeaiză o peninsulă între Cornul 
de aur, Bosfor şi Marmara. 

In partea de nord-ost a acestei peninsule se 
găsesc urme de ale domniei bizantine: nişte zi
duri înconjurătoare, mai multe porti şi câteva co- · 
Iumne. Dintre monumentele bizantine·,Sfânta Sofia 
şi Sfânta Irena sunt transformate în moschei, pre
cum în Fanar 'e transformată Kahrie geami: bise
rica pocăintei. 

Stambululi, reşedinta vietei publice turceşti. are· 
peste 500.000 locuitori. De aci s'a dirigeat veacuri 
întregi destinele unei mari părti a Europei şi s'au 
săvârşit atâtea acte de tirănie şi nedreptate. 

Stambulul are câteva strade mai regulate, dar 
nici vorbă de un pavagiu cum se cade. 

Numeroasele suburbii din deal sunt strâmte şi 
pline de noroi. Moscheile mărete, ale căror mina
r<Muri se înaltă ameninţătoare în văzduh, dau o 
înfăţişare impunătoare Stambulului. · 

Populaţia lui este un amestec de toate limbile 
lumei. O uriaşe învălmăşeală de popoare, o ne
bună alergătură de oameni şi de tipuri curioase . 
îti prezintă un. tablou în fata căruia europeanul a
pusean rămâne uimit şi i se pare că vede un film 
din poveşti. Oricât ad fi cetit şi auzit despre Stam
bul, impresiunea ce ti:o face vederea lui, îti im
primă cu totul o altă ic9ană decât aceea ce ti-ai 
închipuit-o. · · 

•) Acum, când ochii lumei întregi sunt aţintiţi asu
i>ra Constantinopolului, am crezut nimerit să public pen
tru cetltorli „Românului" · capitolele XXIII şi XXIV: 
,,Stambulul" şi „Selamlâcur' din volumul meu „Con· · 
stantinopolul S~milunei" ce în curând va apare. P. V. 

..ROMANUL:.1 

Vizitatorului i se pare că trăieşte cu un secol 
în urmă. · 

Un amestec ciudat de frumos şi urît. de vechiu 
şi modern, de cultură şi barbarie, de pitoresc şi 
ruine ti se înfăţişează ochilor pretutindeni. · 

Aproape de strade mari şi pavate te afonzi în 
tilidoare cu noroi, lângă palatele sultanilor mar
morene şi indatelalt:e în sculpturi maestre se res-' 
fată cocioabe triste în murdăria cea mai gretoasă 
şi luxul celi mai strălucit ad cadânelor învoalate di.!'I. 
aristocratia otomană, are drept cadru mizeria cea 
mai neagră. 

Grupuri, grupuri de cadâne tinere şi luxos în
vestmântate se strecoară pe o potecuţă şerpui
toare pe lângă o turmă de bivoliţe tăvălite de cu
rând în băltoace, împrumutând aerului miasmele 
caracteristice băltilor pe unde s'au tăvălit. Da, ae
rul e plin de mirosuri ciudate, pe când mălacii da.~ 
semnale de nerăbdare prin behăitul lor monotor1, 
că .ar vrea să sugă ... 

Caracteristica Stambulului e comertul. 
In strade chiliometrice nu vezi decât prăvălii 

de tot felul, cu nişte uşi lunguete şi cu marfă atâr
nată în afară pe ambele laturi. Aci vizitatorul va 
putea vedea lângă un magazin de galanterii o mă
celărie cu cărnuri de berbeci graşi; în vecinătatea 
unei fructerii se jupoaie un vitei; lângă o florărie 
elegantă dai de o cafenea primitivă şi murdară. 
lângă un magazin de modestarie, o brutărie d1r:::
pănată; peste drum de librărie e o potcovărie în 
fata căreia sunt legaţi de stâlpi îmbelciugati zeci 
de măgari şi tot atâtia catâri, cari îşi a5teapU 
rândul· să vie nalba111tul" să-i încru1.te. Zarafii!e sl 
aci ca şi în Pera sunt dese, iar precupeţii te ame-, 
ţese cu lauda mărfei lor. Unii te invită să cumperi 
carne friptă, paccale calde (,..iftii de viţel), poau:<.:, 
legume; ail~ii limonadă, rahat prost cu sacîz mult,. 
peşti afuma~i; săpun, legături şi funte conîe~tio
nate din materie proastă, albumuri, cărti i!L!:>trate 
cu vederile palatelor sultanilor, cu Iedicule( şaote
turnuri), Bosforul~ cărti de joc. et. 

Selamlâcul şi Mohamet al V -Iea. 
•. 

Cap. XXIV. 

Dela palatul haremului Sultanului actual Moha
niet al V-lea trăsurile noastre se îndrumează pe 
un bulevard în formatie, unde se pot vedea nu
meroase case cu temeliile ieşite din noua aliniere 
până Ila jumătatea stradei supuse exproprierei şi 
a căror dărâmatre a şi început. 

In dreapta acestui bulevard se înaltă un deal. 
mare pe care se văd trei rânduri de construcţii, 
unele de-asupra altora şi toate de lemn. 

Doamne fereşte, să ia foc easele din rândul de 
jos, că flacările ar încinge dela temelie pe cele' 
<lei.ai mijloc şi apoi s'ar întinde până la cele din 
vârful colinei. 

In tot cazul e o privelrişte frumoasă să vezi pe 
acelaş plan trei lumi, una trăindu-şi viata pe cerul 
celei dela mijloc şi aceasta pe .orizontul celei de 
ios. Pretutindeni curiozităţi. · 

·hi drumul nostru iată şi un escadron de ca• 
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cu barba albă' ca un fuior de mătaisă şi minunat 
îngrijită. Pata. face un gest de opunere şi dă ~pul 
la o parte; însă imediat intervine bătrânul cu au
toritatea-i părintească: 

- Lasă pe doamna să te vadă drag.a mea; 
doamna e mosafiră la noi şi nu-i frumos să o re
fuzi. 

La observaţia părintească fata se supuse ca o 
mieluşea şi dna C. I.... o descopere. 

Ce am văzut atunci în profil, aşa din fugă, n'oi 
uita niciodată. 

Ce ochi, ce sprâncene, ce obraji, ce păr, ce 
ten, Dzeule! 

· Am .rămas înmărmurit, dar nu numai eu am 
simtit aceste emoţiuni, ci şi toţi aceia pe cari no
rocuJ i-a nimerit lângă dna C. I., care, ca să nu 
o deoache, scuipă mărunt asupr.a1 capului fetei şi 
zise pe turceşte: „mdşala, mdşala!" , 

Dar până la Ortachioi mai va mult! 
Drumul începe a ocoli ca în spirală pana pe 

colină. Tocmai sus de tot e moscheia, unde se ofi
ciază selamlâcul - un fel de Te Deum înconjurat 
de un fast imperial. " 

In curtea pătrată a moscheei se văd înşiraţi 
în semicerc membrii „Societăţii Doina Dobrogef'. 

Doamnele şi domnişoarele noastre, în costum 
nation.aa formează un decor splendid, străin locu
lui, care atrage atentia mărimilor şi oficialilor. 

Lângă terasa moscheei se află Niazim Paşa, 
foshil ministru de răsboiu şi apoi generalisimul 
armatei tuTceşti din răsboiul bailcanic, Şeicul Is
lam, ministrul vacufurilor, doi preoti arabi, doi 

-şambelani în mare tinută, cari tin în mână două 
vase de argint, mai multi alţi demnitari, prefectul 
politiei capitalei şi un grup de elevi din scoaAa 
militară, strânşi în cerc. 

Dintr'o cotitură a dealului se vede coborând a-
laiul imperial~ · 

Muzica militară se orânduieşte la locul ei o
cupat şi alte dăti în Vinerea selamlâcului, şi la 
comandai şefului ei, dă semnalul că convoiul im-
perial a ieşit din curtea palatului. " 

De aci 'ncolo pe toate fetele se observă o emo
tie şi fiecare se pregăteşte să ia pozitia ran!J!ului 
său fată de Padişah. 

Inaintea cupeului iruperi.ad păşesc pe jos doi 
tineri în uniformă albaneză: în şalvari şi pieptare 
de postav verde ornamentate cu şnururi de im
brişim şi fir de argint. Aceşti doi gardieni impe
riali păş.esc alăturea cupeului cu mânile cruce pe 
pie1>t. Cei doi şambelani cu vasele de argint în 
mâni preîntimpină cu multă smerenie pe Padişah 
având aerul a-i împarfuma drumul. 

I 

Inainte de a se opri cupeul, grupa elevi!Or ,coa
lei militare, strânşi în cerc, şi fără a îndrăzni ·"l 
ridice privirile spre Padişah, începe să cânte, da.r 
cu atâta şimtire şi duioşie, încât pentru o <..iii ă 
am pierdui din vedere că se apropie de noi suita
nul Mohaniet al V-lea ~cărui prezentă merită toată 
atenţia noastră. 

valerie î.n mare ţinută, care merge să facă 0110ru- Avurăm noroc să-l prindem în placa foto;{rJîid 
rile la sel12irrilâc. Când ajungem în dreptul port- a sufletelor noastre, deşi, cum am spus, imnul su
drapelului, ne ridicăm câteşi patru în picioare şi blim al elevilor ne atrăsese întreaga atentie spre 
salutăm, cum · ni-i obiceiul\ descoperindu-ne ca- arta lor. Căci îndată te au tăcut, ochit noştri, min
petele. · ' tea, inima. s'au pironit asupra sult<ti1;.;lui, .:are v.1-

Comandantul, u11 colonel, cum nrinde de veste zând şi auzind acea grupă străină, cu trkGlorul la fi 
despre asta, ne onorează cu un salut aplecând sa- butonieră, urându-i pe turceşte: „Să trăiască mulţi 
bia spre noi. Acest gest ite face să nu ne putem ani", întrebă la ureche pe ministrul său de răs
stăpâni şi să isbucnim în urale, fapt ce determină boiu, cine suntem şi de cum află, aduse augusta. i 
pe muHi cavalerişti să ne întimpine cu un surâs mână spre fes în semn de bine ati venit, cărui gest. 
prietenesc Pe buze; imperial i-a urmait un puternic ura din piepturile 

Delai un rând de vreme din bulevard trecem noastre, apoi ajutat de şambelani se coboară din 
într'o ulită îngustă şi ~ptuşită cu bolovani. · cupeu şi se îndreaptă în interiorul moscheei spre 

Tot pe această ulită ~~ 'îndreaptă şi esca- a-şi face n1găciunea. · 

dronul. Delâ spate, văzându.I, am putut observa că 
Casele pe aci sunt numai cu un cat şj maj toatt; • sultalnul Mohamet al V-lea e bine· încovoiat 51 

au grătare la ferestre. . · memhrele-i inferioare formează două unghiuri pro-
Din partea opusă vin spre noi un şir nesfârşit nuntate la îndolttfta genunchilor. 

de măgăruşi, purtând pe sama·r coşuri încărcate Exteriorul Lui îti evocă un trecut plin de su-
cu cărămizi, ll!oloz, lemnărie fasona1tă şj alite ma- ferinte morale şi fizice. ' 
teriale de construcţie. Sunt mânaţi din urmă de 
chirigii, cari nu se sinchisesc că, pe aceeaş uli- Timp de 30 de ani de captivitate în subsolurile 
cioară trece suita imperială. · sfintei Irene, azi muzeuJi armelor, cât a trebuit să 

îndure!.„„ · · · 
Pe lângă suita şi convoiul de măgăruşi năcăiiti 

cu mari poveri pe samar, trec la deal sau la vale . Constanţa._ 1915. 
grupuri de cadâne tăcute. 
. Ah, ce n'aş da să le văd fetişoara învoalată! 

' Dna C. I..„ sotia unui prieten, ghicindu-mi gân
dul, tocmai când păşeam alăturea de dânsa, o
preşte cu o dexteritate de artistă, pe una din CO· 
morile Stambulului care ieşise la plimbare pe jos, 
fiind însoţită de părintele ei, un ~~spectabjl bătrâ!} 

Petru , Vulcan. 
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Prin %Italia. 
& 

De Tullia Bogdan. 

Era la începutul răsboiului. Sunetul de alar
mă mă găseşte într'unul din oraşele Elveţiei, in 
aceasta tară de străini, cari se urzeau acuma 
într'un singur gând: cum, şi pe unde s'ajungă 
cât de 'ngrabă acasă. Ziarele franceze ne dau 
zilnice ştiri fantastice, astfel încât dacă era să 
le crezi, jumătatea armatei austro-ungare tre
buia, negreşit, să fie deja nimicită pe Sava şi Du
năre, tulburările interne porniseră din toate col
turile, şi alte ştiri de felul acestora se ţineau lan(. 
Cu orice preţ dar, acasă! la legaţia austro
ungară mi se dăduseră toate amănuntele şi posi
bilitatea unei călătorii prin nordul Italiei, bineîn
ţeles dacă eram de acord să înving greutăţile 
şi piedecile ce puteam să le întâlnesc. Peste 
Milano-Venezia-Fiume, singura linie rămasă 
liberă pentru pasageri. 

Ne mai spunoau ziarele germane şi franceze 
ale republicei neutrale despre călătorii cu mii 
de peripeţii îndurate pe la frontierele diferite. 
Cetisem de un oliter suedez deţinut în vre-o 
câteva rânduri bănuit de spionaj când de Ger
mani, când de Francezi; un altul care făcuse 
drumzd din Geneva la Paris în tovărăşia - cai
lor,· familii întregi cari petreceau noptile sub 
cerul liber aşteptând trenurile cari întotdeauna 
se dovedeau insuficiente de-ai primi pe toţi. 
. Si zi de zi alte descrieri de voiaj în felul 
acestora. 

Urmase repatriarea tuturor străinilor din 
ţările mobilizate şi'n deosebi Italia, care are su
tele de mii de muncitori plecaţi în toată Europa 
era acuma invazionată de reîntoarcerea lor în 
patrie. Oraşul Milano, acest centru al căilor f e
rate italiene, de unde îşi iau direcţia toate 'liniile 
principale spre Roma, Turin, Venezia, Ancona, 
etc. Aici în acest centru de artă clasică se des
lănfuia acuma tabloul celei mai grozave mizerii 
şi sărăcii. , 

Cu mare încetineală şi cu şi mai puţin entu
ziasm se făcuse şi în Elve(ia mobilizarea gene
rală şi domnea pretutindeni o învălmăşeală şi o 
agitaţie de nedescris. Orice comunicaţie cu străi-

. nătatea era ruptă cu desăvârşire şi între noi, 
camarade din toate colţurile EuroTJei, a celei 
mai îndepă,rtate chiar, şi trecuseră deja mai bine 
de două-trei săTJtămâni fără s' avem ori să putem 
da ştiri. 

Ştirile fantastice de TJrin ziare, IUl mai aveau 
hotare. Milanul era în flacări, aprins de furia 
socialiştilor rămaşi fără muncă; Simplonul era 
subminat şi partea dinsTJre Italia aruncat în aer; 
şi' n preseara plecării mele o .ediţie specială a zia
rului .,Ia Liberte", cere Elveţienilor să-şi pă
streze calmld în cazul unei ciocniri ce avea să 
se dea la Bâle, dinspre frontiera germană. 

Tremi.rile elveţiene, de-o curătenie exemplară 
altădată, acuma sunt de nerecunoscut. Dela clasa 
întâi. şi până la a treia domneşte acea unitate 
de bâlci în care trebuie să fii foarte mulţămit dacă 
găseşti un loc chiar şi'n vecinătatea celei mai 

\J puţin simpatice democraţii. Si înaintăm spre 
frontiera italiană - cu încetineala trenurilor 
personale ungare - admirând capod' opera ce-i 
linia cu cele două tuneluri uria.şe Simplonul şi 
Lăischbergul. ln tovărăşia unei gentile familii 
spaniole din Cartagena, care se afla de vacanţă 
pe lacurile Elveţiei ş' acuma, cu un ocol enorm, 
peste Brin.disi vor s'ajungă acasă - sosim la 
Domodossola, unde om peste om umple peroa
nele, îngrămădeală de cui ere şi copii, bagaje şi 
oameni de toate categoriile şi~un babilon de na
tionalităfi cu graiurile lor. Fără alte dificultăţi 
îns.ă decât lumea enormă schimbăm trenul elve
tian superior chiar ş' acum celor italieneşti, va
goane sistem antic şi cu reputaţia prea puţin 
simpatică a necurăţeniei. 
După o înaintare a.dormitoare sosim sara la ora. 

şapte în gara din Milano, unde mi se desfăşura 
cel mai cru.d adevăr al mizeriilor şi al. sărăciei, 
tablouri descrise în ziarele franceze, pe cari nu 
le credeam în întregime; ş' acuma ceream iertare 
în gândul meu tovarăşu/ai, călător, martor ocu
lar şi el al acestor scene înspăimântător de triste. 
Edil iciul gărei, 1>0mpos, cu cheiuri largi şi pe
roone, coridoare vaste ,şi incăperi .fargi şi săli 
bogate, era acuma a.dăpostul unei caravane ne
norocite, unei lumi de muncitori săraci lipi(i 

..ROMANUL'; 

pământului, prăpădiţi, sf ârşifi de osteneala căld
toriei de până aci. Toate încăperile deopotrivă, 
coridoarele, chefurile, gemeau de această lume 
mizerabilă, trântită pe jos, pe mese şi canapele, 
rupţi de foame şi mizerii. Sute de familii cari 
se întorceau şi-şi aduceau tot avutul legat în saci 
şi cârpe incolore, frânturi "de mobile sărăcă
cioase, peri ni murdare, cui ere rupttJ.., şi cu un 
cuvânt tot ce puteau. tcîrăi cu ei aceşti nenoro
ciţi rămaşi pe drumuri fără casă şi căpătâi. Şi 
femeile şi copiii! N'am să uit vreodată aceste 
îngrozitoare tablouri. De zile întregi în drum, 
nemâncaţi, sfârşiţi de nesomn şi neodilmă, lip
siţi de umbra curăţeniei chiar, păreau o hoardă 
gonită de săptămâni. Copiii, câteş trei pairu la 
o familie, zăceau pe jos între hairze vechi zdren
ţuite, pe saci, sau pe pământul gol, alături de 
femei însărcinate de-o oboseală care le ştergea 
orice expresie a feţei. Din îngrijirea statldui şi 
dame din înal.ta societate erau printre ei împăr
ţindu-le pâne, lapte, vin, paral.e şi mângăind 
copiii şi adresând vorbe blânde femeilor twno
rocite. 

Una dintre aceste doamne, o italiancă tip de 
frumseţe, mă vede străină, emotionată, mă în
treabă cu multă amabilitate dacă viu de pe un 
drum lung. Profit şi deschid vorba asupra sce
nelor ce ne împresurau. /mi spune cu maltd du
rere. şi nu fără oarecare îngrijorare că de zile 
dearândul trenurile varsă această mare de să
răcime, rămasă din grafia răsboiului, fără pânea 
zilei de mâne. Zăresc o femeie îmbrăcată bini
şor, aşezată între bagaje din saci şi perini, între 
cari se odihneau trei copii, cu al paJrulea, 1m 
copilaş de vre-o zece ani, slab şi istovit vorbea 
nemţeşte. O avăesc şi o întreb de unde vine. 
Cu o voce apatică îmi descrie situaţia-i deplora
bilă. Plecase din Italia de paisprezece ani la 
Strassburg, un.de avea cârciumă care-i a.ducea 
binişor. ReîmTJatriata acum se întoarce la Ve
rona, locul, ei natal, unde n' o aştepta şi nu are 
nimic decât averea- ce şi-o aducea în saci. Şi-mi 
arată cei patru copii. 

Şi-am văzut pentru întâia dată şi nu fără 
oarecare teamă necunosclltă, bărbati şi femei cu 
figurile îndârjite de nemulţămire şi suferinţa în
durată, alumwti fără vina lor, de-un ce suprem, 
de ce, ei nu puteau să-şi dea seama şi să pri
ceapă de ce a căzut asupra lor ca un trăznet. 
Urmez italianca simpatică în drumu-i de sama
riteancă. Se opreşte lânl!ă o femeie însărcinată, 
culcată pe Jos, cu o privire încruntată. Lângă 
ea pe nişte măsărite rupte doi copii de trei-TJatru 
ani. La repe(itele insistente nu primeşte să mă
nânce nimic, respinl!e brusc, cu un !!est dârz 
orice i se îmhie. Italianca îi spune ciz blândeţe 
vorbe frumoase şi-i- mân.f!ăie copiii cari sorb cu 
lăcomie lapte şi pâne. BărbaJul ei, tipul socia
listului italian îi spune că de când sunt prăpă
diti în drum nu e chip s' o facă să mănânce. La 
repetitele insistente ale italiancei care este în
duiosată îndeosebi de starea nenorocită în care 
o vede, ridică camd şi varsă o ploaie de injurii 
şi blesteme arătându-şi coviii şi zdrenţele. Nu 
mult ştiu ce spune, dar e lesne de înteles„. 

Ca si după furtună, se linişteşte cu încetul, 
cedează foamea şi primeste să bea vutin lapte, 
si-şi reia expres;a în.dâr;;tă. Samariteanca îi mai 
repetă câteva cuvinte blânde, îi dă pentru copii 
provizie de lapte şi pâne şi TJleară abătută pen
trz1 ca să se oprească un pas alături„. 

Toate frumseţile bogate ale oraşelor din nor
dul Italiei n' au patut să-mi şteargă icoaM vie 
şi amintirea mizeriilor fără de seamă ce vă
zusem. Nu de mult băntuită de un nou cutremur 
aceasta frumoasă (ară, totdemma expusă ele
mentului naturii, căruia supus îi este omul, m-a 
cuprins din nou amintirea tristei impresii ce-a 
trebuit să-mi Iacă Italia. 

$i când am trecut hotarul tării noastre şi am 
găsit contrastul în entuziasmul de însufleţire 
pentru răsboi, şi podoabele de flori al.e trenu
rilor militare, cu belşugul de provizii ale 
soldaţilor, şi fâlfăiri de batiste şi drapele în 
mânile lumei îmbrăcată în haina de sărbătoare 
şi când acest paroxism al entuziasmului s'a tinut 

. şir în tinutul de peste Dunăre ca şi pe întinsul 
şes - încet, încet mi s' a trezit în suflet o ne
dumerire şi nu ştiu unde eram mai emo(ionatd: 
aici, ori dincolo şi md înfribam care-i dat rds
boiul cu adevărat! 

Era la început„ •• 

Dumin~ 4 Aprilie "1915. 

Din ~,Povestea 
lui făt-frumos." 

IV. 
Strâmbă lemne şi Sfarmă-peatră. 

Coborând, ieşind pe poartă 
făt-frumos, la drum de tară. 
Haide~hai, c'un „Doamne-a.iută", 
Mai departe!„. Merge, iară„. 

Merge, tot spre-amiazi nainte. 
Doru-i încotro-I alungă, -
Zi de vară până'n seară, 
Cale lungă, să-i ajungă! -

Intâlnia ici-colo 'n mersu-i 
Vechi dumbrăvi de ulm, de fag„. 
Prin dumbrăvi: isvoare limpezi, 
Pasări ce cântau cu drag. 

· - „Vino!" (ulmii nalţi, din frunze, 
li şoptiau prieteneşte) 
„Şezi pe pajişte Ia umbră. 
„Puţintel... mai odihneşte!" 

Iar isvoarele: - ,,De unde 
„Zor a~a ne-astâmpărat? .„ 
„Stăi!„. să-ti uzi cu apă limba, 
„Ce de sete s'a uscat!" 

- „Stăi!" (ziceau şi pasările, 
Pe sub ulmi rotindu-şi sborul) 
„Să ne-asculţi cântarea dulce!... 
„Să-ti mai dai uitării dorul !..„" 

Dar voinicul, surd a toate, 
Tot trecea: desiş, poiene.„ 
lncotro-i părea că-l chiamă 
Glasul mândrei Cosânzene. 

O vedea par'că, măreaţă, 
Strălucind în drumul lui: 
Când pe-a luncilor verdeată. 
Când pe-albastrul cerului. 

\ 

II chiema,'"cu dulci cuvinte, 
C'un surâs ... aşa de blând!„. 
Şi el tot păşia nainte, 

,i_.; S'o ajungă mai curând. -
'* 

Tată-I, după multă cale, 
Intr'un codru neumblat„. 
- „Doamne ! " se gând ia 'ntru sine 
făt-frumos, privind mirat. 

„Am văzut păduri, atâtea I .•.. 
„Ins' aceasta.„ seamăn n'are!„„ 
„Ce copaci înalti, cât cerul!„„ 
„Drepţi cu toţii, lumânare!" 

Dar de la un Ioc încolo, 
Şi mai mare-i fu mirarea; 
Nu zăria copac, nici uriul, 
.Drept - acum - ca lumânarea. 

Indoiti erau, dearândul, 
Şi strâmbati, colac, săracii... 
- „Tiil" şi-a zis el. „Cine oare 
„Strâmbă - aşa pe-aici copacii ?„." 

A mai mers câtva„. şi iată, 
Inaintea sa, pe-un grind, 
Vede-un om„. înalt cât patru„. ·. 
Fără preget ostenind! „. 

Ce făcea ?„. Lua copacii 
, Drepţi ca bradul, de tulpină, 

Si-i strâmba pe toti.„ cu vârful. 
'Din văzduh spre rădăcină! 

Făt-frumos la el se duce: 
- „Aoleo ! „. da ce-i cu tine, 
„De strâmbezi aşa mândretea 
„De pădure, măi creştine? „.: 
„N'o uzi tu! şi n'ai făcut' o 
„Să se nalte din pământ! 
„Ci-o stropeşte şi-a crescut'o 
„Mândră, naltă ... Domnul sfânt!" 

'· 
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- „Ei, şi-apoi? „. (răspunde omul) 
„O strâmbez!„. c'aşa voiesc!... 
„Oamenii doar nu degeaba 
„Strâmbă-lemne" mă numesc! 

„Hei !... în cale fiul zinei. 
„făt-frumos, de mi-ar ieşi: 
„Tot ca pe copacii ăştia, 
„Şi pe el l'aş îndoi!" • 

- „Zău?.„ l'ai îndoi? ... Prea bine!... 
„Hai, viteazule deliu 
„Indoieşte-mă !... că eu sunt 
„făt-frumos, al zinei fiu!" 

- „Tu eşti?„."-„Eu!„" Atunci voinicul, 
Strâmbă-lemne cel fălos, 
La statură cât un munte. 
'L întrebă pe făt-frumos: 

- „Cum vrei să luptăm? ... Din săbii? ... 
„Ori să ne luăm la trântă?.:." 
El răspunse: - „Luptă dreaptă, 
„Piept la piept, vreau !.„ că-i mai sfântă!'' 

Strâmbă-lemne-I ia, mi-l saltă 
Sus pe făt-frumos, cu vlagă; 
Şi 'n pământ, dintr'o isbire. 
Până la genunchi mi-l bagă. 

Hai şi făt-frumos, 1-înhată, 
Mi-l ridică voiniceşte, 
Şi'n pământ pe Strâmbă-lemne 
Până 'n brâu îl adânceşte. 

Strâmbă-lemne, hop! afară„. 
Iar îl prinde, nu se lasă ... 
Şi 'n pământ pe fiul zinei 
Pân' la subtiori l'îndeasă. 

făt-frumos, se smulse iute. 
Şi săltându-l, sus, în vânt, 
Până 'n gât pe Strâmbă-lemne 
Afundatu-l'a 'n pământ! 

Paloşul apoi şi-l scoase. 
Căpăţina să-i răteze ... 
Dară Strâmbă-lemne-i zise: 
- „Ia stai, făt-frumos viteze! 

„Nu da!... căci„. tăindu-mi capul, 
„Ce-o să foloseşti tu oare? „. 
,,fii bun, lasă-mă!... că-s tânăr!... 
,;Să mai văd frumosul soare!" 

Făt-frumos, milos, îşi vâră 
Paloşul în teacă iară: 
Ia de cap pe Strâmbă-lemne. 
Din pământ îl trage-afară: 

- „Iacă-ti dăruiesc viată!..." 
Strâmbă-lemne-i mulţumi... 
L'a cuprins cu drag în brate: 
- „D'astăzi..„ frate eu ti-oiu fi!..." 

Şi plecară mai departe 
Pe acelaş drum apoi 
Prin pădurea nesfârşită, 
Ca prieteni, amândoi. -

făt-frumos din mersu-i însă 
Locului de-odată stete: 
- ,,Nu ştii tu p'aici, voinice, 
„Vr'un părău ?„. că mor de sete!" 

Iară Strâmbă-lemne: - „Cum nu?.„ 
„Hai cu mine, frătioare ! " 
Şi luând-o 'n jos la stânga, 
Dau de-o apă curgătoare. 

Dar era nisip, mai toată. 
Tulbure grozav!. . ." Din ea, 
făt-frumos să-şi potolească 
focul setei, nu putea! 

La tovarăşu-i priveşte: 
- „Să glumeşti ai vrut, pe semne ... 
„Apă de· beut e asta. 
„Măi fărtate Strâmbă-lemne?" 

- „De, prietene!... ştiu şi eu ?„. 
„Mai băut-am, nu odată, _ -

„R O M A. N U t" 

„Din acest părău de munte .... 
„Apa lui era curată!..." 

- „Bine! hai atunci pe apă 
„Tot la deal, ca să vedem: 
„Cine-o tulbură, de nu e 
„Cu putinţă azi s'o bem?" 

- „Hai !.„" Şi cum se duc pe apă 
Tot la deal... de-odată 'n zare 
Văd un alt om ... nalt cât şapte„. 
Ostenind, nevoie mare! 

Ce făcea? .. : Lua pietroiul, 
Cât o doniţă de gros ... 
II strângea, nisip făcându-l, 
Şi-l dădea pe apă 'n jos. 

Bolovani mai mari pe urmă, 
i Cât o banită, lua„. 

Ii făcea nisip în palme, 
Şi pe apă 'n jos îi da. 

- „lra !..." făt-frumos îi strigă, 
Ce-ai cu bolovanii, bietii. 

"De-i faci praf... şi tulburi apa, 
::ca să n'o mai bea drumetii ?„." 

- „Iacă!... praf îi fac!... şi-o tulbur!„. 
fiindc'aşa vreau!" el grăieşte. 

',',Nu degeaba doară lumea 
„Sfarmă-peatră" mă numeşte! „. 

„Hai ! „. de mi-ar ieşi 'n potecă 
„fiul zinei, făt-frumos: 
„Praf l'aş face şi pe dânsul. 
„Şi l'aş da pe apă 'n jos!" 

- „Zău? „. l'ai face praf? .„ Ei bine, 
„Măi viteazule deliu. 

Haide fă-mă praf !„. că eu sunt 
::făt-fr~mos, al zinei fiu!'' _ 

- „Tu eşti?" - „Eu!..." Atunci voinicvl 
Sfarmă-peatră vine 'n grabă„. 
Scânteiau sălbateci ochi-i... 
Şi pe făt-frumos I-întreabă: 

- Cum vrei să luptăm?„. Din săbii?.„ 
„o;l, mai bine, piept la piept? „.'' 
- Mai mă 'ntrebi ?" grăi flăcăul, 
„Pi~pt la piept!„. că-i. mai pe drept!...'' 

Sfarmă-peatră-1 prinse 'n brate„. 
fiul zinei... nu s'a dat!„„ 
Tot ca şi cu Strâmbă-lemne, 
Şi cu dânsul s'a luptat!... 

Şi 'n pământ, afund, vârându-l. 
lute paloşul şi-a scos„. 
Dară Sfarmă-peatră-i zise: 
- „Ia stăi!... nu da, făt-frumos!... 

„Ce vei folosi tu oare. 
„Mie capul dacă-mi tai?„. 
„Hai mai bine să ne prindem 
F · d 1 " B. ' h . ' " „ rat1 e cruce„... - „ me„. a1..„ 

Şi, de cap, îl trase-afară 
Din pământ, cu bunătate„. 
El, întreabă dup'aceea: 
- „Unde mergi?" - „In lume, frate". 

- „Dar ăst om, de lângă tine, 
„Cine-i? ... şi 'ncotro se duce?.„" 
- „Tot în lume, ca şi mine„. 
„Tot un frate-al meu de cruce!" 

- „Ia-mă, făt-frumos voi1nice, 
„Şi pe mine, dacă vrei, 
„Ca să merg cu voi în lume!" 

V. ,„ ş· t t . - „ 1110. 1 pornesc„. us re1. 

Merg pe-acelaş drum, alături, 
Ca trei fii ai unei mume, 
Mai departe prin pădurea 
Largă„ . spre-a ieşi la lume! 

P. Dulfu. 

LEGENDĂ. 
Ultimul din vita Nălă(ăştilor, s'a stins în 

primii ani după resmirită. 
Şi cine erau Nălăţăştii? 
Era o familie veche, de obârşie română, de

veni tă nobilă în puterea hărniciei armelor ei. 
După legendă, străbunul lor a fost V asilie 

Florea, om cu aşezământ în satul Bobâlna. 
Când a fost însă ridicat la rangul de nobil din 
partea stăpânirei de pe acele vremuri, cu pri
lejul primirei diplomei, pentru meritele câşti
gate pe câmpul de luptă, de către cei încredin
ţaţi cu ceremonialul obicinuit la atari ocaziuni 
i s'ar fi zis: Na-LatHine Vasilie, şi de aci nu
mele de: Nălati - cum zice poporul. 

Cu schimbarea numelui i s'a schimbat nea
mul şi legea străbună, alipindu-se întru toate 
neamului dominant şi legei calvine! 

Şi nu e mirare dacă după stările de atunci 
s'a întâmplat aşa, deoarece sediul vlădicului 
calvinesc era în vadul Murăşului, în comuna 
Turdaş, în imediata apropiere, despărţit numai 
prin râul Murăş de satul Bobâlna. 

După progenitura avitică a fost împărtit şi 
feudul, aşa încftt pe la jumătatea veacului a 
XVIII în Bobâlna erau două „curţi domneşti", 
ceea de sub Pleş lângă „Ulita mare" şi a 
doua de către Murăş la o distantă de cca 200 
metri, raiul desfătărilor celor doi Nălăţăşti: 
N~llatri Jozsi şi Nălatri Pista şambelanul. 

Aceste două curţi Bomunicau printr'o stra
dă numită „Uliţa ungurească'' în preajma că
teia pe la anul 1848 mai erau încă două fa
milii cu nume străin: Winter şi Şandor, foşti 
slujbaşi domneşti. 

La poarta curţii de către Murăş „Uliţa" se 
bifurchează, către: Maierile domneşti şi alta: 
pe „după ogrăzi''. E de însemnat aci, că cu
vântul „ogrăzi" între locuitori numai aci se au
de pronunţându-se, altcum poporul nu-l folo
seşte. el zice grădină şi nu ogradă, ca şi pe alte 
locuri. 

Deasa comunicatie cu scaunul vlădicesc din 
Turdaş ai căruia asesori erau, h1tru atâta i-a 
captivat întru cât îşi zidiră si biserică proprie 
calvină. încercând şi calvinizarea iobagilor ro
mâni. dar aceasta nu le-a succes. 

Biserica a existat nână la anul 1784. Statuele 
şi busturile „albe'' unele au mai rămas până 
încoace târziu. 

Pe spesele proprii. mai sustineau şi aprovi
zionau cu cele necesare şi un escadron de hu -
sari „împărăteşti" până la focul din 1833 când 
trăsnind în magazina domnească, întreaga 
parte a satului dela şes, dimpreună cu biserica 
română au fost mistuite, şi domnii încă abziseră 
de ofertul obişnuit. 

Curtea de sub „Ples" cu o grădină de mai 
multe jugăre în extensiune, până la anii 1860, 
era închisă de către „Uliţă" cu gratii şi stâlpi, 
pentagonali împremezati prin prinhlP. cu ca
piteluri coloraţi, iar celelalte laturi cu palisade 
puternice de gârnită, interiorul era stretăiat de 
cărări, grupe de flori, alee, pomi şi arbori de 
diferite soiuri, iar de dttre stradă erau plopi 
înalti plantaţi simetric, şi ca la ponmcă cres
cuţi. 

Castelul principal, curtea şi al doilea palat. 
erau unde sunt astăzi. Zidirile. şi sunt multe. 
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erau şi sunt din cărămidă. şi numai castelul a- \ t 
coterit cu tig\ă, toate celelalte erau cu şindilă. 
Castelul are un etaj cu trei odăi, coridor şi 
scări înguste. In parter, De sub etaj, până la 
anul 1849 era o intrare (einfart) arcuată şi la 
ambele laturile câte-o odaie ori mai bine zis: 
Toate boltite, până şi etajul. 

Poporul numea castelul acesta: „Sub Poartă" 
deci. el nu zicea „mă duc la curte" ci - Sub 
Poartă. 

Aci li se impărtiau robotasilor poruncile. 
aci se Uneau judecătile şi li se măsurau iobagi
lor obişnuitele 25-100, eventual aruncarea în 
celulă. Toate boltite, până şi etajul. 

In una din celulele amintite fu detinut Sofro
nie răsvrătitorul când veni pentru a doua oară 
în Bobâlna, scăpând la '"prima travestit ca şi că
răuş cu o roată în spate. Pentru distractii şi 
bacanalii era „rolata" a doua de cca SO metri 
în lungime cu odăi sl saloane quanh.\m satis. 
demolată total prin anii 70. Sub polata era un 
podrum de o asemenea lungime - există încă 
- pe atunci plin cu vinuri excelente din dea- . 
!urile Bobâlnei, vestea căruia ajunsese până în 
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inima Albianului. La capătul rolatei, spre apus, 
era biserica (reformată). 

Printre grădina, cu raiul domnesc şi Pleşul 
cu viile aducătoare de atâta belsuR, trece „Dru
tnul mare" ce duce dela „Piatra Maiului" pe 
sub poala muntilor apuseni spre Oermisera
Gelmar - Ia Apulum. Unica reminiscentă, de 

pe vremurile ·când legiunile romane încăle
cau acest drum, e „f eredeele" - scălzile -
la o distantă cam de 6-8 klm. dela centrul 
comunei pe valea satului în sus. Aci sunt două 
bazenuri cadrat zidite din cărămidă. Continu-. 
tul si gustul apei era ca şi la „Buziaş 
comitatul Timiş. 

Bazenele ca zidire mai există încă, izvoa
rele însă, între anii 1890-1900 au dispărut. 

Destinul a voit ca ultimul stăpân al curtei 
lndicate să fie botezat iarăş cu numele: Jozsi, 
deci Nălatzi Jozsi, răposat în Sibiiu în anul 
1850 (?) 

Ca tuberculotic ce era. adeseori se îmbrăca 
în cojoc lung, chiar şi în zilele de vară. 

ln moştenire l-a rămas ginerele său Szal
bek Iakab, care după câtiva ani cj-a vândut a
~eastă moştenire. 

In a doua curte era pe timpul acesta contele 
Bethlen Oliver, ce luase în căsătorie pe divor
tata cont. Csâky, descendentă şi aceasta din 
familia Nălătăstilor'. 

Despre contele Csâky - ulterior recunos
cut de filoromân - se spune, că înaint~ de a 
părăsi comuna a chemat la sine pe toti foştii. 
săi iobagi şi în plâns şi lacrimi si-a luat dela, 
ei rămas bun. „„.., 

Contele Bethlen a murit ca colonel căpăwit · 
în prima armată teritorială (honvezi), er'!, :y1,ă 
sub tutorat şi averea sub secvcstni\ ~- p~ra~lt. 
de familie. 

$1 ln. sfârşit sl'ţ vezi: averea Românului Va
silie Florea, câştigată în baza aptitudinci sale. 
în decursul timpului trecută prin multe mâni. 
astăzi prin hărnicia unei foaste m~troa11e rn: 
mâne, e devenită iară~ av~re romanească. $1 
asa să si rămână, zicem noi, .. ·· - .· ·- -

Iancu Bobâlneanul. 

Primăvara. 
Soarele cald care din înălţimea cemlW deş

teaptă natura, îşi trimite razele argintii asupra 
noastră. 

Totul se mişcă, toatte prind viată.„. 
Insectele şi omul, floarea şi copacul si paserile 

sburdalnice; - toţi şi toate îşi deschid ochii: ca 
la un semn dat, cu un surâs de mulţumire. 

Toată natura încearcă să-şi arunc~ jugul nai
nelor de iarn~, să scape gin închisoarea rece şt 
umedă ilnde a fost anmcată de~a lungul atâtor, 
iuni. Tot! ne grăbim ca să străbatem la larg, ca să 
sorbim cât mal curând şi cât mai mult din aerul 
cald şi dulce al primăverii, ca să ne răsfăţăm la 
razele scumpe şi binefăcătoare ale soarelui su
perb. 

Ne simtim mai uşuraţi„„ Par'că air dispărea o 
ceată ce ne întuneca gândkea, par'că ne-am des· 
face de lanturi grele cari ne opreau în mers, cari 
ne încătuşau voinţa şi energia .. „ 

Inima condamnată la tăcere, i(llStăzi şi-ar ·des
chide gura ca să grăiască în tonul ei ademenitor. 
Ghiaţa ce o împrejmuia se topeşte, pleacă ruşi
nată şi în locul ei ţâşneşte un isvor cald şi dulce, 
isvorul dragostei şi al pasiunilor. 

Q mişcare general~"!!! 
Neliinişt~ ş~ vioicilm~ răsare pretutincteni, 
8pera111ta cti imrâstH gratios se apropie de su. 

fletul celor năcăHti. 
energia lâncezită prinde putere şi pleacă la 

drum. 
Vointa, care lovită de furtunile vietii se clătină 

nehotărită , astăzi par'că îşi ridică capul mai se
meaţă. 

Iar cei obositi şi micinati în luptele crâncene 
şi nedrepte ale vietii, aceşti nenorociţi cari se în
frăteau cu moartea, azi se întorc cu spaimă dela 
acest monstru cinic şi îngrozitor. Astăzi şi aceştia 
privesc soarele drept în fată şi cerşesc o bucă
ţică de viată, o bucăţică din mila ce o împarte. 
tuturor cu atâta generozitate puternicul împăraţ 
~µ plet~ ar~intii. 

Văzduhul e cald şi pairfumat. Cântece, joc şi 
veselie pretutindeni. O muzică dulce ne chiamă la 
viată. 

Natura a înviat! 

(Martie 1915). 
Dr. Ludovic Csato. 

Calvaria. 
L 

.„Insângerat şi chinuit 
lsuse, urci mereu Calvarul, 
Tu nu suspin! şi nkl blăsteml 
SI nimănui nu-ti plângi amarul. 

De te lovesc, Tu nu răspunzi 

SI nici că ii Priveşti cu ură, 
lndurător şi-aşa de bun 
Te Portl pe neairra bătătură~ 

Ti-e scumpă Cruceai Să n'o scapi 
O strângi Ja piept cu dor-
De te hulesc şi spun de rău 
Le-ascult! duios şi Iertător! 

Te poartă-un llând atât de sfânt 
Şi nu auzi scârboasa larmă_ 
SI spre Gol2ota cum Te urci 
Fierbinte lacrimi ochii-îl sfarmă. 

Val, lată I Af sosit- Privit I! 
Pe cruce grea nebuni 1-L sule ... 
Plebela urlă!_ 1-L întind! .... 
SI-I tln~esc amar în cule! ... 

Plebela strld-L scuipă_ rid ... 
Cu pumnii dur li amenlntăl
SI prind să urle fioroşi 
Un cântec trist de birulniă ! 

... Ş'adoarme chinuit Isus 
Spunându-şi Iertător cuvântul?! ... 
Sf zarea geme greu, de-odat'
lntunecânda...se pământul-

Nebuni aleargă spre oraş 
Strigând înspăimântată plebea
Şi Jalnici haina, păru-şi rump 
„Val! ... Dumnezeu a fost aeveall". 

n. 
lsuse bun şi milostiv 
Tu, care al suit Calvarul - : 
Ascultll rugl!iclunea mea! 
- ln ea-l durerea şi amarul ... 

Tu vezi lsuse, neamul meu, 
ŞI lumea cât e de cu ură! 
Dreptatea-o vezi cum cade azi 
Asemeni Tle 'n bătătură! ... 

,.SI suferlnta noastrii-o vezi 
SI Jalea grea şi zbuciumarea! 
Tu Doamne fi cu noi în veac 
Ş'arată-ne mereu cărarea! 

- Condu-ne azi trudlill paşi 
Spre adevăr şi .fmpl!icare: . 
Am plâns destul - nu mal putem: 
~tă-o~ o stea fq zare. 

Altare noi iTI rldlcim 
$1 vrem prea sfânta Ta dreptate! ... 
ln dragostea Ta noi trăim, 
ŞI 'n toti vrem să vedem un frate! 

Dar ce vom zice Doamne, - atunci 
Când ne împrejmuiesc duşmanlll?
Se 'ndurerează traiul nost 
Pe care-aşa-I purtăm cu anii!.„ 

Dar, rl!isbunare nu-l în noii 
SI nicicând n'am purtat pumnale!! 
Dw Doamne, nici puteri n'avem 
Ca Tlnşt ... să· îl urmăm pe cale.-

Noi suntem singuri şi ultatl 
Pe Tine Te mal aTem doari! 

Te roagi un J>Opor trudit -
Te roagă!- Pacea 1-o coboară.I!-

Coboară mila Ta spre noii 
Şi Tu -, Dreptatea ne-o dă nouă!!
- Ca 'n veci noi să Te preamărim -
Şi să cântăm -: Cântarea nouăll-

LugoJ, la 15 MarJie 1915. 
VALERIU BORA. 

Christos a înviat. 
M. Eminescu în articolul său de Paşti cu 

acest titlu*) se întreabă cu amărăciunea unui 
adânc cunoscător al sufletului omenesc, că 

oare învia-va vreodată omenirea din păcat? 
Indrepta-se-va vreodată din multele răutăţi de 
cari pătimeşte, sau va fi deapururea „incori
gibilă ?" 

Eminescu a lăsat deschisă întrebarea. 
fiecare-i va da răspunsul pi> care el îl va 

afla mai potrivit. 
Increzători, cum suntem, în puterea mân

tuitoare şi atot prefăcătoare a adevărului şi a 
binelui, îl dăm şi noi, ajutati mai ales de lumina 
credintii. ' 

„,De mult, de mult - spune o legendă i:u
sească - când omenimea trăia fericită în rarnl 
pământesc întru care o aşezase la început Zi
ditorul o pasere-măiastră ce se chema „Feri
cirea" 'cânta zi şi noapte. extasiând mulţimea 
ascultătorilor cu cântecele ei. Odată însă P~ 
semne la imboldul celui necurat - pe unul 11 
muşcă şerpele invidiei de inimă şi-si puse !" 
gând numai decât să înstrăineze paserea-ma: 
iastră ca pe viitor să nu mai cânte tuturor, c1 
numai lui ca numai el să fie fericit. Zis si pur
ces la faptă. Când însă dete să pună mâna sa 
nelegiuită pe păsăruică, aceasta tâsni ca o să
geată printre degetele sale, făc~nd~-se _nevă
zută pentru totdeauna. De atunci ş1-a pierdut 
paradisul toată vraja şi toată fericir~a. Măia: 
stra păsărică a lăsat însă să cadă dm sbor~-1 
câteva pene pe pământ. Oameni! Ie-au numi!: 
iubire mărire, avere, etc. etc. s1 erau de ma
rimi si culori felurite, dar totdeauna Ii s'a î~
tâmplat să găsească numai câte o perişoară, m 
vreme ce ei doreau să vadă „fericirea" în 
toată frumuseţea ei deodată! Iată pentru ce -
lămureşte drept încheiere povestaşul_ ~us --: 
oamenii vorbesc neîncetat despre fericire ş1 
aşteaptă ca din nou să se întoarcă pe pământ, 

, dar şi fericirea încă aşteaptă ca tot pământu) 
din nou să se prefacă într'o grădină frumoasa 
şi înflorită, unde pismuire şi răutate să nu fie, 
căci numai acolo îşi va cânta ea din nou, pen
tru toti oamenii minunatele şi vecinicile sale 
cântări„ .. 

Această legendă rusească, orcum am pri
vi-o, are însă darul de-a ne indica unica solu
ţie posibilă a acestei mari probleme care am 
văzut că l'a preocupat în ziua cea mare a în
vierii Domnului şi pe Eminescu, şi trebue să 
ne preocupe pe noi pe toti cari avem o nizuintă 
spre mai bine! 

iDa, o stare mai bună de lucruri, o omenime 
mai bună şi mai fericită nu se poate închipui 
făt ă de oameni mai buni, fără de singuratici 
mai buni. De aici trebue să pornească asa dară 
marea operă de reformă, de prefacere socială~ 
dela reforma individului! 

Adevărat că punctul acesta de vedere astăzi 
nu prea e luat în seamă: nu e „modern", cum 
s'ar zice. Astăzi toti reformatorii şi procopsitii 
vreau să reformeze si să procopsească diferi
tele instituţii şi societatea întreagă, mai înainte 
de ce s'ar fi reformat si procopsit pe sine cu 
ideile şi cu reformele lor. Numai cât să nu ui
tăm, că adevărul nu e modern, precum nu poate 
fi nici învet:.hit sau demodat, ci este. precum 
etern e Dumnezeu, dela care 01 ovine. 

Ei, şi cum este a se face .această reformă a 
individului, a<eeastă auto-reformă sufletească? 

Nu este alt chip şi mod, decât acela pe care· 
ni I-a a.rătat Mântuitorul: trezirea vietu sufle
teşti a omului ·Prin insuflarea unui nou spirit 
de viată. 

•) Reprodus ei în numărUil d~ P.aştii .a.I ,,Româ.nului„ 
din anul 1911 •... 

ITI 

. /A 
f• 

' 

.~~ 
~ I 

I 

• l 



! 
' , 
. ' I . ,, -

• 

p . . 

~ \ \ „. 

I 

I 

Duminecă, 4 Aprilie f915. 

Şj aş.a este, aşa trebue să fie. Pentrucă viata 
sufletească, ca orice altă viată, trebue să izvo
n~ască dintr'un principiu interior, ş1 nu se poate 
octroita oarrecum din afară; nu se poate îmbrăca; 
cum îmbraci d. p, o 1haină pe care după aceea 
o lapezi; nu, :oi precum din .principiul interior 
de viată, din seva, care curge şi pătrunde ar
borele intreg, creapă mugurii, dau frunzele, ră
sar f Io rile şi cresc fructele, tot asemenea din 
spiritul cel nou <le viiată, .pe care Mântuitorul 
îl insuflă oamenilor, ar·e să răsară, să crească 
ş.i să înflorească ftaptele cele bune: „„„Să vă iu
biti unul pe altul. Intru aceea vor cunoaşte toti · 
că sunteţi învăţăceii mei, dacă veti avea dra
goste între voi..„" 

Şi cum trezeşte Mântuitorul acest nou spi
rit de viaţă în sufletele oamenilor? 

•Aşa că se adresează direct la inima fieşte
căruia prin darurile Sale nenumărate („Iată 
stau la uşă şi bat. .. ") trezind conştiinta valorii 
sale nemărginite de-o parte, şi ·conştiinţa res
ponsabilităţii personale de altă parte. 

.Expresiunea cea mai clasică a valorii ne
mărginite a sufletului omenesc sunt îndeobşte 
cunoscutele cuvinte ale Mântuitorului: „Ce-i 
va folosi omului de va dobândi lumea toată, 
şi-siva pierde sufletul său, sau ce va da omul în 
schimb pentru sufletul său?" Ca şi cum ar zice: 
Omule, tu nu eşti dela materie, ci suflet din su
fetul lui Dumnezeu! De aceea tu pretueşti mai 
mult decât toată lumea asta văzută şi pipăită; 
preţueşte-te deci şi tu, şi nu te lăsa amăgit 
de aparenţe înşelătoare! 

Asupra conştiinţid de res'J)Onsabi.Jitate, care 
mai ales astăzi trebuie propovăduită cu toată 
tăria, îl vedem stăruind pe Mântuitorul de ase
menea în toate vorbirile ş.i în toate atingerile 
sale .cu oamenii! 

Astfel, ca să aducem numai câteva din cele 
mai învederate pilde: Mai marele vameşilor, Za
oheu, când a avut ferici.rea să găzduiască la 
casa sa pe Mântuitorul, nu s'a scuzat cu aiooea 
că alţii încă fac asemenea (înşală ca şi el!), că 
î•n sfârşit meser1ia, împrejurările; „mediul" său 
social în mod fatal l-ar fi adus acolo, să nedrep
tăţească pe alţii. Nu, ci recunoscându-şi păca
tele a zis: „lată, Doamne, jumătate din avuţia 
mea o dau săracilor, şi de am năpăstuit pe ci
neva cu ceva ( !) întorc împătrif'. Şi numai du
pă aceasta a zis Isus: ,,Astăzi s'a făcut mântuire 
casei acesteia".„ Vameşul (fiindcă e vorba de 
vameşi) din 'Cllnoscuta pildă a vameşului şi a 
fadseulwi încă se- ruga, (nu- se scuza!): „Doam
.ne, fii milostiv mie păcătosului!" ... Şi numai du-

. pă această căinţă, s'a -dus mai îndreptat decât 
-...: fariseul! 

Fiul cel rătăcit asemenea îşi recunoaşte şi mărtu
riseşte toate păcatele sale drept şi precum se cuvine: 
,,Părinte, g,reşH-am la cer şi înaintea ta, de-acu
ma nu sunt vrednic să mă mai numesc fiul tău.„" 
$i numai după această întoarcere este primit cu 
bratele deSiOhise, îmbrăcat în haine inoui, împo
dobit cu ~nelul cel frumos, şi ospătat cu viţelul 
oei mai gras. 

Nu putem retăcea în această ordine de idei, 
fiind ])roaspătă în amintirea tuturor, nici pilda 
tâlharului de pe cruce care, mustrând pe tova
răşul său, s'a· rugat de Isus: ,,Adu-ti aminte de 
mine, Doamne, 'Când vei veni întru împărăti.a 
Ta!" Şi Isus l-a iertat şi deslegat cu ~uvintele: 
„Az.i. vei H :cu mine în raiu!' 

Şi seria aceasta de ipilde f.rumoase s'ar pu
tea .Jungi şi mai mult. Nu voim însă. Pentrud 
şi numai atâta, credem, că e deajuns ca tot cel 
ce are ochi de văzut şi urechi de auz,it, să vadă 
şi să înteleagă: că numai după o reformă, după 
o îndreptare personală a omului putem aştepta 
ceva bine pentru obştea întreagă: 1E ;doar şi 
atât de firesc: „Căci nu este pom bun, care face 
rod rău, nici pom rău, 'care face rod bun. Căci 
tot pomul se cunoaşte din rodul său. Căci nu 

-adună smochin~ din mărădni, nid nu culeg stru
guri din rug". 

Singur această concepţie d.e viată, singur 
această severă conştiinţă de responsabilitate 
dă întelesul şi rostul cuvenit fieştecăruia dintre 
noi, căci numai o astfel de conştiinţă ne dic
tează să ne împlinim cu acuratete datorinţele, 
căci altcum se încurcă întreg mecanismul so
cial, precum se încurcă o ţesătură, dacă numai 
un fir se rnpe sau lipseşte dela locul său I 

Şi această învătătură adânc evangelică e 
cu atât mai preţioasă pentru noi Românii, cu 

i 
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cât, durere, zilnic ne poticnim de neajunsurile 
şi de păcatele noastre şi alor noştri, încât nu 
putem să ajungem la creangă verde pe nici un 
teren al vieţii noastre publice (nici în politica 
naţională, care mai ales reclamă oameni întregi 
şi devotaţi din tot sufletul cauzei celei mari a 
poporului român!) Nu vreau-, şi poate nici n'ar 
fi chemarea mea, să analizez aci aceste nea
junsuri şi păcate naţionale, ci am vrut numai 
să prezent, de sfintele sărbători, o mică oglindă 
sufletească pentru oamenii noştri, ca să caute 
şi să vadă într'ânsa. 

Incheiu cu puternicul strigăt dintr'un ve-
chiu cântec de Paşti: 

Iar tu, neamul meu român, 
Supt de şerpele păgân, 
Inviează din păcat, 
Căci Christos a înviat! 

Ioan Oeor2escu. 

Pentru neam.„ 
De me Marin. . 

Pe tăblita neagră, de-asupra patului, sta scris cu 
cretă: 

DUMITRU SĂDEANU 
Infanterist, Regm._ Bat-

• 

• Dumitru Sădeanu nu ştia că-i lipseşte piciorul 
drept - că ii tăiaseră doftorii de două zile. lşi aducea 
doar atâta aminte: că a avut dureri mari, că îl ardeau 
tâmplele, că a strigat odată din baierile inimii: „Ană!" 
- pe nevastă-sa - dar că . Ană nu i-a răspuns. Pe 
semne va fi fost într'o odaie învecinată, nevasta, şi nu 
s'a arătat. 

· ... Acum e mai liniştit. lşi plimbă ochii, obosit, pe ta
van şi-şi dă osteneala să se gândească la ce s'a întâm
plat cu dânsul. Se vede plecând din satu' său, cu Ană, 
şi cu copilita lor, cu floare, de mână - aude gălăgia si 
bufuiturile sl ţipetele şi răcnetele şi cântecele dela gări 
- vede fluturând steaguri - se vede în Galitia, prin 
noroaiele satelor - şi surâde trist, când se gândeşte la 
glumele făcute cu ortacii săi. Aşa - odată - a zărit un 
„aeroplan" de alea - el îi zicea în bătaie de ioc: „mus
că" - că şi era ca o muscă mare, ca un bondar -
Iar tovarăşii săi de luptă, unguri, îl ziceau rusului „musz
ka" ! „Tacă musca, mă!" a strigat Dumitru Sădeanu. 
când a văzut aeroplanul - da' n'a mal avut vreme să 
râdă de gluma făcută - c'a simţit o durere 'n şold, o 
durere, de au început să-i Joace toate pe dinainte. Ce.a 
fost mai pe urmă? Nu mai ştie! Nu ştie nici chiar unde 
se află. In care spital, în ce parte de lume? · 

Să-i spună cineva acum: eşti în Siberia, în tara 
muscanului - ori: eşti în America, în Ohio, acolo, unde 
e frate-tău şi munceşte în fabrică - ori: eşti în Africa, 
unde căuta Stanley pe Livingstone (Dumitru Sădeann 
cetise „călătoriile lui Stanley" din doască 'n doase:!) 
- ar fi făcut rănitul semn, încet, cu mâna: Lasă să 
fiu! Lasă-mă numai să mă odihnesc - să dorm - să 

dorm dus! 
Şi a mai durmit o zi şi o noapte. Mai apoi şi-a des

chis ochii, cu mai multă tărie, şi-a smânclt uşor - ce 
slab se simtea el acum! - şi-a smâncit uşor bărbia 

într'o parte şi s'a uitat în jur de sine. 
- „Ană!" 
- „Was vilnschen Sie?", (Ce pofteşti?) l'a întrebat 

o femeie în alb. 
Abia acuma şi-a adus aminte Dumitru Sădeanu, că 

s'au întâmplat schimbări mari cu dânsul. 
- „Was wllnschen Sie?" l'a întrebat din nou fe

meia în alb. 
Nimic. S'a uitat Ia ea Sădeanu, ca la o ară.tare, şi-a 

întrebat-o, pe româneşte, căci altfel nu pricepea: „Un
de-s? Spune, unde-s?" 

· Nu l'a înteles. A dat din cap femeia, compătimitor, 

i-a pus mâna; o mână moale şi blândă, . pe frunte şi I 
s'a uitat" în ochi. Dar ce folos, că numai ochii vorbeau, 
până când gura tăcea! .... 

Abia după două zile dela încercările astea de-a 
vorbi, i s'a uşurat inima lui Dumitru Sădea.nu. Se 
simţea nenorocit. La stânga, la dreapta lui, în paturile 
curate - tot sţrăini, cu cari nu te pot! înţelege, cu cari 
nu poţi schimba nici o vorbă. Când se simtia el mai 
mâhnit, când se dorea el mai mult acasă, la ai săi, în 
sat, s'a apropiat de patul lui cineva, i-a luat mâna 
dreaptă uşor si i-a spus, liniştit şi cu glasu 'ndrurerat, 
par'că: 

- „Dumitru - Să-dea-nul" 
A tresărit Sădeanu şi s'a uitat la cel ce-l rostia 

numele ca un Român - străinii nu°" puteau rosti numele 
cum trebuie. 

- „Te doare?", l'a mai întrebat glasul. 

" 
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- „Cine eşti?", s'a grăbit să 'ntrebe Dumitru Să
deanu, căci durerea lui şi mâhnirea lui că se află între 
străini, îi dispăruseră, pentru o clipită, ca prin mi· 
nune. 

- „O romdncă, Dumitru Sădeanu, o româncă. Vreau 
să stau la căpătâiul tău si să aştept ca să te vindeci!" 

O, cât de minunat sunau cuvintele astea, după atâta 
aşteptare - ca şi când ai fi străbătut, nemâncat şi ncr 
băut, cinci-sase zile şi dai, deodată, de un lsvor proas
păt, curat, care gâtgăie sgloblu şi-ţi potoleşte setea! 

- „Unde sutit?" 
- „ln Viena - Dumitru Sădeanu". 
- „ln Viena?" a întrebat el încă odată. Hei, d'apoi 

în Viena a cătănit tată-său opt ani de zile, la „Burgu"' 
împăratului! De multe-ori s'a dorit Sădeanu să vadă 
Viena. da' n'a avut bani de aruncat pe fereastră! Trăia 
din greu şi cu multă chibzuială în satu' său, că n'a ~
pătat dela părinţi decât un petec de pământ si o 
„curte", ca să ai cu ·ce-ţi duce traiul de pe o zi pc 
alta! , 

Cum era el, şugubeţ dela fire, şi-a strâmbat putin 
gura. Voia să surâdă. Un gând i-a trecut prin minte: 
„fan te uită! Am ajuns în „satu 'mpăratulul"I - Par'
că-au pornit ,să se bată capetele 'ncoronate, ca să vadă 
Dumitru Sădeanu - Vienai" 

Era prea slab ca să-şi spună gândul mai departe -
dar domnişoara, care-l sta lângli pat, a tnteles din dla· 
tătura ochilor Iul, că l-a străbătut un gând şăgalnic 
prin minte - s'a aşezat pe marginea patului, l'a privit 
blând, ca o soră, ca o soră care are tragere de inimă 
faţă de un frate (căci sunt si surori cu inima încâinita!) 
şi l'a întrebat: 

- „Ce-tl lipseşte? Ce pot face pentru dumneata, 
Dumitru Sădeanu?" 

Surâsul rănitului, din coltul gurii, a dispărut. I-au 
venit lacrămi în ochi. 

- „Cum te chiamă ?" 
- „Să-mi spui „Sora Lucia". 
- „Soră Lucia. o să stau eu mult pe aici?" 
- „Doftorii te 'ngriiesc bine. Ai să scapi - ai să 

fii sănătos!" 

Apoi si-a pierdut conştiinţa din nou - Sădeanu. 
Cu mare greu a putut să înfrunte toate. Trupul 

lui de urs I'a scăpat. Altfel ar fi murit. Piciorul drept I 
s'a dus - mâna dreaptă au trebuit să i-o taie, până la 
încheietura dintâi. 

Nu mai era chip să se întoarcă acasă cum plecase: 
înalt şi spătos, cât un brad, cu braţele lui de otel, cu 
pasul apăsat. Mândreţe de om! 

Cu „sora Lucia" s'a împrietenit în curând. II servea 
românca, de par'că ar fi fost tot lângă căpătâi de oameni 
bolnavi. 

. Odată a rugat-o el: l 
· - „Să scrii .... să ştie Ană, că sunt aici"„. 

- „Scriu, iacă, sunt gata". 
Şi după câteva clipe sta Dumitru Sădeanu, care 

nu-şi putea mişca mâna - pentru că era legată şi ea! 
-' şi spunea „sorii Lucia" ce să scrie nevestll, acasă. 

Aşa a legat cunoştinţă, în spitalul din Viena, „sora 
Lucia" cu Dumitru Sădeanu, aşa a aflat ea că Sădeanu 
are de nevastă pe Ană, că are o fetită, pe Floare, că 
gospodăria lor merge greu, că răsboiul înfricoşat l-a 
aruncat într'o vâltoare, din care numai bunul Dumnezeu 
putea spune, cum vor ieşi cu fata curată! 

· Abia într'un târziu a ştiu şi D. Sădeanu, că-i lipseşte 
un picior. El, bietul, si-i 1>imteal El crezuse că poate să 
mişte degetele piciorului tăiat - căci doftorii îl spuseră 
să nu se clintească din loc, ca să nu strice legăturile de 
pe trup, şi abia după cinci zile, când a încercat să se; 
ridice 'n stat, puţintel, să-şi aşeze perina mai bine sub 
cap - abia atunci a văzut cu groază, că se amă11:ise, 
că nu mai va călca pământul decât cu stângul şi cu -· 
un băt de lemn subsioril · 

De n'ar fi fost „sora Lucia" lângă el, uu ştie dacă nu 
şi-ar fi luat viata. El, ciung! El, olog! El, care fusese Ju
căuşul cel mai mare 'n stat! El - propteaua casei lor! 
li venea să-şi trântească capul de flerul patului, să se 
tăvălească pe Jos, să s'arunce în jăratecul din sobă -
mintea lui l'a părăsit iară.ş, pentru o clipă - când l'a 
luat „sora Lucia" cu blândeţe, i-a pus mâna el uşoară' 
pe umăr şi i-a zis: 

- „Eşti Romdn, Dumitru Sădeanul Arată cum 
ştiu să îndure Românii!" 

Vorba asta 1-a dat tătie. Avea dreptate „sora Lu
cia"! Să nu dea de ruşine pe Români, aici, între străinii 
Şi s'a uitat în stânga, în dreapta, la paturile pline de 
rănit! nemtl - şi-a muscat în buze - s'a uitat la „sora 
Lucia", ca la un sfânt, care-i aduce alinare - şi a în
durat - fiindcă i-a spus dânsa să îndure, fiindcă Ro
mânii, Românii ştiu să îndure multe .. „. 

Rănile se vindecau. Putea să se întoarcă în pat. 
Putea să se ridice în mâna stângă, ca să vadă pe sol
<kltul 'tirolez, care răcnea ca turbat de durere, fiindcă-I 
tăiaseră amândouă picioarele. 

„Sora Lusla" sta, tn fiecare zt, cel puţin un ceas. 
de vorbă cu Dumitru Sădeanu - îl schimba le1tătnrtle 
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îi citea câte ceva din cărti şi gazete româneşti şi -
ori câtă durere ar fi simtit el după piciorul şi mâna 
pierdută - surâsul din coltul gurii tot i-a apărut din 
nou, - era mângăierea lui în marea asta de durere, în 
care se sbăteau toti, în spital. 

Odată într'o noapte, când nu putea să adoarmă -
par'că-şi vedea satul şi casa şi nevasta şi copilita şi .... 
în grajd, colea, pe Breaza, durmind liniştit - odată 

şi-a luat toată tăria. şi a început să se gândească din 
J."(reu: 

- „Adică penim ce mi-am pierdut cu f>iciorul şi o 
mână? Pentru ce, când mă voiu întoarce acasă, o să 
trebuiască să-mi dea mână de ajutor nevasta şi floare, 
când va creste şi ea mai mare?" 

Cetise Dumitru Sădeanu istorii -multe, căci multe 
nopţi de iarnă cu cartea în~ână le petrecuse el pâna 
atunci - şi acum căuta să-şi aducă aminte din istoriile 
acelea una şi alta, ca să-i servească drept răspuns, la 
întrebările puse. 

Multe ceasuri bune le-a petrecut Sădeanu, cetind şi 

vorbind cu, părintele din sat. Hotărîţ, răsboiul aduce 
primenire, spunea şi părintele. SânJ.!ele, care curJ."(e, 
trebuie să curgă pentru ceva, trebuie să îşi aibă răs

plata sa - căci altfel.. .. altfel... dar nu se poate altfel ... 
Acum, dacă el, Dumitru Sădeanu, îşi dă un picior şi o 
mână, dacă prietenu' său, Iacob Puşchilă, a muşcat în 
tilrână -- ra văzut doară Sădeanu, cum a murit în fata 
lui. - dacă zeci şi sute şi mii de Români mor, se schilo
desc, le intră boala 'n oase - trebuie să fie pentru ceva. 

„Pentru neam şi (ară!" îşi spune Dumitru Sădeanu. 
,,Ca să fie liniştiti ai noştri, de acasă - ca să vină bel
şugul, mai târziu, şi pe la noi, ca să avem şi noi o zi 
bună, şi noi, Românii". ' 

„Sora Lucia" îl mângăiase şi-i dase· nădejdi pentru 
viitor. „Eşti Român", i-a spus ea, „arată că eşti Ro
mân!" 

Cum sta el şi se gândea la frământarea păgână de 
oameni, de neamuri, de ţări întregi - i-a venit un gând. 
I s'a născut în liniştea nopţii şi-i creştea tot mai res
picat la conştiintă. Cetise el într'o carte de istorie, că 
a trăit odată un· împărat mare şi luminat. II chema 
Iosif al II-iea! N'a trăit Iosif al Ii-lea în Viena? De aici 
şi-a cârmuit el tările. Şi zicea în cartea de istorie, că 
îşi iubea mult neamurile, peste cari l'a pus Dumnezeu să 
domnească. Că a fost drept, că a urît strâmbătatea, că 
a ţinut şi la neamul nostru românesc, dându-ne ajutor, 
să ne ridicăm din întunerecul neştiinţei, în care ză

ceam noi, fără de vină. 

Şi acum i s'a plămădit în pieptul lui Sădeanu dorinţa: 
Să nu care-cumva să pleci din Viena fără de a fi văzut 
groapa lui Iosif al Ii-lea! Iacă, un gând, pe care l'a îm
perechiat cu altul, şi nu I se părea deloc vrednic de 
râs: să vezi şi „Burgu'', unde povestea tată-său că sta 
în gardă, cu puşca la picior, ca să păzească pe împă
ratu'! 

Dar cum să· ajungă să-şi ducă gândul în îndepli
nire? 

„Sora Lucia" i-a dat răspunsul dorit. 
Nu s'a mirat, când i-a spus „sora Lucia", că Iosif 

al II-iea n'are groapă, ca ăilaltl muritori, că cosciugul 
lui stă încă neîngropat, lângă altele, multe, ale casei 
domnitoare. Cetise el intr'o foaie, odată, cum l'au lăsat şi 
pc francise Ferdinand, cel omorît mişeleşte, să zacă 
în cosciug, în „cripta familiară". 

- „Soră Lucia!" s'a rugat el, „dacă o să mă fac 
bine - îmi arăti dta unde e 'ngre>pat Iosif al II-iea?" 

„Sora Lucia" s'a bucurat de dorinta răn(tului, s'a 
mirat putin, dar a fost mândră că se gândeşte un rănit 
român la binefacerile unui cap încoronat, care a trăit 
pentru supuşii săi - a alergat, veselă, să spună străi
nilor ce vrea Dumitru Sădeanu, să ştie şi ei - şi i-a 
promis: „Când te vor lăsa doftorii, îti arăt Burgul şi si
criul lui Iosif al II-iea. Nu[J1ai să te faci bine„ .. " 

• 
Semnul că se simte în stare să iasă pe afară l'a dat 

Dumitru Sădeanu odată, când - adus într'o curticică 
a spitalului, cu alţi răniţi, şi rugat de aceştia, cu vorba 
şi prin semne, să cânte ceva: „rumănisch" :-, a cântat 
st;-ăinilor cu glas de jumătate, da', totuş, ca să se poată 
auzi, o doină românească. Steteau Nemtii şi ascultau 
doina noastră trăgănată şi se mirau că aud de-atâtea 
ori of! şi vai! în ea. Dădeau ei cu socoteală. că Sădeanu 
cântă un cântec de jale - nu ştiau însă că în cântecul 
ăsta se oglindea viata neamului românesc întreg.· 

Când a început Sădeanu să cânte, în curtea spita
lului -din Viena: 

„Pe din jos de Sighişoară, 
Trage-o cătană să moară 
Şi-aşa trage de cu jale 
De-i curg lacrămile vale .... ", 

• 
s'a apropiat, pe nesimtite, de el „sora Lucia" şi la-
crămile din ochii ei i-a spus, la sfârşitul cântecului, 
cât tinea „sora Lucia" la rănitul român. (Cât de uşor 
trecuse dânsa înainte de răsboiu peste cântecul „căta-

nei'', care „trage să moară", „pe din jos de Sighi
şoara", şi cum o atingeau, cum pricepea acum cuvintele 
astea!) 

- „Dacă-i aşa, Dumitru Sădeanu - dacă îţi vine 
să cânti - iacă - să plecăm!" 

- „Cum zici Dta!" ,, 

· Au adus .un cărucior, cu pcrini moi, albe, l'au ridicat 
în el, au luat un servitor, care să împjngă, şi - au 
pornit-o la. drum. „Sora Lucia" lângă cărucior, cu o 
mână pc umărul lui Dumitru Sădeanu, c4 ceealaltă fă

când semne, rugându-se de trecători să lase să treacă 
rănitul. 

Dar nici nu era de lipsă. să fluture „Sora Lucia" ca 
mâna - căci de îndată ce zărea lumea pe rănitul din 
cărucior, în făcea loc, de par'că ar fi fost cine ştie ce 
domn mare! 

• Să fi venit îmbrăcat ca în satul lor, acasă, în cămaşa 
lui tărănească, în cioareci, cu sumanul' lui gros, cu şer
parul plin de ţinte - să nu fi fost bătaie - cine l'ar fi 
încrestat? Ia, un tăran - ar fi zis cutare trecător - s'ar 
fi uitat poate la pletele lui lungi, cari au dispărut de 
când l'au luat, iarăs, la cătane - şi ar fi trecut mai 
departe. Dar acum purta „haina împăratului" şi era ciung 
şi era ologi 

, „Sora. Lucia". ştia să citească în fetele oamenilor, 
-· nu degeaba umbla Ia şcolile înalte, ia universitatea 
din Viena - şi căuta să afle acum ce spun fetele tre
cărucior îi făcea' loc, de par'că ar fi fost cine ştie ce 
alta: bietul! olog! ciung! ce bine-i să-ti' poţi mişca pi
cioarele!; alta: iacă, unul, care n'a avut noroc să scape! 
aşa •e soarta omului! ,..- Unii oameni treceau fără să 
se uite le Dumitru Sădeanu. Le era groază să vadă un 
rănit. Un domn s'a oprit în mijlocul dr~mului, s'a a
p~opi,at de Sădeanu şi l'a întrebat, privind la pieptul lui: 

- „Wie, noch keine Tapferkeitsmedaille?!" (Cum, 
înpă n'ai medalia vitejiei?) 

A sărit „Sora Lucia" într'ajutor, de i-a spus străi
nului, că rănitul e Român, că nu ştie nemţeşte, că me
dalia va veni - poate - mai târziu.„. 

Trecea tocmai un batalion de infanterişti pe lângă 
dânşii. Ofiterul din frunte, zărind pe rănit, şi-a plecat 
sabia, în semn de salut. Dumitru Sădeanu n'a băgat de 
seamă - el se gândea cum o să ajungă să vadă „Bur
gul" şi cosciugul lui Iosif al II-iea. „Sora Lucia" însă 

a prins mişcarea ofiţerului şi s'a grăbit să. spună lui • 
Sădeanu cum l'au salutat fratii lui de arme. 

Nici când, par'că, nu s'a simţit „Sora Lucia" mai fe
ricită, de.cât acuma, arătând Viena şi conducând pe 
Dumitru Sădeanu. Ii venea să strige de bucurie, îi venea 
să oprească pe fiecare trecător, să-i spună: „E Român! 
vedeti, e Român! Şi-a vărsat sângele pentru patrie!" 
$1 încă un gând, un gând, care nu-i da pace: ca să se 
ridice palatele astea, ca să sară fântânile săritoare în 
dragă voie prin grădinile astea, ca să poată trece pe 
piţitrişul străzilor ăstora netede automobilele şi faetoa
nele cu domni şi doamne ca .din cutie - a trebuit să 
piină umărul Dumitru Sădeanu şi zeci şi sute şi mii Şi. 
rnilioane ca el.„. 

Tocmai trecea o trăsură de astea, sclipicioase, cu 
caii plini de zorzoane, cu spume la zăbale - căruciorul 
rănitului avea să treacă drumul - birjarul a băgat de 
seamă, de departe, că li se va încrucişa calea şi - ca 
la o poruncă prea înaltă. - a stat locului: putea să treaă 
în dragă voie Dumitru Sădeanu, pe dinaintea trăsurei, 

în care se afla un domn cărunt. Domnul îşi răzima mâna 
de uşa, pe care era o pajură, <:u coroană în cinci col-
ţuri. ' 

De când ieşise Sădeanu din spital, par'că era pe 
altă lume. Nu-i venea să-şi creadă ochilor. lntr'un oraş 
aşa de mare şi de frumos nu mai fusese el niciodată.„ 

Vedea privirile de compătimire, privirile cari îl ridi
cau în slavă - un băiete! de 10 ani îl urmărise multă 
vreme, sorbindu-l cu ochii; pe semne sta faţă 'n fat~ 
acum, pentru întâia dată, cu un „erou", ·de care cetise 
prin cărţi - vedea Sădeanu şi mişcarea, care se fa~ 
când e să treacă drumul căruciorul lui - dac nimic nu.-1 
atingea atâta, cât îl atingea vorba blândă şi domoală a 
„Sorei Lucia", a româncei, care-i arătă una şi alta. 

- „Vezi, aici se plimbă lumea, pe „Ring" - aşa-i 
zice. :_ Aici e universitatea - aici e casa sfatului, pri
măria„„" 

- „Samănă cu primăria dela noi din sat", încearcă 
să zimbească Sădeanu. 

- „„„Aici e parlamentul... vezi, ce cai nărăvaşi, Cll'll 

stau să mânânce pământul". (Erau caii din piatră din 
fata parlamentului). 

- „Da' cine i-a mai adus pe aici?", zimbeşte Să
deanu, „să le arate domnilor cum se 'mblânzesc armă-
sarii?!" 

lncet, încet, au ajuns în fata monumentul~i Mariei 
Terezia, intre muzee. · 

Duminecă, 4 Aprilie 1~5. 

- „Straşnică femeie!", zice Sădeanu, privind la ea 
din căruciorul lui. „Straşnică !" „Lucrul ăl mai bun ce 
l'a făcut a fost, că a dat viaţă. lui Iosif al II-iea !" 

Dar n'a avut vreme rănitul să-şi depene gândul, 
fiindcă ochii i s'ait oprit ceva mai departe, zărind o 
mulţime de căciuli cătăneşti cu pene albe, cari se miş
cau, ca duse de un vântuleţ. 

- „Ce-i acolo?'', întrebă el. 
- „Gard<1-! Acolo-I „Burg"-ul!" i-a zis „Sora Lucia". 
- „Repede! Garda! - Acolo a servit şi tata - în 

„Burg"!" 

'Par'că nu alerga destul de repede căruciorul. Ar fi 
trebuit să aibă aripi la roate! 

fata lui Dumitru Sădeanu s'a luminat, deodată, de 
par'că ar fi venit în sufletul lui o Duminecă, după o zi 
de toate zilele. Pricina? Două cuvinte: 

„Gewehr herrrrrausl" 

Pentru el era: „~everheraus"-ul ăsta cuv~ntul mi
nunat, care l-a adus în minte pe tată-său şi casa lor. 
- Iacă, nu mai e în Viena, e acasă, în satul lor„. Ta
tă-său, lângă cuptor, în bătaia focului, pe un scăunen.ciu 
cu trei picioare, le povesteşte de cătănie.„. Mama în
vârte mămăliguţa în ceaunul, care sfârăie deasupra 
focului„„. El, un prichindel, s'a suit pe cuptor, Ia căl
dură, şi ascultă de acolea, cu motanul în brate„„. „Hei; 
d'apoi când am fost odată 'n ,.gardă" - oameni buni, 
la „Burgu" 'mpăratului! Numai că s'apropie câte-o că
ruţă de alea minunate, cu sărvltori cu şinoare pe piept 
şi când le ochiam eu de departe, strigam cât mă lua 
gura: geverheraus şi săream cu toţii, să ·stăm în „gle-

. dă", (Glied), de .mă lăuda căpraru'„„„" 

.„$i-acum îl duceau pe Dumitru Sădeanu pe locul, 
de unde a strigat tată-său: „Gewehr herrrraus!" · 

Garda mergea în pas domol, dela Burg spre grajdu
rile împăr,ăteşti. s·:i uitat lung Sădeanu la oamenii ă
ştja spătoşi, înalţi, cu puşca răzimată pe umărul drept, 
şi l'a trecut ca un junghiu gândul: n'ai să mal calci 
niciodată ca oamenii ăştia sănătoşi! - Dar numai pen
tru o clipă s'a gândit la trupu-i schilod, fiindcă I'au luat 
alţe gânduri în mreiile lor. 

„Sora Lucia" i-a. arătat unde şade împăratul, de un
de se uită' câte-odată, de pe fereastră, când cântă mu
zica, la douăsprezece ceasuri, în curte - i-a arătat Io-.· 
cui gardei împărăteşti, locul miliţiei, 1-a arătat pe Her
cules şi celelalte întruchipări ale păgânilor, la· portile 
Burgului. (Nu-i sta gândul lui Sădeanu acuma să se 
bucure de isprăvile lui Hercules!) 

fnima rănitului_ bătfa tare. Se simtea obosit, de a"'. 
ceea a rugat pe „Sora Lucia" să-l ducă mai curând la 
Iosif al II-iea, că nu voia să treacă ziua fără să fi fost 
acolo. 

N'a trecut mult şi au ajuns cu căruciorul în fata bi-
sericii Capucinilor. 

- „Aici", îi zise „Sora Lucia". 
- „E mică biserica!", întrerupe Sădeanu. 

- „Mică, dar pe dinlăuntru şi în pământ e mare ... , 
îl mulcomi „sor.a Lucia". 

Călugărul din biserică s'a mirat când a auzit dorlnta 
soldatului rănit. Au trebuit să se gândească mai întâi 
cum să-l ducă pe Sădeanu jos, căci treptele până a
colo nu se potriveau pentru căruciorul lui, iar calea pe 
unde duceau pe cei morţi din casa domnitoare era în
chisă. S'au hotărît să-l ducă de subsuori. Servitorul, 
care i-a împins căruciorul şi alt servitor, din biserică, 

l'au luat pe sus şi aşa, încet-încet, !'au scoborît, la lu
mina unei făclii de ceară, până în gangurile întunecoase. 

N'a voit să vadă Dumitru Sădeanu, decât în trea
căt cosciugurile alelalte - oricât de mărete erau ele -
a aruncat o căutătură de jale spre sicriul Elisabetei, 
celei omorîte fără de vină, spre sicriul Mariei Terezia 
- dar ce l'a ptronit locului a fost cosciugul de aramă 
alui Iosif al II-iea. · 

Acolo a stat el mai multă vreme. Călugărul îi adu
sese un scaun. Dumitru Sădeanu s'a lăsat pe scaun, şi-a 
răzimat mâna Stângă, singura mână teafără, pe care 
o; mai avea, de cosciug si şi-a plecat ochii în pământ. 

A vorbit cu unul, care nu mai era î~tre cei vil. lat!i 
ce 1-a spus Dumitru Sădeanu: 

„ .. Sunt un tăran român. Un tăran român, care a cetit 
de faptele Tale, de inima Ta. Un tăran, care nu se pri
cepe să întoarcă vorbele pe-o faţă şi pe alta. - Spun 
ce-am pe inimă, aşa, pe şleau. - Mi-am pierdut o mână 
şi-un picior. lati!.-le! Le-au tăiat doftorii în spital, în 
oraşu, 'n care odihneşti Tu, până la a doua venire. M'a
propiu de oasele Tale scumpe şi le binecuvânt în gân
du' meu - fiindcă ştiu că ai vrut binele nost. 1'e-c dti~ 
rut inima, când ne-ai văzut că suferim. Ne-ai dat mână 
de ajutor! - fericită miţma, care Te-a tlnut în µârtece! 
Fericită clipa, când ai văzut lumina zilei, fericit cea-
sul, când noroadele îi-au auzit glasul!· . 

\ 

·-

~ 
l 
I 



1 
fi 

I 

-' ' 
i I . 
f 

I 

r·· 
I 

I 

Duminecă. 4 Aprilie 1915. 

- Nu ştiu ce să zic. eu, cu mintea mea ai p~oar.tf, 
de tăran, mai cu seama acum, când să 'nvălmăşcs·~ nea
murile - da' una şt-iu: omu' bun şi drept e o podoabă 
a casei, a neamului, a lumii. ln cărticica mea de istorie 
îi-am văzut icoana, de mic c0pil - iacă, Te văd şi 
acum în f~ta mea. - Ce s'a fi ales <le Tine? O s:ăfâr
lie de mort şi capu' Tău, ca ori care cap! Bratele Tale'? 
- carne şi oase şi oase şi ele, ca a oricărui rruritor! 
Nu vei mai avea buclele alea frumoase, nici ochii ăi 
mari. - Ce s'a ales şi din Tine? - Dumnezeu ştie! 
Singur El are puterea să ştie I - Dacă este un Dumne
zeu, şi mintea mea ai proastă de tăran îmi spm1e, că 

trebuie să fie un Dumnezeu, apoi vede şi ceteşte şi 'n 
sufletele noastre, acuma. Iacă - ai fost bun şi mare. 
Ne-al iubit. Fii binecuvânt! Zece mâni, zece brate să 
am - şi le-aş da bucuros pentru tara, în care dom
neşte Iosif al 11-lea! Nu numai bratele - chiar viata, 
viaţa, viata mea, viata alor mei, - să ştim că suntem 
pricepuţi, că suntem un trup şi-un suflet - viaţa a zeci, 
a mii, a zeci de mii, a sute de mii de Români ...... · 

„Sora Lucia" i-a pus rănitului mâna pe umăr. 

- „E târziu, să plecăm, Dumitru Sădeanu". 
- „Să plecăm". 

•. Din sfeşnicul de argint plcurau pe podeală câteva 
picături de ceară. Portlle cu floricele de fier s'au în
chis pe urma lor. Abia l'au putut aduce pe Dumitru Să
deanu îlf cărucior. Nu mai avea ochi pentru lumea, ca
re-l făcea loc. Gândul Iul era la Iosif al II-iea. Doar o 
singură dată s'a smuls din gândul acesta. Treceau pe 
lângă monumentul Mariei Terezia, spre spital. Ochii i 
s'au oprit deasupra porţii, care duce la „Burg". Au dat 
de câteva cuvinte şi au începu°t să citească: „Ius-ti-ti-a 
...,.. lustitia - est. ... " „Sora Lucia" i-a sărit într'aiutor: 

„Justitia est regnoram fundamentam, - Dumitru Să
deanu. E în latineşte. lnsemnează: dreptatea este te
melia domniilor. Casa domnitoare tine mult la zicala 
asta._.„ · 

Nu căutaţi pe Dumitru Sădeanu în lista răniţilor! 
Sunt alţii, mulţi, ca el. El nu există. Mi l'am închipuit 
eu numai, aşa„-„. 

În dimineaţa sfintei învieri ... 
Voi luptători cbematI demult sub steaguri 
Câţi atl trecut prin ceasul blăstămat, 
Voi cari durmit! sub poale de pădure, 
Ori suferit! cu pieptul sângerat, -
Voi sunteţi tot ce-avem mal scump - şi vouă, 
In dimineaţa sfintei învieri, 
Trimitem vers de tainică solie 
Cu 'ntâlul vânt al dulcei primăveri! 

Vom trage 'n turnuri clopotele toate, 
Cum niciodată doar nu le-am mal tras 
$1 vom pomi pe fumul de cădelnltf 
Să vie pân' la voi sonorul glas -
Să vă 'nfloare dulce - şi pe-o clipă 
Să n'auzltl nici răcnetul de tun, 
Nici ţârăltul gloanţelor prin aer, 
Nici cântecul granatului nebun-

• 
Voi luptători cu piepturi sânger.ate, 
Cu fete 'ncondelate de dureri, 
Voi suntett tot ce-avem mal scump pe lutne 
Io dlmlneata sfintei învieri! 
$1 pentru voi vom pune 'n Inimi strigăt, . 
Când se va 'ncepe lauda 'n altar 
Şi vom cânta cu 'ntregul nostru vifor 
Sub boltitura zidului de var: 

„Hristos a înviat din mortt cu mo.artea 
Impărătla mortll 'mprăştllnd 

$1 celor din morminte ferecate 
Suflare de viată dăruind!" 

Din fulgi de flori şi miros de tămâie 
I-om face suflet cântecului sfânt 
Şi-l vom trimite 'n tainică solie 
Să vie pân' la voi pe-aripi de vânt -
Să vi sărute dulce - şi pe-o clipă, 
Cutremurat! de versu-I vrăjitor, 

. Să nu mai slmtltl sarcina pe umeri, 
Nici chinu 'n piept, nici rănile ce dor-

Descoperltl, sub cerul primăverii, 

Cu pieptul plin de-un suflu nedescris, 
Să vi simţiţi pe-o clipă de-amăgire 
Par'c'atl pluti pe raza unul vis 
S1 'ncetlnel să 'ncepetl tott din glasuri 
Măritul cântec sfânt şi 'năltător, 
Iar noi vă vom răspunde din cădelnltl, 

Din clopote şi fum aromitor-

' ' 

Cu noi să cânte gloantele şi tunul 
$1 răcnetul cumplitului granat, 
Văzduhu 'ntreg şi câmpii verzi sl cânte, 
C'un singur vers: Hristos a înviat! 

T. MURĂSANU. 

Un mic tablou din răsboi. 
B. Heronymus. 

In micul sat galitian stăpâneşte o linişte mi
sterioasă; ferestrile despoiate de cercevelele lor 
privesc ca nişte ochi morţi ai .căsuţelor joase, 
acum părăsite. :Unde şi unde câteva bârne din 
şurile de lemn arse până în temelie, mai fumegă. 

O patrulă trece, scrutând cu băgare de sea
mă în toate părţile, pe drumul satului. Un călă
reţ îi urmează. E căpitanul. La o sută de paşi 
duipă el urmează compania. 1Ea forme~ă avant
garda regimentului şi trebuie să ajungă azi pe 
înălţimea ce se află dincolo de sat. 

Până acolo mai au de făcut 4 chilometri. 
Soldaţii se, . .mişcă obosiţi. Toată noaptea au 

fost în marş. Stomacul le chiorăie. De douăzeci 
şi patru de ore ei n'au gustat nimic. Şi ,povara 
din spate e atât de grea. 

· Căpitanul îşi opreşte .calul şi stă un moment 
pe gânduri. • 

Apoi comandă: ,.Avantgardă - ocuparea ie
şirei din partea cealaltă. Companie - stai. Cinci 
minute odihnă. Luaţi apă". 

Printre soldaţi se face mişcare. Oamenii nă
vălesc în grupe dese spre cele două fântâni ale 
satului. 

Un subofiţer aduce căpitanului într'un vas 
de menaj apă, pe care acesta: o goleşte cu 
lăcomie. 

După câteva minute călăreţul priveşte la oro
logiu. ,;Gata, gata!" enunţă el. Soldaţii însă se 
pare că nu aud nimic, ci îşi umplu încă sticlele 
de campanie, pe cari, lovindu-le una de alta, 
le ţin dedesubtul ţevii •pe care apa curgea în 
abundanţă. 

,„fire-aţi... !" strigă sergentul-major, ,,dacă 
toţi vreţi să vă luaţi deodată, apa curge pe 
alături". Inţelepciunea lui însă nu ajută prea 
mult celor setoşi. 

Ceva mai mult ajută însă comanda căpita
nului. „ln rfmduri!" strigă el. „Inainte! Coml)a
nie înainte mă .... !"' 

„Dle căpitan, mă rog cu supunere!" Cel ca
re-i vorbeşte e stegarul. 

„Ole căpitan, mă :rog cu supunere", repetează 
el apoi mai încet şi păşind mai aproape de ca
lul comandantului său, zice: „am des.„.'', apoi 
şoptind: „am descoperit gâşte!'' · 

Comandantul îl priveşte uimit. 
„Da, cu sigurantă. Intr'un şopron, nici doi 

paşi departe de-aici. Casa e părăsită cu totul. 
Tot e nimicit înlăuntru. In şopronul de-alături 
însă, într'o .ladă, ascunsă după nişte hordo
bele, am auzit de-odată cârăind". 

„Gâşte cari cârăie ai.„„" 
„Nu, găini. Dar si gâşte. Vor fi cu sigurantă 

o duzină de galite diferite. Si m'am cugetat, că 
dacă d. căpitan ar permite oamenilor.„. Bucă
tăria de câmp cine ştie când„ .. şi dacă noi nu 
luăm gâştele, poate că mâne dimineată dă .de 
ele vre-o patrulă de cazaci". 

„f o arte bine. Dar noi nu avem timp să le 
tăiem .. „ Noi trebuie să plecăm .. „. Companie, 
înainte marş!" 

„Dle căpitan, dar nu acum, sigur, nu acum. 
Dar dacă le luăm, ooate că seara, în dosul li
niei de foc.„„" 

„Rusii ne vor face greutăti în ce priveşte ... " 
· Dar c0"'"-"riia nu va mai afla nimic de 

mâncare. Dacă le luăm cu noi, nu strică". 
„Bine, dar vreai oare să le„.?" . 
„Vor şti ei oamenii noştri ce au de' făcut". 
„Dar cel mult trei minute, mă întelegi?" 
„Da, d-le căpitan!" 
Câtva timp după aceea compania pleacă 

voioasă din sat. Ea oferă însă un tablou demn 
de remarcat. Din sacii de pâne ai mai multor 
soldaţi, se vede câte un cioc de găină, iar câţiva 
luptători pleacă contra duşmanului purtând sub 
bratul stâng câte o gâscă care gâgăie în con-
tinuu. ' 

O oră mai târziu pe înălţime are loc o t.l1--ptă 
îndârjită. Compania, ce e drept, a ajuns pe inăl

• 

/fL 

·· Pag. 23. 

time, dar din partea cealaltă se urcă Ruşii. Li
niile de bătaie sunt la cinci sute de metri una 
de alta. Gloanţele sboară dese şi dintr'o parte 
şi dintr'alta. iE o luptă neegală, căci Ruşii nu au 
să păzească şi gâşte. Soldaţii noştri însă a.u le
gat bine sburătoarele cu sfori, să le aibă aproape 
de ei, şi împuşcă cu siguranţa desperării, căci 
azi e vorba nu numai de învingere, ci şi de frip
tură. 

„Dacă-i 1lăsaţi pe diavoli să se urce până 
aici", strigă că'Pitanul oamenilor săi, „ei vă vor 
lua galiţele şi-apoi vă puteţi uita la ei!" 

Şirele duşrnanuluj încep deja să se rărească •. 
Atunci deodată unul din soldaţii noştri trage 

o înjurătură sdravănă. E rănit? Nu, dar gâsca 
lui a rupt sfoara cu care a fost legată, - o bu
cată din ea maii atârnă de pidorul ei drept -
ş.i gâgăind sgomotos, sboară peste linia de foc, 
apoi cade nu peste mult, lovită de un glonte. 

·Focul duşmanului e din oe în ce tot mai slab. 
Ruşii se retrag. Atacul e respins. 

Căpitanul întreabă de .pierderile companiei 
sale. Zece oameni sunt uşor răniţi. Sunt banda
jaţi în grabă. Un clapon şi două gâşte sunt greu 
rănite, iar una - oea dinaintea liniei de foc -
moartă. Trad. de C. Mu.şlea. 

GURA SATULUI. 
Povestea unui soldat. 

Se zke că într'un oraş mare era mtr'o ca
zarmă o mulţime de cătane adunate din a lume 
şi ţară. Şi cum cătănia e uricioasă şi traiul greu, 
feciorii abia o duceau de pe o zi pe alta, fără 
a-şi mai aduce aminte şi de alti săraci mult mai 
năcăjiţi ca ei. 

Totuş era intre cătane unul foarte milos, care 
totdeauna de se întâlnea cu vr'oo oerşitor, ii 
arunca câte un ban, ori reva de mâncare. Cer
şitorul totdeauna îi multămea zicând: „Vadă 
Dumnezeu, şi de-mi dai tu mie „unu", Dum
nezeu îti va întoarce cu pumnu". 

Iintr'o zi feciorul nostru se întâlni iară.ş cu 
un cerşi tor; fără multă vorbă băgă mâna in 
buzunar, unde avea numai un galbin şi un filer 
şi <lete cerşitornlui, care era orb de tot, un ban. 
Cerşitornl mulţămi frumos şi ii zise: „Cine îmi 
dă imie „unu", Dumnezeu îi va întoarce cu 
pumnu". 

f'eciorul soldat merse mai departe, că avea 
să cumpere ceva, dar ·băgând mâna în buzunar, 
vede cu părere de rău ·că greşise, şi dăduse or
bului galbinul în loc de ftler. Ce să facă bietul 
fecior? Se luă fuga pe urma cerşitorului, ca să-l 
ajungă şi să-şi ceară galbinul. In urechi îi tot 
suna vorba orbului: „Cine îmi dă mie unu, Dum
nezeu îi va întoarce cu pumnu". Ajunge pe cer
şitor tocmai când acesta voia să intre în odae. 

- „Stai", îi zise soldatu·!: ţ'am dat din gre
şală un galbin în loc de filer. Eu iar sunt om să
rac, dă-mi ga.ilbinul şi aici ti filerul. Dar orbul, 
care era un ticălos îi zise: ce galbin frate? eu 
astăzi nici n'am fost la cerşit, prin urmare al
tuia 1îi vei fi -dat galbinul, dar mie inu. Zicând 
acestea intră în odae, uitând desohisă uşa. Bie
tul soldat nu zise nimk, ci intră mereuţ în odae 
fără să-l simtă .cerşitorul şi se ascunse sub pat. 
Cerşi torul se desbrăcă de zdranta sa· zi.când: 
Aş fi un .prost şi jumătate de i-aş da galbinul 
îndărăt, el să nu mi-l fie dat, mai bine îl .pun eu 
lai cei 99 în oala de sub pat. · 

Infr'aceea iată veni la cer!;itor un vecin al său 
iarăş orb ca el, ca să- mai vorbească amândoi 
<le câştigul lor de peste zi. Cerşitorul începu a 
povesti prietenului său de -păţania soldatului cu 
ga•lbinul şi merse să-şi puină galbinul în oala de 
sub pat. Dar mare-i fu mirarea când nu dete 
peste oală, că oala era în bratele soldatului, care 
stătea şi asculta cum se croesc lucrurile .. 

Orbul năcăjit se năpusti asupra - celuialaU 
orb, crezând, că dânsul i-a furat oala cu galbeni, 
începu a..:1 înjura şi a~I lovi cu ce-i pica 1n mâni. 
Stai vecine! zise celalalt orb, eu nici n'am ştiut 
de oala ta cu bani, -ce prost mai eşti, de nu-ti 
tini banii la tine; vezi eu mi-i tin în căciulă tot- ,i 
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deauna cu mine, dar nu ea tine pe sub pat; 
acuma te năpusteşti asupra mea, că eu ţi-aş fi 
furat banii, ferească-mă Dumnezeu de aşa ceva 
şi feri în lături să nu mai <lai, că de pun mâna 
pe tine te fac turtă cu oală cu tot. 

Intr'aceea soldatul luă şi căciula cu bani a 
celuialalt orb şi se duse pe uşă afară, iar orbul, 
care crezuse că celalalt orb îi luase căciula, zise: 
Da ce-i frate, dacă ti-a furat cineva banii acum 
vrei să te despăgubeşti luându-mi căciula cu 
banii mei, dar asta n'o fi. Şi se luară orbii de 
păr şi dăi, trage, împinge, larmă de se sculă 
uliţa în bătaia lQr, .până veniră poliţiştii de-i du
seră pe amândoi în arest. 

Iar soldatul nostru merse bucuros, povestind 
la toţi, că adevărată e vorba: Când dai unu" 
Dumnezeu îţi întoarce cu „pumnu". " ' 

~·I 

George Cătană, , 
înv. 

Dorul sodatului. 
Dunărică apă lină 
f'loare <lin grădină, 
Eu mă duc în ţară strină 

· ··· · floare de sulcină. · · 
Şi n'am pe nime cu milă 
floare din grădină. 
Şi n'.am pe nime cu dor 
floare de muhor. 
Nici n'am ·pe nime cu drag „ · 
florică de fag, 
Să-mi pună mâna la cap 
florică de mac, 
Să mă 'ntrebe de ce zac 
florică .de mac. 
Să-mi pună mâna pe frunte 
f.loare dela munte, . 
Să mă 'ntrebe multe, multe ... 
floare dela munte. 
Rămâi satule pustiu 
.Floare de gu tâi, 
Rămâi satule în ceată 
flori de ismă creată. 
Inima mea tot suspină 
floare de sukină 
Că ea 'n lume-i mai străină 
·floare de sulcină. 
Merg cătană la 'mpăratu 
f oae ruptă 'n patru. 
Merg cătană 'n ţări departe 
floare dintr'o parte. 
Şi mi-ar fi şi nu mi-ar fi 
1Ploarea vişinii 
Să ştiu că iar oi veni 
floarea vişinii 
Dar plec de-acolo 'n răsboi 
floare din zăvoi 
Şi n'oi mai veni 'napoi 
f'l0?1re din zăvoi. 
Doamne bate'l de noroc 
flori de busuioc, ' 
Că mi-s viu şi moarte-mi rog 
Flori de busuioc. . 

George Cătană, 
înv. 

Dar împărătesc. 
:Era odată un împărat care avea. şi o foi.:.. 

mă bună. . . . 
Intr'o ţară vecină se întâmplase o groaznică 

catastrofă. Mii de oameni erau nenorociţi şi 
împăratul nu avu odihnă în suflet~ până ce nu 
dete ajutor celor nenorociţi. El încărcă vapoa
rele cu de-ale mânc.ărei, cu haine călduroase. 
Dete ordine ca ajutorul să fie imediat împărţit, 
cu dreptate, fără preferinte. 

Vapoarele să se încarce cu cei fără de adă
post, ofiţerii trebuiau să se poarte cu blândete. 
să impar.tă bani celor sărăciti, iar soldaţii să 
facă .pe infirmierii. lmpăratul mai· trimise doc:... 
tori şi ·medicamente, bani şi urări de bine. 

Cu lacrimi fierbinţi cei ajutati rugară pe 
Dumnezeu să tie sănătos pe bunul împărat. 
Regele tării peste care se abătuse această ne
norocire, mulţămi telegrafic şi conferi împăra-
tului cel mai înalt ordin. . . 

Când împăratul auzi· dela miniştrii săi cât 
de mult cei ajutati îi multămiau şi cum poporul 

. · 

lăuda ma·rca generositate, împăratul îşi acoperi 
iata cu ambele mâini şi porunci miniştrilor să 
t<1că. Apoi zise încet: 

- Tăcere !.„ De ce oare îmi multumesc a
ceşti oameni? Oare toată averea mea nu se 
trage dela toti aceşti săraci? .„ Eu am averi 
enorme. Cât dau eu, încă nu este. atât de mult! 
Cfmd cel sărac dă un gologan unui cerşetor, el 
face mult mai multă jertfă, căci el îşi rupe din 
gură bucăţica de pâine şf o împarte cu cel ne
voiaş, pe când bogatul care dă o mie de lei, nu· 
aduce nici o jertfă, căci îi mai rămâne încă 
destul de mult şi trăieşte mai departe destul de 
bine! · · 

La moartea un·ei regine .. 
O regină era pe patul de moarte. Lângă pa

tul muribundei stau regele şi rudele reginei. 
Prin coridoare mergeau binişor, tiptil, mi

niştrii şi curtenii, abătuţi. Şi pe când regina ză
c.ea pe patul durcrei şi regele era lângă dânsa, 
bolnava deschise ochii şi şopti regelui: „Mi-e 
sete, dă-mi puţină apă". 

Regele îi îndeplini voinţa şi după ce regina 
sorbi câteva picături de apă, închise ochii şi 

· adormi pentru vecie. 
Curtenii veniră smeriţi şi întrebară, cari 

fură ultimele cuvinte ale reginei. 
Unul zise: S'a rugat pentru binele patriei. 
Altul zise: A dăruit mare ·parte din averea 

ei pentru cei săraci„. 
Altul zise: Ca să se dea ţăranilor mâncare 

bună şi cei pe nedrept condamnaţi să fie eli
beraţi.... 

Si toate aceste vorbe se răspândiră în po
por şi fiecare Ie repeta. 
, Când regele auzi acestea, el chemă pe 

curteni şi le zise: 
- Ştim cu toţii, că regina ş..,a iubit tara din 

toată inima, dar nu dau voie ·să se puie pe pă
mântul ei flori falşe. Spuneţi adevărul curat po
porului. că ultimele cuvinte ale reginei au fost 
cuvintele unei· bolnave, care cerea puţină apă 
de băut! 

De ale Români'or. 
Credinte, datini, lecuiri, etc. din Bihor. 

Credinţe şi datini. Marţi seara nu e bine a 
şedea sub coş, de rpază necurată, cu ceas slab, 
cu zile necurate, cu vânt turbat,cu pocitură şi 
spulberătură. 
; Gând se scot puii, se ·pun într' o căldare pe 

foc, se amestecă cu un cuţit de găzdăriţa casei, 
care zice: „Doamne ajută, ca să nu le fie moar
tea din alta ci numai din foc şi cuţit. · 

Tot când se scot puii,lise taie puţin din coadă 
ş.i se amestecă penuţele în mâncarea ce li se dă, 
ca să nu se deoace. 
' Tot când se.scot puii, 'li se taie puţin din coadă 

postului se adună toate oasele din carnea ce s'a 
mâncat, care apoi se învăluie în spălătoarea cu 
care s'a spălat tăerul şi blidul în ziua aceea 

· ş.i se pun în podul casei după o grindă, cu care 
<J,poi se afumă puii. . . 
- fetele mari pun într'un sac un ac mare, apoi 
se culcă pe el o săptămână, de Marţi până. Marti, 
ca să fie drăgăstoase la feciori 

Primăvara, când pentru întâia oară· se văd 
sau se ivesc furnicari, fetele mari umblă cu- mâ
nile prin ei, ca să nu le asude mânile. 

Tot· ca să nu le asude mânile, nu e bine să 
mânânce creeri de găină. 

Primăvara, când pentru întâia oară se ivesc 
şopârle-le, fetele mari taie o bucată mică · din 
coada şopârlii, pe care aipoi o poartă la brâu, ca 
„cum se sbate şopârla; aşa să se sbată feciorii 
de dragoste" după ele. · 

Primăvara când tună pentru întâia oară în 
cer, femeile dau sau lovesc (se înţelege încet, 
ca să nu simtă dureri) cu un .fer în capul co
piilor,. ca să fie tari ş.i să nu se teamă de 
trăsnet. · · · 
· · Primăvara, când pentru întâia oară se ivesc 
graurii, cine câţi grauri va vedea atâţia pui de 
găină va avea, iar dacă nu va vedea, nu va avea 
nici unul. · 
·.. Tigaia arsă, adecă care a fost pe foc, nu: se 
pune ·pe mas~. ca grâul să nu He cu tăciune . 

• 
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Cinematog1af. 
Ce-atât „Neugeboren"? 

Ce-i dati cu „neugeboren"? 
Mă plictisiti cu-acest limbut 
DoalI' neugeboren, cum se ştie, 
E pe săseşte - noLZ-născut. 

Un nou născut 'insă în fine 
Şi 'n timp de pace şi 'n răsboi, 
li umblă gura cum i-e firea, 
Ce zor avem să-l ştergem noi?!.„. 

llaralamb Căliimar. 

Epigrame. 
Unui îngâmfat. 

Dacă merg la tine 'n casă 
Tu nu te. scoli de!' a ta masă: 
In grajd la bou dac'am intrait, 
El nu se mişcă, stă mirat. 

Altui îngâmfat. 

Eşti tare mândru şi umflat 
Ca broasca din poveşti. 
Ajungi l'acelaş rezultat: 
Tu frate, vai, o să pliesneşti. 

Unui grozav. 

Păşeşti cu fală şi 'domol, 
La cer cu caipul ridicat. 
Uşoară muncă când e gol 
Căpşorul tău cel deochiat. 

Dr. Ludovic Csato. 

Glume; 
Un anunt ciudat. 

La mica publicitate găsim acest anunt: 
, Femeie dispărută. D. N. M. din Bucureşti 
are piă-cer.ea, să anunţe că sotia d-sale. a J).ărăsit 
domiciliul conjugal. Acela ·care· o va găsi, este 
tiugat să o păstreze. Va căpăta o bună răsplată. 

Una care promite ••• 

Ieşind dela ofiţerul stării civile, mireasa e în
t.rebată de o prietenă a ei. 

- De ce erai atât de emoţionată? Abia s'a 
auzit, când ai zis „da". 
: .- Gând mă voi mărita a doua oară, voi 

fi mai curajioasă, şi ai să auzi cum voi zice „da" ! 

Copiii.~. 

. Nicuşor capătă un fră,tior .care ţipă mereu 
Şi ziua şi noaptea.„ 
: Nicuşor întrebă pe mă-sa, arătând la copilul 
(lin leagăn. . · 

- ·Mămiţo! de unde a venit ăsta? . · 
- Dela Dumnezeu! din cer! • 
- Aşa.„ a căzut din cer?„. apoi caută-l, 

poate s'a lovit undeva, de aceea o fi ţipând 
mereu! · 

.Sot bun. 

- Când m'am însurat îmi venea să-nii mă-. 
nânc nevasta, pe atât de dragă îmi era„. · 

- 1 acum. „. Ş . ? 

- Acum îmi pare.rău că nu am mâncat'o 
atunci.„ 

La recrutare. 

-. Un tânăr se prezintă înaintea comisiunii de 
recrutare în costumul lui Adam, dar cu căciula 
în cap. . 
: - De ce nu dai jos căciula? întrebă pre-
şedintele comisiunii. · · • 

- Să mă iertaţi, dar am gutu·rai, răspunde 
viit'1-ul apărător al patriei. 

GopU teribili •. . . 
Venind musafiri pe neaşteptate,· mama .zice 

micului Jenică, să îi poftească în salon şi să îi 
toage să aştepte putin, până ce s'o îmbrăca.„ 
: Trece puţin timp, musafirii întreb pe micul 
Jeni că: . . . . · , · 

- Ce face mămita?. :' .. ·. 
; - Se îmbracă, şi trebuie. să-şf .puie dint:i 
în gură şi peruca pe cap„. ·. 

=Redactor responsabil: Cons~n Savu. 
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POŞTA ADMINISTRATIEI. 
Am primit în abonament dela unnătorii: 

George Cătănescu, Birchiş 2 cor., George Jurca, 
Vlaicovăţ, 2 cor., Ioan Origoraş, Baieşescul, .3 
cor., până la 1 Octomvrie 1915. Adrian Ursu
lescu, Macedonia 12 cor., Ioan Matros, Saj6ma
gyaros 2 cor. pe sem. II 1915. 

x Pălării elegante, albituri, cravate, parde· 
siuri de gumă p. bărbati şi femei, ciorapi, ba
tiste etc. în cel mai mare asortiment şi cu cele 
mai ieftine preţuri se vând în 
prăvălia de modă pentru domni „Chic", Arad 
bulev. Andrâssy nr. 15. 

Vis-â-vis de hotelul Panonia. 
(He 2892-1 O.) 

Mulţumită. 

Subscrisa prin prezenta expdm mulţă
mita mea administraţiei Băncii de asigurare 
.„Transsylvania" din Sibiiu, care fără de a-mi 
face nici un fel de dificultate în aceste timpuri 
critice imediat după prezentarea documente
lor mi-a solvit suma de asigurare după neui
ta1tuJ meu soţ Nicolau NyHvan. 

Şomcuta-mare, în 15 Martie 1915. 

Ta 2404-1 Văd. Clara Nyilvan. 

DE VÂNZARE 
l O acţii de ale institutului „Aibina" 
din Sibiiu. Cei ce doresc a le cum
păra să se adreseze la administraitia 

ziarului. Ma 2399-3 

VINUR.I 
vechi ţ1i noul de vândut;. 

AdresaţivA cu toatA tncrederea la proprie
tarul de ·vii -din Şiria (Vilăgos) Petru Benea, 
căoi VA trimite numai vinuri bune, curate si pF 
lângă preţurile cele mai mod ~rate. · 

Vinuri vechi din anll 1911 - 1912 
Vin alb - - -·74 -·62 
Rtzling - - - -·76 - •64 
Roşu de Minlş - 1·60 1·20 
Carbenet - - 1·40 - -

Vinuri vechi şl nou din anul 1914. 
Vtn alb - -·52 -·42 
Rlzllng - - - -'54 -·44 
Ş1ller - - - -·56 -·-

~ Rachiuri. 
Raebto de trMe - - - 2·
Raehiu de treve speelalf tate - 2'40 
Expediez la dormţă tn sticle şi tn canti-

tate mai mică vin. 
Vinul se expdieazA cu rambursA dela 50 

litri tn sus sub tngrijirea mea proprie. 
V ase dau împrumut pe timp de două luni 
Pentru Calitatea vinului garantez. 

:le 947 Pe'tPu Ben.ea 
propr. şi neg. de vinuri 

Vl.Iago• (Arad m.) 

~------------------------.... 
8ALON

-cremă 1 cor.30 fii. 
-poudră 1 „ 30 „ 
-săpun 1 „ - „ 
-maniciir 65 fii. 

Comandele din provincie se expe-
:: diaz( zilnic în mod prompt. :: .· 
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I G 
· Mii da inşi ad 6 · yula blnecuvAnlt :tiocol autrl~or ~ la~; 

prăvălie de confecţiuni " K a r p a t I a 
pentru dame în ARAD. 

' • 
Routăfi în 

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

' • 
JACHETE 
după moda cea mal nouă. 

jachete scurte, 
Capoate de sport, 
jachete de mătasă, 
Capoate albe, 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, 
Tal•i, 
Halate 
fuste, 
Mantale de lister şi gumă 

in asortiment extraordinar. 

' 
.I 

• 
' 

Blnzc ~i haine ~B . ~~lin. 

care în decurs de 8-4 zile tnceteazi cea mal 
crâncenă tusă. 

"KARP ATI" e un mijloc excelent contra boa
lelor de astmă, răg~l}eală, constipatJe, precum 
şi la boale de gâtlej, - t'lămâol şi stomac. 

Efect sigur, dela la prima încercare. 
l sticlă de 359 suame cor. a.- l aticii de 

700 grame cor. 5.-. 
De vânzare la: 

Yicto~ Hosszu, Bra,ov 
str. Claustrulul Nr. 16. (Ho 1846-30) 

I O, oloage de turn 
pentru palate, case eo
momt.le, fabrici, loeoln
ţe private regulează şi 

aranjează mal favorabil 

M 0LLER 
JANOS, succesorul lui 
MAYER KAROLY 

del!!- prima aranjare cu vapor a fabricd de 
oroloage din 

Budapest, VII., Tokoly-ut 52. szam. 
mruut "{ll'Ol)MA ). Catalo~e şi specificări de I 

· · · · ·· -- ·'· ' ~ranr>o, (Mu 2129) -
-----------------------------Pielării 

tal pe 

( Oo 2127) I 
achizite p. ghete 
instrumente pentru 

nantof ari· şi etsmari 
-.. ,-li 

~~:~ se pot procura mai bine 
~ laa 

G1tin&1 Sandor 
magazf n de pielărie I BUDAPEST, III., Tavasz-u. 1. sz. 

(He 2298-24) 

Vilă americană 
altoită 

precum şi 

Port-lltol 
şi 

B utaşl • I maricanl 
furnizează 
renumita 
firmă: 

Friderich Far1oacia la „Sf. Francisc" 
I Budapesta, bulevardul 01101 nrul(E~~~ I Preţuri fixe I ~. Telefon: 238. 

- (Ra 2376) 

Caspari 
Mediaş, (corn. Nagy1(fikilllo) 

Selectiunea garantată. Cere+i catalogul I 
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GYOIGY 
MENYH[RT 

' ' ES TARSA 
magazin de pardesiuri 

pentru dame. 

ARAD, ~nl~v. Amlra~~J 8. 
Vis-a-vis de -,intrarea bisericel Minoriţilor. 

Noutătile noastre : , 

Pardesiuri negre şi tegethoff 
Roctlri moderne 

; 
Sacco Cottele n 
Pardesiuri coţcate 
Rocuri de mătase 
Pardesiuri pentru fete şi copii 
Costume negre şi . tegethoff 
Costume În culori 
Costume pepita 
jupoane moderne 
T a!~i c!e mătase 
Tal!i moderne 
T2lii de doliu· 
Pardesluri de gumi. 

• • 

Preturi· fixe. 
Tel~f on 855. 

fiţi atenţi ta firmă·! : 
(0? 2384-6) 

„R O M Â N U L" 

,.__...Su 1920 >t._ ____ _ 

Sznbotha Istvan 
atelier da constructle da altare şi de aurire artistică 

Budapest, VIII., Hunyadi-u. 26 sz. 

Oferă on. preoţimi gr. ort. şi gr. cat. lucrări de sculp
tură, iconos_tase, altare, amvoa~e, fâ.1ţâni pentru 
botez, cosciugul· Domnu I u 1, statire, icoane 
staţionare, scaune duhovniceşti. Locrărl de aurire 
şi pictură axecutată artistic dela cele mal simple până 
la cele mai decorate. Primeşte spre. renovare şi pic
tare iconostase şi altare vechi. - Preţcurent nu am 
dar cu proiecte artistice şi prospecte convenabile ser 
vesc gratis. - Pentru primirea lucrărilor merg la faţa 

Duminecă, 4 Aprilie 1915. 

„I .l NE R" cremă neunsuroasă . 
Cel mal nou pro

duct higienic pen
tru curăţirea şi în
frumuseţarea pie
le!. 

Inlătură petele 
galbine, bubele pri
cinuite de înfier
binteli, sgrăbunte 

şi alte necurăţenii 

de piele. Crema 
aceasta ziua se 
poate folosi mal 
cu succes. 

I tegtl I cor. 
"IANER" pudri. E non plus ultra pudrei. Bună la ba· 
lurl, saloane şi de zilnic .folos, care acopere încreţitu· 

rile şi e cu totul nestricăcioasă în culorile: roza, albă 
şi cremă. 1 cutie I coroană. 
"IANER" săpun. 1 bucată 60 fllert. 
„IANER" pastă pentru dlntl. I dozi I cor. 
„IANER" api pentru pră. Bună pentru dinţii scorburoşi 
gingeil buretesi, contra mirosului greu de 1ură. I sticli 
cor. 1.60, Jumătate de sticli 80 fllert. 
„IANER"' esenti pentru păr. Excelentă pentru înlăturr 
rea mătreţei şi contra cădere! părului. t · sticli, I <:CI 

30 fllerl. 
„IANER" pomadll pentru creşterea părului. - l te11i.. 
2 coroane. 
„IANER" văpseali pentru pllr pentru a colora în 11egru, 
brunet, ori în blond părul sur şi cărunt. Nereuşita co
lorii e eschisă. La comande să se noteze că păl't11 încă 
runtlt în ce coloare să se văpsească negru, brunet). U1 
carton 4 coroane. / 
„IANER" apă care face părul blond. Pentru a văpsl în 
timp scurt, în băl, auriu, părul blond roşu, chiar şi bru· 
net ori negru. I sticlă 4 coroani. 
Discretă şi zilnici expedltle ca poşta. - Telefon 476. 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
lui RUDOLf IANER" leşite din farmacia sa ca valoat'f 

se pot căpăta la 
locului pe cheltuiala proprie. . 

l _ _ j Farmacia ,,MARIA AJUTĂTOARE" a foi 

~ ""->C- · ~ Rudolf' laner, Temesvăr-Gyarvăros Fo-ut 72. 
-~~~·~~„~~~·~~~·,~~~~~·•m I ~~ .~/'~~ ·-- p,...,., "' medalia ... "'""' la -d~a •ileaul dia Bada„na 1n 1890. ~ 
I m·~a ~ Tumătlll'la da clapot1. - Fabrica da scaune da fier pentru clapota alui = 
I Fiul lui Antoniu Novotny, Ti~!~~l~a- I 
~ Se recomandl spre pregătirea clopoteloi: nod, precum la turnarea de nou a lfi 
• clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe r;arantle lillK 
',;., de mal multi ani, provăzute cu adiustărl de fier bătut, construite spre a ~ 5i lntoarce cu uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o fi 
}...., lature fiind astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu deosebire 
~ CLOPOTELE GĂURITE, de dânsul Inventate şi premiate în mai multe W1 
·.;â rinduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - cu 6' 
!llt căuri ca figura S şi au un ton mai intesiv. mai adânc, mal limpede, mal • :I 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. W 
iii patentat după sistemul vechi. - Se mai recomandă spre facerea scaunelor • 
~ de fier bătut, de sine stătătoare, - spre preadJustarea clopotelor vechi cu ~ 
oca adJustare de fier bătut - ca şi spre turnarea de toace de metal. - • 
~ . Preturi-curente llustn.te trimit 1ratuit. . Vi1Q 

~-~~~.-~~-~--~~~~~~~.i~ 

~des~ill~n~ ~\i!ep! ~uri,!~! ~~e, p~ 
,,, ~:le de dantele şi de pănură se curăţase şi vopsesc cu multă grijă şi specialitate în 

li stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de pănuri şi de curăţit~r~e chimică, 

aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte hd
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi i;itc; se vopsesc grabnic în 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu special!tate în 

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

·Lu c za Jo z se f, ;f~:!~ţ1t! ::ri:f! Szeged. 

atr. Laudon, nrul 9., oolţul · 
TELBro11: Prhălia 11 stabiliment principal: ~ .2'ELB

99
r
4

o. • = 
994. ~- ' y 

llliir55!5i55 pieţei Valeria. - (Lu 2106) = 
li ~ ' . 

' . 
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„IULIA" 
INSTITUT DE CTEDIT ŞI ECONOMII, SOCIE.
:-: TATf. PE ACŢll IN ALB A- I U LI A. 1•1 

Fondată în 1892. 
Centrala: Alba-Iulia (Gy.=fehervar), str. Alvinci No. 9. 

Capîtal de acţii: Cor. 200,000. 
Fonduri de rezervi: Cor. 250,000. 
Depuneri spre fruct : c~r. 7~0,000. 

Girculatiune anuală: C. 14,600000. 
Primeşte depuneri spre fructifi
care şi plăteŞte deponentilor cele 
mai favorabile interese. Depuneri 
până la suma de Cor. 100 se 
pot ridica fără abzicere. Darea 
după dtpuneri o plăteşte insti· 
tutui. Escom ptează cambii per· 
sonate şi hipotecare. Acordează 
avansuri pe efecte publice (Lom· 
bard). Acordează împrumuturi hi· 
potecare pe case şi realităţi cu 
===şi fără amortizare.=== 

Informaţiuni mai de aproape se pot primi dela institut. 
D I R E C Ţ I U N E A. 

I 

'------·-----------------~ 
11 OiEH

0

D~fG.R&FEiifi: I . I ODINIOARA SOCIETATEA CURELARIROR 

Strada Cisnădiei 45. s I B 11 u, Heltauer-g~ssa 45. 
~ 

Magazin bogat in articole pentru curăţat, călărit 
vânat, sport şi voiaj, poclăzit şi procovăţuri1 port- ~~~~F~ 
monee şi bretele solide şi alte articole ae ga- 11' 
lanterie pe lângă preţurile cele mai moderate. t-~r~>""l 
CURELE DE MAŞINI, CURELE DE CU-
SUT ŞI LEOAT SKY (vârzobi), permanent în ~~~ 
d1 pozit To&te articolele oin branşele numite şi 
reparatura lor se execută prompt şi Ieftin. Uste 
de preţuri la cerere se trimite franco. (O- 9) a.---=!:~ 

Comandele prin poştl se _efep
tueac prompt ti conşticntioa. 

~„„„ ... „„„„„„„ ... „„„.„„„„ .... 
I PRAV DE PELE Ho FER I 

Acest prav impregnat cu accid boric a drui efect excelent 
e în general cunoscut, se pregăteşte în trei tărimi. 

No I. prav de stropit pentru copil . . a co~. -·80 
No II. Pudri, albi crem. sau roza • • • a cor. t·
No III. Prav de stropi pentru bărbaţi a cor. I·-

> Babysoapc Hofer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe 
cutie şi pe capacul cutiei iscălitura > H O f f 0 -

Sipun Hofer • • • • l cor. -70. 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far· 

maciile din ţară şi străinătate şi dela : 

Zentral- HO„ FER'S APOŢU EKE WIEI III. Versendungsdepot n Unga1gasse 14. 
I I ('f! l~-M) --- „„ ........ „„„„„„„„ ... „„„„. 

CEL DINTÂI ŞI BAI MARE ATELIER ARTISTIC 
PENTRU ARANJAMENTUL BISERICILOR. -------·~!1!!1!1!11-------..i!llM .............. ---------------------------~ 

1h ·~ I f R~!!!,. ~~~~~!!A 
brică pentru articli de ciment. 

VERSE C Z (Vârşet), Panrsovai-ut nrut 57. 

Aducem la cunoştinţa On. public că ţinem permanent în 
. depozit următoarele producte. - V ase de ciment pentru 
soluţiuni de peatră vânătă pentru vii, în mărime dela 200 
până la 600 litri. Filtre de beton şi ţevi pentru csnaluri 
dela un diametru de 10 până la 100 cm. vălaie pentru 
porci şi vite etc.- Prim.im şi executăm aş&z!Lri de asphalt 
şi beton, basme de beton de fer tn toate mărimele, iesle 

• , -~~~ d~n beton df fi ir, stâlpi, ~r~pte stabJle ~i atâdnătoarefif in 
,, jl: t~:.·,-·: 1.{~:·~,!, .,~~-:,:-.?Nf~ mment sau er ucrat artistic, cana zări, \lo uri ~i tre 

··.·· '., :1.:;.1'~1;;·:·.J1::~T~1. r:;e;~~tf·:~ ~e~::: bs':a" :~~:"n~1~.:
1

~~ I · ·~·~('·~~·~:~"'~'""'~~# :-: plăcere la dispoziţie cu oferte. :·: I 
--------------------------·--------

. 
I! x e cut i: iconostase, sculpturt, construiri de altat"ep 
aurire şi pictură; aranjări noui de biserici în stil I 
modem; altare, amvoane, fântâni pentru botez, statui, 
icoane-statluni, scaune duhovniceşti şi bănci p. bistrici. 

Renovare, aurire şi pictare da altare vechi. 
Bisericile sărace primesc favor şi lf-se acordll plătiri 
în rate. Merg la faţa locului pe cheltuiala mta proprie. 
Mii de scrisori de mulţumită dovedesc execuţia arti-

stică şi durabilitatea lucrărilor mele. 

-Schmidt Janos 
Budapesta, Kobănyai-ut nr. 53. 

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

Cea mal renumit.A 

mare fabrică de mobi!e 
din 8udul Ungariei (Versecz). 

Pregăteste mobilele cele mai modeme 
şi luxoase cu preţuri foarte mode:..ate. 

Mare depozit de piane excelente, co
voare, perdele, ţesături fot•rte fine şi. I 
maşini de cusut. - (Sa 113) 
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m„NĂDLĂCANA"~ 
m INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIE- m 
rMJ T ATE PE ACŢII ÎN NĂDLAC (NAGYLAK). rMJ 

lWJ Fandată in 1897. Telefon p. ora$ şi comital No 3. IWJ 

rMJ Capital de actii C. 450000. Fonduri de rezervă C.163000. !Ml 
lWJ Depuneri spre fructificare C. 700000. IWJ I :: Clrculafll anuala c. 27000000. :: m 

I Primeşte depuneri spre fruc- I 
tificare şi plăteşte deponenţilor 

ca cele mai favorabile interese. 00 

l

oa Administrează dt>puneri cu cas- loa 
sete. Depuneri până la suma de 
Cor. 5000 se pot ridica fără 

I abzicere. Darea după depuneri I 
:: :: o plăteşte institutul. :: :: 
Escomptează cambii personale 

rMJ şi hipotecare. Acordează avan- IMJ 
lWJ ·- suri pe efecte publice (lombard). IWJ 

I Acordează împrumuturi hipo- I 
tecare pe case şi realităţi cu 
:: :: şi fără amortizare. ·· ·· 

m Informaţiuni mai de aproape se pot pri- I 
IM! mi dela institut. DIRECŢIUNEA. IMJ 
IWJ . Na 2393 IWJ 
~~ == =wt== =ms= -==- +==ttt== =~ 

Cea mai buni api de dinţi premiatl la mai multe I 
e»poziţil Internaţionale cu cele mai mari distmcţil. I 

~<><> CC>lPe 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

apel de dinţi BARTILLAS 
-o sticll 80 fU.- mai are durere 
a de dinţi sau miroasl gura. : 

Ed. Barti!la-\Yinkler's Nachf. 
•• .. L. PLAN • • •• 

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

O nouă invenţiune de clopote! 
Clopotul rezont or brevetat este alcătui~ a~a că fortifică n':l n~mai 
-- ------ -- -- - un sunet, 01 ŞI alt sunet armomc ŞI ast-
Ho 163ll fel aaemenitor acordolui dă un sunet 

plin, puternic şi sărbătoresc 
precum şi adânc. 

Echipamente p. clopote de fer 
Stalur• 

" " " " Prospecte fi preliminar de apese gratia. 

Premiat Expoziţia internaţ. de modă, Paris 191 t: Grand Prix şi me1l de aur 
Expoziţia nnlv. d.lo Roma 1911: Grand pnmin şi m('(lnlia de aur 

----·--------------------------------------

I. PETRASCU 
. ' 

SIBIIU. Str. Cisnăd~ei 30 
Telefon nr. 172. 

: Croitorie civilă şi militară : 

Mare depozit de stofe engleze şi indi- . 

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

NOUA 
pră văile 

de obiecte 
m e e anle e. · --===-.:~:!S2!::__:::=..._.,:..__;:~__:::=:..J 

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

NOUĂ 
prăvălie 

de obiecte 
meeaniee. 

TJmişoa.ra-CetatA (Temesvar-Belv.) Losonczyi-ter 16, 
lângă biserica catedrală, am deschis 

o excelentă prăvălie de obiecte mecanice 
~ . 

Corespunzătoare tuturor cerinţelor moderne. - Ţin în depozit cele 
mai bune maşini de eosot, blelelete şi fonol(rafe; execut totfelul 
de lucrări în branşa mea, cu preţuri moderate şi pe lângă garanţă. 

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

fost conducător al atelierului filPcanic a lui STAM. P' (Su 2211) 

I 

riRiRiiiH~iiiiio~HO~iit 

i „ECOIOMUL" I 
13 INST1TUT DE CREDIT ŞI ECONOM'!, SOC. PE ACŢll. el 13 FONDAT ÎN 1886. TELEFON FENTRU ORAŞ ŞI COMiTAT 415. 81 
f3 Centrala: CLUJ, str. Wesselenyi 26. ~ 
19 Filiale: Aiud, Oherla Murăsludoş. li !I Capital de acţii: Coroane 400.000·-. I! 
i"t:i'I fonduri de rezervi: Coroane 324.29-i·-. ei 
!2 Depuneri spre fructificare: Cor. 2,055.826·-. Ol 
i"t:i'I Circulaţia anuali: Coroane 48,696.790·-. GI 

! Primeşte depuneri spre fruetificare şi ii 
19 plăteşte deponenţilor cele mai favora- Ol 

~ = IO bile interese. Administrează depuneri cu . :: 
ff) casscte. Depuneri conform acordului, GI 
19 se pot ridica fără abzicere. Darea Ol 13 după depuneri o plăteşte institutul. 81 
IO Escomptează cambii personale şi hipo- GI 
IO tecare. Acordează avansuri pe efecte 5l1 13 publice (k)mbard): ·Acordează împru· lf . 
19 muturi hipotecare pe case şi realităţi 

19 cu şi _fără amortizare. Informaţiuni mai 
" de aproape se pot primi dela institut. 

DIRECŢIUNEA. 

I 

1 
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I 
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m ,,SILVANIA'' m 
INSTITUT· DE CREDIT ŞI E- ~ 
CONOMll, SOC. PE ACŢH. 

. Centrala: ŞIMLEUL SILVANIEI. 
Filiale: Zeiau, Bucium şi Crasna. 

m 
Capital de acţil: C. 600.000. Fondul de re- ~00~ 
zervă: C. 181.446. Depuneri spre fructificare: 

1 ~· 1,325.427. Circulaţ1a anuală: C. 27,449.623. 

m . - m Primeşte depuneri spre fruc- 00 
tificare şi plăteşte deponenţilor 
cele mai favorabile interese. 

m 
Administrează depuneri cu IOOI 
cassete. Depuneri până la su- ·· 

· ma de Cor. ~00 se pot ridica 
"' fără abzicere. Darea după de-

m 
puneri o plăteşte institutul. IOOI 
Escompteazil. cambii personale 
şi hipotecare. Acordează a-
vansuri pe efecte publice 

m 
·(lombard). Acordează împru- IOOI 
muturi hipotecare pe case şi 
realităţi cu. şi fără amortizare. · 
Informaţiuni mai de aproape 

m 
se pot primi dela institut. · 1oo1 
DIRECŢIUNEA. 

. „ 

' 

(tSJU: 8!lt= *âllES§l~:=§lf§-+âit:e:#J!W 

~IZZZZZZZZZZZZZiă1f = FONDATĂ ÎN 1895. TELEFON P. ORAŞ ŞI COMIT AT 7~ = 
= „SEllTIRELA" = 
l41 INSTITUT DE ECONOMII $1 CREDIT CI SOC. PE ICTll. : ~ 
94 Centrala: SATUL-NOU, strada principală. 1111 
~ Filiale: Sân-Mibal. ~ 
:411 Capital de a4ii: C .. 520.000. Fonduri de re- ~ 
M . zervă: C. 70.000. De~uneri spre fructificare: M 
~ C. 720.000. Circulaţia anuală: C. 3,0u0.000. 1111.i..1 
~ ' ~ 

l4 ~ -~ 
llCI 111-l a4 Primeşte depuneri spre fructifi- ~ 
~-- care şi plăteşte deponenţilor cele ~ 
,,... mai favorabile interese. Adminis- ..... 
~ trează depuneri cu asigurări pe M 
~ ~ viaţă. Depuneri până la euma ~ ..,,. M de Cor. 1000 se pot ridica fără --: 
tllllllll • abzicere. Darea după depu.neri ~ 
,..._ o plăteşte im1titutul. Ef eptueşte ~ 
twll toate afacerile de bancă şi de ~ M ·asigurări la Ba.nea Generală de ~ 

:: :: Asigurare din Sibiiu. :: ·· 

~ M ... ~ . -.~ 
~ ·~ = lnf ormaţiuni · mai de · aproape , \Se , pot C M primi dela institut. DI~EOŢIUNEA .• M 
nZJ!J!J!ZIZ~")!ZZMZ~ 

•••••eee•eeeeeeeeeeee~eeeeee e ... . .. ' Telefon pentru oraş 'i 0omitat 649. • . 

: F]RE ,PENTRU LEGATUL-.VIEI.: 
* . * $ . Sa.ci.. lnvelitoa.re impermeabile. Velinţe. $ 
$ „ Fnnării economice, fabricaţie proprie. ~ . * 
~ Funii pentru năt şi plute. Funii pentru Gurtne pentru scripete. Vedre de pânzi e 
~ uscatul albiturilor şi cânepă a1bi. Tot- ·de ventrele. Reţete pentru pescari. Re-

felul de aţă. Aţi colorată pentru împtă- ţele pentru piaţi. Instrumente pentru 
~ titul măturilor. Aţe pentru grădină. Aţe gimnastici. Reţele pentru tennis. Saci· ~ 
~ pentru rolete. Gurtne de cânepă fi jută. pentru bani. ~ 

! - Articole de tapiţerie: . !! 
~ Pir de cal împletit. Gradle pentru ma- de piele. Ţeseturi pentru velinţe. PAn~e ~ 
,(tk traţe. Pânze brute. Gradle pt:ntru rolete. pentru jută. Saci de pate fi diferite ~ 
~ „Fles" automat. Iarbă de mare.,' Pinze pânze pentru saci de paie. ~ 

: De vânzare la'. magăzinul de mărfuri Industriale de ARDEAL şi BACICA al firmei , :. 

I Reich B. Kăroly Fia es Tărs~ ', , : 
$ ! AR AD, Andrassy-ter nr. 6. (Casa Verbos). $ 
JttA. Executim dl n materialul c:el mai bun totfelul de lucrlri în branşa funăriet. - Exe- ... ~ 
~ . -: cutim t•tre pentru 1rădinA din pânze Yiriate fi din pânze impermeeblte. M ~ 

···········~···········••>•• 
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Fondată în 1885. 
/ 

Duminecă, 4 Aprilie 1915. 

1-----------a---.--------. ~E 
11Jnde 

se pot cumpăra 

cele mai bune şi 

mai elegante 

PLOIERE? 
TT 

Un d IJ se pot . afla noutăţile ra to 11 t . ca s 
• cele mai modeme - '9 • • 

şi ploiere pentru dame şi bărbaţi în executare perfectă şi 
estetică, de calitatea cea mai bună şi cele mai modeme 

albituri pentru bărbaţi 
în executare recunoscută de cea mai bună. 

Cav m B ţ! i de modă albe şi colorate; .~f;iţ:! H~ . .,. 
. y GULERE şi MANOETE ,:~/ţ~t.~~t!'.2a··~.-..:· albe ş1 colorate; BATISTE de buzunar; „::~ ··, _-. 

BRATELE; CRAVATE pentru gulere (,l • , 
simple şi duple ; CĂMEŞI din păr de -
camilă; CIORAPI şi alţi articlii de modă s~~~~~ 
p. bărbaţi în sortiment bogat şi cu pre- ~;-;~~WI 
ţurile cele mai ieftine se pot cumpăra dela 

GUSTAV SCHMIDT 
fabrici de paraplee fi prlvllie de artfclii de modl pentru blrhaţi 

tl SIBIIU (Nagyszeben), Piata :are, palatul „Bodenkredit", 

*-;\ 
..Fondată în 1885.

1 ,,T I 1Y•. ](Ş I A.·N· A'' 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 

Centrala în Timişoara-Cetate Liget-ut nr. 2. (:~!~~~.) 
filiale în• Buziaş, Recaş, Ciacova, Detta şi Vinga. 
::;;;;;:a-==============· Expozituri în Beregsău şi Toracul-mic. , 

Telefon pentru direcţiune Nr. 510. Telefon pentru contabilitate Nr. 1149. 

---
Capital de acţii Cor. 2,000.000·-.· 1 

Depuneri spre fruct. Cor. 4,000.000 ·-. 

Primeşte depuqeri spre fructificare ~ i 
plăteşte deponenţilor cele mai favora-, 
bile Interese. Administrază depuneri cu 
cassete. Depuneri până la 10.000 cor. 
se port ridica fără -abzicere. Darea după 1 1 

:: :: depuneri o plăteşte institutul. :: :: I 
,· 

. . . 
, - • .I :· \ .; .;·._ , .,.„ ;~fi·'~;r;;: ··-

Escomptează cambii personale şi hi
potecare. Acordează avansuri pe efecte 
publice (lombard). Acordează împrumu- . 
t~ri hipotecare pe case şi realităţi cu 
şi fără amortizare. lnformaţiunl mal de 
aproape se · pot primi dela institut •. 

DIRECŢIUNEA. 
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,,CAMPIANA'' 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONO"ll, SOCIETATE PE ACŢll ÎN MOCIU. 

. . Convocare. , 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „Câmpiana" societate pe acţii în Mociu sunt convocaţi la 

a IX-a adunare generală ordinară,. 
pe ziua de 19 Aprilie 1915 st. n. la orele 10 a. m. în localul centralei, iar în caz dacă în această zi nu se va întruni numărul statutar 
(§§ 25-29) de voturi, acţionarii sânt convocaţi la altă adunare generală pe ziua de 10 Maiu st. n 1915 la orele 10 tot acolo cu următoarea 

. ORDINE DE ZI: 
1. Deschiderea şi constituirea adunărei. 
2. Statorirea numărului acţionarilor prezenţi şi a actiilor reprezentate. . 
3. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere şi darea absolutorului. . 
4. Cetirea bilanţului şi a contului Profit şi Perdere, pro 1914 şi împărţirea profitului net 
5. Alegerea alor şapte membrii în directmne. · 
6. Schimbarea §§-lor 32-22-24 din statute. . 
7. Eventuale propuneri. DIRECŢIUNEA 

N. B. Conform ~-lui 29 din statute pentru modificarea statutelor se cere ca la adunarea !{enerală sl fie reprezentate cel puţin jumătate din totalitatea acţiilor! 
Domnii acţionan, ari vor lua parte la adunarea ~enerală, sunt rugaţi să·şi depună acţille cu 24 ore înainte de adunare la cassa .;institutului sau la alt institut 

membru la >Solidaritatea• arătind . revers deapre depozitarea acţiilor tot cu 24 ore înainte de adunarea generală conform §. 2l din statute. Plenipotenţiaţii au să-şi depună 
documentele în acelaş timp. 

. I 

ACTIVA BILANŢ PRO 1914 PASIVA 

Cassa în numărar . • . . . . . . . . . . . . . 
Cambii de bancă şi cu acoperire hipotecară . > . . 
lmprumuturi hipotecare „ • . . . . . . . . . . 
Credite de Cont-curent . . . . . . . . . . . . . 
lmprumuturi pe obligaţiuni cu. cavenţi . . . , • . • 
Casa institutului . • . . . . . . . . . . . • . 
Efecte . . . . • . • . . . . . . . • . • 
Mobiliar . • .• • • • • • • • • • . • • • . 
Realităţi . . • . . • • • • . • • • . . . . . 
Debitori • • . . . • . . • • . • • . • • • 
Interese anticipate de reescont . . . . . . . . . 

2676025 
923008 -
91749 
105140 
1035 

11000-
13900 
1152-
504760 
211386 
6070-

108288711 

Capital societar. . · . . . . . . . • . . . • . 
fondul general de rezervă . . . . . 69938·49 
fondul pentru perderi . . . . . . . . . 6360·
fondul de penziuni • . . . . . . . . . 7420· ..!. 
fondul de binefaceri . . . . . . • . . . . 6262'73 
Depozite spre fructificare • . . • . . . . . . . 
Cambii reescontate • • • „ • • • . • • . • . • 
Creditori . . . . . . . • • • • • • • • • . 
Dividendă neridicată . . . . . • . . . • • . . • . 
Interese anticipate pro 1915 . • • • • . • . . • 
Profit curat - . . . . . . . . . . . • . . . . 

., 

lCOOXl -

8998122 
52623617 
327658-

582710 
210-

16625 -
1634962 

108288711 

PERDERE CONTUL PROFIT ŞI PERDERE. VENITE,. 

Interesele fondului de rezervă .. 4. • • • • .• • , • , 

Interese de depuneri . . • . . . . . . . . . . . 
Interese de reescont . . . . . . . . . . . . . 
Spese de birou . . • . . . • . . . . . . . . . . 
Sala re . . • • . „ . . . . . • . . . . . . 
Contribuţi1mi ,. • . . . . . . . . . . . . 
Amortizări . . . . . . . . . ' . . . . . 
Contribuţie după interesele depunerilor . . , . . . . 
Comp etinte de timbru . . . • , . . • . . . . . 
Profi curat . . . . . . . . • . . . . . . . . 

395874 
3015985 
24815 95 
4149 37 
724166 
8337 rn 

542 -
301598 

5480 
1634962 

9862513 

Chirie . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 1317 SC 
Interese de cont-curent -. .. . . . . ~ . . . -. ·- 619 55 
Interese de escont . . . . . . . . : . . . . 69146 8C 
Interese de împrumuturi pe obligaţiuni . . . . . . 18 8C 
Interese de împrumuturi hipotecare . . . . .. . . 5854 28 
Proviziuni . . . . . . „ .. . . . . . . . . 19854 85 
Diverse venite . . . . . . . . . . . . . . . 1476 13 
Interese de efecte . , . . . . . . . • • . • „ „ . 337 22 

9862513 ---------t ·---, 
Pentru directorul exec. mobilfut: · 

Dr. Sever Dan m. p. 
Mociu (Mocs), 1914 Decemvlie 31. · Pentru contabilul şef mobilizata 

Ioan Albon m. p. fost contabil-şef 
DIRECŢIUNEA: 

Ioan Dan m. p. Ioan Leoca m. p. Dionisie Simon m. p. preşedinte . Marius Elekes m., p. Dr. Sever Dan m. p. 
COMITETUL DE SUPRAVEGHERE: 

Emil Pop· m. p. · C. Hertia m. p. 
dir. exec. la •Cassa de Păstrare• din Sălifte. 

•• J „; 

CEASURI PENTRU BISERICI. 
SZANTHO 

GYULA 
fabrică de ceasuri pentnr biserici , 

NAGVVĂRAD, 
Damjanich-utca JO a:dm • 

••• 
Wf'?~~~~ Ofer I ceasuri pentru bfse· · 
\\l ricl cari se trag odată pe 

.. 
. ' 

săptămâni, odată la 8 zile şi 
odată la zi, durabile şi pre
cise. Preţuri ieftine. Fabrică 
cu putere electrică. Oaranţă =!!'.,;,-~ __ :.,..~-."'!""

0
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pe mai mulţi ani. Preţcurent ~~- · 
... --' . 

la dorinţă se trimite gratis. 1_ ~ ~ I 
Plăcl (tablll) pentru ceasuri ;~. -- __ 
cari luminează noaptea, exe
cutate admirabiL - Preţuri 
Ieftine. (Sa 88) 

Lllerantul dlecozelor li'• er. 11 gr. eatb. ,.. 

N •. Căciulă m. p. preşedinte 
contabil-şef la .Economule. 

. 
Vasile Hopârtean m. p. 

dir. însoţirii >Cruţareac. 

Sofroniu Roşca m. p. contabil la „Albina" 
revizor expert din încredinţarea >Solidarităţii•. 

ILITTMANN ROBERT 
ATELIER PENRTU REPARAREA AUTOMOBILELOR, MOTOARELOR, MAŞl
NELOR DE SCRIS, GRAMOFOANELOR ŞI TOT FELUL DE INSTRUMENTE 

BRAŞOV, HOSSZU-UTCA~ NR. 42. 
PRIMEŞTE TOT f.ELUL DE LUCRĂRI ÎN BRANŞĂ. 

EXECUTARe 
PUNCTUALĂ 
ŞI PERFECTA' 

PREŢURI CON
VENABLIE. 

GARANŢIE. 
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PETER es FIA I Atelier pentru J(DYAl D vopsirea de sto- . 
f e, tort şi blane, : . 
curăţire chemicA · · 
şi soJlătoare 
cu aburi. 

CORNEL ..JUCU 
lllM'e .t.ltilime.t 
pentru araaj• 
meate aHenie 

· , de şeeal~ ti IK· 
.:: 1erici. · · :: 

. LUGOS, · 
1t:rda JlayMi nr. 
11 ti IR. Cerm t. 

T.a.foa 14. „ '112 

TELEFON P. ORAŞ ŞI COMITAT 177. 

INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOC. PE ACŢII, ARAD. 

FILIALE: . Chişineu, Şiria şi . Boroşineu (în casele proprii). 
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Capital de acfii Cor.: 2,500.000. 
Depuneri spre fruct.: Cor. 14,500.000. 

Fonduri de rezervă: Cor. 2,250.000-
Circulaţia anuală: Cor. 450,000.000. 

Primeşte depuneri spre fructitlcare şi plăteşte deponenţilor cele mai favorabile interese. 
Administreaiă depuneri cu cassete. Darea după depuneri o pl~teş+e institutul. Escomp
tează cambii personale şi hipotecare. Acordea.zâ avansuri pe efecte publice (lombard). 
Acordează împrumuturi hipotecare pe case şi realităţi. Informaţiuni ·mai de aproape 
se pot primi dela institut. DIRECŢIUNEA. 

Tipar•'~ tipo2f"aflel "Concordia" societate pe actii în Arad. - Editor-responsabil: LAURENŢIU LUCA. 
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