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ANUL V. __ ~~_[), _ Du~inec:ă_ 29 .. _M~rtie_ ~·- _(11 ~p~ilie ~-J l~~~i Nr. 68. 
ABONAMENTUL: 

Pe un an • . 28.- Cor. 
Pe jumătate an 14.- „ 
Pe~3 luni • . 7.- „ 
Pe o lună' . . 2.40 „ 

Pentru România şi 
străinătate: 

Pe un an . . 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

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

I. 

Lunile trecute a început să apară în edi
tura S. ttirzel di·n Upsca o bibliotecă con
dusă de Karl Lamprecht, profesor univer-· 
sitar din Lipsea, rstoricul cunosout, de Fran
cisc de Liszt, prof. univ. drn Berlin, şi de (~. 
Jrmer. Biblioteca publică sub titlul „Zwi
schen Krieg und Frieden" (Intre .răsboiu şi 
pace) studii privitoa:re Ia chestiu1nile politice> 
cconomÎICe actuale şi merită şi ·atenţia noa
stră, fiindcă studiile aicestea sunt scr~se de 
oaimeni ca Dr. H. Friedjung, contele Biilow, 
Wach, Lamprecht, Liszt - şi alţii. 

Apelul ·din fruntea colecţiei, subscriS' de 
cei trei conducători numiţi mai sus, se termină 
cu cuvintele: 

„Chemăm pe toţi· mânuitorii penei (din 
Germania), cari· se ·simţesc chemaţi, să ne 

ca·ri trăieşte Liszt şi numai cu consimtamân
tul acestor cercuri va fi lansat profesorul 
berli1nez i.deia uniunii statelor din Europa de 
mijloc. 

Cine citeşte ilucr:area lui Liszt dă de mai 
multe ori peste observaţia: problema econo
mică sau problema tehnică va fi t.ratată mai 
amănunţit din partea unei alte persoane, mai 
chemată decât mine. Ai impresia că întreagă 
colecţia „Zwischen Krieg und Frieden" este 
programul politic, cultural, economic al unor 
bărbaţi coniducărori <lin Germania (Biil'ow, 
Lam~rocht, Grothe, Liszt), cari vreau să pre
gătească terenul pentru idea'lul lor. Liszt vrea· 
să trateze problema ·d~n punct de vedere po
litic. 

Ideailul .acesta este: Uniunea statelor din 
Europa de mijloc. 

ajute Ia creia·rea politică şi economică a vil- Istoricul Erich Marck·s dela univ. din 
torului patriei noastre". Mtinchen, ·analizând starea politică viitoai"t! 

Contribuţia profesorului Liszt mer:ită, în dtn Europa - aocentuiază acela.ş lucru şi a
deosebi, atenţia noastră. Lucrarea lui Liszt a trage atenţia (î.n ·revista „Internationale Mo
.a:părut (broşura a 2-a din coiectie) şi poartă natschriff'; 15 la!n. a. c.) ~supra lucrărilpr · 
titlul: ..,,Ein mitteleuropii.ischer Staatenver- ·unui Ruedorffer, Kjellen, Miihlenstein şi Liszt 
band" (O uniune de state di111 Europa d·e mii- - -ca11i pretin:d aiceastă uniune. Maricks ajun
loc.) ie i1a concluzia, la ca•re au ajuI11S toţi cei citati 

Părerile lui Uszt sunt caracteristice pen- mai sus: Germania are 'nevoie de o bază mai 
t'ru cercul de idei din anumite diase conducă- largă, de o aliatnţă cu state mai mioi, ca să-şi 
toare germane. Liszt este o autoritate juri- I <lesvolte, în legătură cu ele, ica1ităţHe şi să 
dică, nu numai în Germa1niia, ci Î!J1 întreagă : formeze o contrabafanţă puternică fată de 
Europa. Ide~le, pe cari le sulevează ·dânsul vor ' statele, cari .sunt „puteri mari" în Europa 
fi fost discutate pe îndelete în cercuriile, î111 (Anglia şi Rusia). 
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Visul Pădurilor.„ 
„.$'au pornit viăJmaşe 
Vânturi uriaşe 
Să-şi poarte urgia 
Să-şi urle mânia 
Peste tări şi mări 
Peste depărtări ••• 

- Vânturi ucigaşe 
Vijelii vrăjmaşe! 

Şl-'n a lor rotire 
Necuprinsa fire 
Mi se 'nvolbura 
Ml se 'ntuneca„. 
Norii alergau 
fulgere cădeau 
Zarea tremura 
Zarea hohotea •••• 

Vânturi ucigaşe 
Vijelii vrăjmaşe! 

Dar pe muntii suri 
Dragile păduri 

$1 'n cea grea furtună 
Groaznică, nebună 
Dragile Păduri 
Din Carpatli suri 
Tot mereu cântau 
Tot mereu chemau, 
Doar s'o deştepta 
$i s'o arăta 
Craiul drag şi sfânt 
Pe acest pământ. 
Cer mai liniştit 
Mândru Răsărit •• „ 

Vis duios şi sfânt 
Cum nu-i pe pământ 

o I • 

fnsă vânturile 
Ce pământurile 
Groaznic le-au cuprins 
Şi mi le-au aprins 
Nu se liniştesc 
Nu se potolesc ••••• 

RfDACŢIA 

şi A D M I N I S T R T I Al 
Strada Zrinyi Nrul 1/a 

INSERTIUNILE 
se primesc la aumini-

stratic. 
Mult11m!te puhl!ce si Lov 
deschis costă şirul 20 fii. 
Manuscriptele nu se în-

napoiază. 

„Dacă sunt numai visuri cele ce le scriu 
a·cum - va hotărî viitorul apropiat", zice is
toriicul german Marcks. Liszt merge şi mai 
departe, el declară: dacă vom învinge, va 
trebui să se înfăptuiaiscă acea·stă uniune, dacă 
vom fi învi1nşi - 'deocamdată - ceeace este 
foarte problematic - cu atât mai mult va 
trebui să ne gândim să se î·nfonteze aceast;t 
uniune. Va să zică: uniunea aceasta trebue 
să se facă - după·păterea lui Liszt. 

De aceea aflu de potrivit să vorbesc des
pre cartea aiceasta a profesorului berlinez. 

II. . 

Liszt îşi propune să a1t1ailizeze starea Ger
maniei după răsboiu, de pe acuma. Vrea să 
juidece cu obiectivitate relaţiile oari se pot 
desvolta înnre Gennania şi statele bel'ige
rnnte pe deoparte, şi înt·re statele neutrale, pe 
'de alta. 

La î1noeputul lucrării constată unanimi
tatea poporului german când e vorba să-şi 
apere drepturile. „Na.rO!Cul răsboiului poate să 
iSe î1J1toarcă împotriva noastră, pot să vină 
înfrângeri, pe apă şi pe uscat, pe seama noa
stră şi a a1liaţilor 111oştri. InfrângerHe acestea 
r,în~ă .nu 111e .vor. descuraja şi nenorocirea 
n'are să ne plece ca:pul. Un popor, care este 

· hotărât -să •lupte până la U'ltima răsuflare, 011 
se poate înfrânge." (ipg . .3) „Duşmanii noştri 
pot să tot fantazeze, că au să ne răpească co
lonHle şi ţinuturile 'dela graniţă, că au să ne 
sHeasieă să sângerăm economiceşte, că au să 
ne <lea înapoi, ca să ajungem wn stat conti
nenta~ de a:l ·dcf.1lea grad. O astfel de pace nu 
vom îocheia niciodată. Iar ·gâ·ndul, că ar pu ... 
tea. să reuşească puterile aliate împotriva 
noastră să nimicească Germania şi să stâr-

Colo 'ntre hotară ! · 
Iar pe urma lui 
- Voia Craiului -
Pace şi Iubire 
Dreaptă infrătire!„. 

Vis frumos şi sfânt 
Când vii pe pământ?? •• 

VALERIU BORA. 

In pragul mormântului. 
· - Schltă din răsbol. -

De cea grea urgie 
De cea vijelie 
Tainic murmurau 
Tainic fremătau 
$i mereu grăiau.„. 

mas duios şi sfânt 
Cum nu-i pe pământ! 

Iar pe muntii suri 
Dragilb Păduri 
Tot mereu grăiesc 
Şi se jeluiesc 

· Căci au· o plânsoare: 

·Ca ·doritul -Soare ! 
Grabnic să răsară . 

Palid ca făclia <le galbină ceară, cu ochii 
adânciţi în orbite zace fără simtir.i tânărul ofiţer. 
Decoraţiile atârnate pe „pieptu-i de aramă" măr
turisesc voinţa de fer: „eroism până la ultimul 
strop de sânge". Aşternutul alb ca zăpada din 
Decemvre şi liniştea ce stăpânea în apartamen
tul său îţi inspira fiorii morţii. La căpătâi o cruce 
alăturf de lumina înfiptă pair'că aşteptau mo
mentul de a-şi îndeplini datorinţa ... I . · In antişambră cu coatele răzimate pe mar

' i ginea unei mese sta îngenunchiată şi adâncită · -I în sincere şi profunde rugăciuni ·Elena, „sora'~ 
Elena cu ochii ca albastrul cerului senin, cu părul 

· auriii şi fata rumeoară, sora, ce înălţa rugăciuni 
·--· ----·-- ··--'··---·-····· 

Pretul unui exemplar 10 fileri. Numărul poporal pe I an 4. cor. · I . Numărul poporal pe 1/1 an 2 cor 
• 
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pească poporul germa:n de pe suprafaţa pă
mfrntuilui - e o nebunie. Voinţa de a trăi a
sigură pe popoare împotriva morţii; voi11ţa 
de a st~ipâni împotriva uinei păci ruşinoase•·. 
(pg. 4.) 

Intrând în meritul lucrării decilară, dela 
început: „E ·de si·ne î•nteles, că Germania va 
trebui să iasă mai puternică după răsboiu de
cât a fost mai ·nai·nw. Tăria noastră de până 
acum nu ne-a scutit de ataJcul neaşteptat. V a 
fi cu cale să ne formulăm de pe acum dorin
ţele noastre, cel puţin în liniamente generale, 
ca să nu lăsâm să se nască la statele neutrale 
îngrijorări şi neîncredere faţă de noi". (pg. 6) 

Ceeaice e 1da.r din situaţia geografică e 
că Germania nu va putea să rămână nici pe 
mai departe fără de o a:părare puternică a 
grn111iţelar. Aceasta este o chestie de existenţă 
pentru Genmania: Apă1rarea cu (mai multe 
frotnturi. La aca'Pararea altor neamuri nu 
râvneşte Germania, fii.nidcă „a experiat în 
·deajuns, cât de mare valoare aire pentru un 
stat o unitate iJllaţională închegată." 

Altă problemă e clară: fără de colonii Şi 
fără putinţa de a avea debuşeuri economiioe 
nu va putea trăi Germania viitoare. De aici 
rezultă, că tendinţa aceasta de expansiune, 
naturală, .care nu se va putea înăbuşi, va tre-
bui menajată. O flotă maii puternică, cu purnc
te de sprijin strategice, puternice, va trebui 
să faciliteze desvoltarea comertului în colonii. 

Glasul celor ce 
nu mai suni.„ 

O audientă la regele Carol în ziua de 26 Septemvrie 
1914, la Castelul Peleş. 

Ziarul dlui P. P. Carp „Moldova" publică fn 
nrul de Pa.şti la loc de frunte următorul important 
articol: 

Ceea ce spunem aci, nu este povestirea unei 
convorbiri, este depunerea unui martor. 

Sunt notele mele, scrise două zile după audienta 
dela Peleş. ln aceea.ş zi într'o şedintă a Comitetu
lui Ligei, am relatat cele ce mi-a spus regele în 
cea din urmă a sa convorbire. 

Momentele prin cari trecem, justifică îndestul 
publio~1rea acestor note. 

Sinaia, 29 Sept. 1914. 

ln dimineaţa zilei de Vineri 26 Sept. 1914 am !Ost 
i•estit, pe la orele 11, că voiu fi primit, la orele 6 J11m., in I 
audientă la Castelul Peleş. La orele 6 jum., cu o întâr- · 

. ' 

cătră Tronul ceresc, pentru tânărul de a. cărui·-, 
însănătoşare nu mai legase nici o nădejde. 

„Dumnezeule îndumte, slobozi darul Tău 
asupra acestiii viteaz, care prin sângele lui văr
sat pe câmpul <le onoare, .iertiin<lu-se pe sine, 
onoare şi laudă a adus scumpei noastre patrii! 
fă, prin voi.a Ta atotputernică ca să se reînsă
nă toşeze pentru mărită lauda Ta, Doamne, căd 
Tu eşti tăria noastră, Tu eşti puterea noast<ră şi 
numai în nem{trginita Ta bunătate ne este toată 
nădejdea. Aminl" 

. Astfel ~fârşindn-şi rugăciunea, <> învionare 
îi cuprinse întreg corpul, o înviorare .ce o în
demnă a mai privi inc~ odată înspre patul mu-
ribundului. · 

Deschise uşa. 
O .t;paimă o cuprinse când văzu lumina 

a.prinsă, iar crucea alipită de buzele tânărului 
ofiter ce cu tărie o strângea la sine, f se părea 
că străluceşte în raze aurii... ·Ochii tânărului în
rourati în laorimi priveau înspre ea şi cu pri
virea lor părea a -0 legăna î-n extaz. 

- „Doamne Tu eşti cel ce faci minuni, de 1 
sunt vrednică mântueşte-mă" - zise sora Elena I 
şi ~fârşin<i, un vis dulceag îi cuprinse întreg i 
corpul... i 

.... 
·~ 

„ROMÂNUL" 

ziere de câteva min11te, am fost introdus la M. Sa regele 
Carol. · 

Regele tivea o înfătisare animata şi mulţumită, care 
m'a impresionat cu atât mai mult cu c&t intr'o întreve
dere anterioară îl văzusem foarte deprimat şi sl4bit. 
Aut sm1s M. S. regelui impresiunea mea. Mi-a răspuns 
că este ,,animat" fiindcă a vorbit până atunci; - . dar 
că nu se simte bine. - „Am in toate .oor>:lik. d11reri foatle 
mati in pietlt". 

Dar regele a gonit retJede gâfldftl boalet; - şi în tot 
timpul audientei, care a durat 11ână la opt .seara, n'a a
rătat nici un semn de oboseald. - Din contră, a vorbit 
mult, cu o limpezime de spirit admirabilii, dând dovadă 
de o memorie prodigioasă în chestiuni istorice, cumpănit, 
uşor ironic 1111eori, întotdeauna precis. 

Regele era încă excitat de audienta ce avusese înain
tea mea. Primise pe doi frati englezi, B., şi nu s'a putut 
retine de a 1111 spune, î11 câteva cuvinte, convorbirea â
vută cu dânşii. • 

Fratii B. afirmaseră M. S. regelui, cd opinia publică 
din Anglia, se intereseazd de soartea României. 

- „Sunt fericit să aflu aceasta. Ştiu că acum 1111 a11 
toate si11111atiile Angliei au fost pentru Bulgaria". 

- Se face acum, au afirmat fratii B., un răsboiu 
purtat de popoarele cele mari, dar în folosul popoarelor 
mici. 

- Eu ştiu, totuş, ci Rusia voieşte să la Constau. 
tlnopole. 

La afirmarea fraţilor B .• cd vin din Bulgaria, că a11 

constatat acolo prietenia Bulgarilor pentru noi, şi ca 
şti11 că în caz când Romtlnia s'ar mişca, Bulgarii ar pă

stra neutralitatea, regele a întrebat: 

- Da? firă nici o qondltlune? 
Ar trebui, de sigur, sd se redea Cadrilater.ul Bulga

riei. 
Cât volu li eu rege, nu volu da o palmă din pământul 

Ţării! 

• 

Duminecă, 11 Aprilie 1915. 

- Creli că astăzi, a adăogat regele, urmând această 

direetle Istorică, a desvoltărll tărllor, putem ajunge la 

tntr~girea neamlliui. fără renuntarea deflnltlvă la o pro

tJACle care până Jerl a fost .a noastră. 

.Regele a intr11t tlPOi într"o lungă expunere pentru a 

r.Wvooi cu desvoltarea istorică a tdrilor e ln legătură cu 

libertatea Du11urel şl ştăpt1nirei coastei Mărei Negre, 11r

mărind istoria tării dela Mircea cel Bătrân ptlnd la 

răsboiul Crimeei. 

La observarea mea cd şi Ştefan Vodă luptase toată 

viata pentru păstrarea şi recucerirea Chiliei şi Ceti1tii 

).lbe, adică a Dunării şi Mării, regele foarte animat a 

spus că Ştefan V-0dă întreydzuse de sigur viitorul şi in-

telesese că pierzând partea de sud a Moldovei la Du· 
năre şi Mare pierdea pentru totdeauna independenta 

tării. 

Convorbirea a contin11at, regele arătând ce impor

tantă ar avea şi astăzi regiunea .aceea. 

„Este sigur cd o putere mare stăpână pe malul du

nărean domi11ă tările noastre. Din regiunea dela gurile 

Dunării, din Buceag, porniau altă datd Tătarii şi ţineau 

în frâu pe domnii Munteniei şl Moldovei". 

Voevozi munteni şi-au pierdut neatârnarea când n'all 

mai fost în stare să apere Dunărea, când Turcii au cu

prins Giurgiu. 

Este o primejdie pentru noi dacă Ruşii, stabiliti !a 

gurile Dunării îşi fntind stăpânirea pe Marea Neagră. 

De aci rezultă interesul cel mare ce noi avem in con

flictul eurqpean şi e firesc ca noi să dorim ca puterile . .. 
centrale să lasă biruitoare. 

La observarea mea că R.uşii ne fi1găduiesc Ardealul 
în caz de victorie a lor asupra Austro-Ungariei, regele 

Trecând la o altd ordine de idei, M. S. regele m'a · a rlf.spuns: 
întrebat care este starea opiniei publice. Un partal al tdrilor împărdfiel austro-ungare fdcut 

Am spus cd enervarea publicului s'a potolit în parte. de Rusia nu poate fi pentru noi un bine. lnchişl la mare 

.Var că persistă destul de puternic, curentul contra Au- cu Galatll luat, căci Ruşii vor Galafii, încon/urati la 

stro-U ngariei. 

R.egele mi"a spus textual: 
- „/mi pare· foarte rău, că nu s'a ti1111t al doilea 

consiliu de Coroanil. 
Dar chestiunea Transilvaniei este o chestiune de po

litică europeană, greu de rezolvat, fără bunăvointa. de

clarată a puterilor ap1~sene si a Germaniei 
Regele are dreptul să aleagă el, mai mult decât ori cine 
momentul unei hotărâri de care atârnă soarta tării lui. 
Poporul la· rege se uită: pe el îl acuză în caz de de
zastru, după cum a lui e gloria în caz de izbândă .... 

Cer pentru mine mai multă libertate. 
- România, a continuat regele Carol, nu poate să 

impr!me dânsa direcţii politicei europene şi să provoace 
ea evenimentele. E o fericire, când evenimentele se des
fclşoară în direcţia în care s'a făcut desvoltarea istoricii 
a ttlrii. Desvoltarea noastră istorică este în legătură cu 
stăpânirea Dunării şi cu. accesnl la Mare. 

- „Soro, soro, ajută-mi să-mi alini văpaia 
ce mă consumă, îmbie-mă cu. câtiva stropi de 
apă, căci durerea rnnelor mă consumă ... aju
tă-mă", - îngână tânărul ofiţer - alergându-şi 
privirea în jur. 

- Darul Domnului să fie cu Tine, iubiful 
meu. Tu eşN unul din .aleşii Domnului, prin care 
Dumnezeu face mimrni. Crede şi spercază, căci 
nădăjduind şi punându-ti credinţa în Dumnezeu. 
Te vei mântui'', - răspunse sora Elena răco
rindu-i buzele înfierbântate cu stropii răcoritori. 

Tânărul se linişti. 
Un zimbet ce părea că îi stăpânea buzele . 

da expresia unei multămiri sufleteşti, şi durerile ! 

răsărit şi la nord de Ruşi, ar trebui să abandonăm toate 

aspiratiile noastrf "'t:unrn "!lsarabiei, 
România s'ar găsi complect fncercuită de Rusia' şi 

de popoarele slabe supuse ei. 

De altfel, este o greşeală politică să-şi închipuie ci-

t1eva că Austria va fi deHnitiv desfiintatd şi cd Ungaria 

va dispare. Este probabil, dimpotrivă, cd Ungarla va 

li me11$inută şi menajată. Ea poate li utilii Rusiei in 

viitor. 

De altfel, a sp11s regele, chestiunea pdrtllor ce ne-ar 

reveni uouă nu s'a pus tncă in mod hotărit. Sunt numai 

făgăduieli; şi ştiti valoarea făgăduielilor ruseşti! 

Si regele a intrat în detalii asupra făgăduielilor făcut<: 

altiidată Finlandei de către Rusia şi as11pra călcării 

drepturilf!r acestei provincii. 

lmi sta gata de plecat. 
Căpitanul cum mi-l vede 
lnstrutat $i împănat 

\ 

ll întreabă: „- Hei, moi Morit 
Nu ti jele nici bănat 
După satu ce-ai lăsat?" 

Morit stă ,,ha.plac" şi zice: 
- „După sata ce-am lăsat 
Nu mi jale nici bănat, 
f ăr' mi jale ·căpitane 
Că mireasa ce-am lăsat 
O să aibă un băia./ 

îi încetase... I 
Adormise pe veci!... I . 
Bistriţa. Theodor A. Bogdan. 

$i nn .pot să merg la dânsa 
Să-i '1:iL1t la înfăşat; 

Iar de cumva s'a 'ntâmpla 
Ca să aibă vre-o băiată 
N'a şti bwta, mititica,· 
La cine să-i zică ,.,tata"! 

I 

jalea lui :Moriţ. 

' - Anecdotă. -
Morit leben e cătană 
Cu cia.căul î-nstrutat 
Şi să meargă 1'n bătălie 

I 

I 

i 
Bistrita. .Theodor A. Bogdan. 

I 
\ 
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Duminecă, 11 Aprilie 1915. 

Regele era cuprins de o adevăratd indignare. Adânc 

mâhnit mi-a vorbit de cazul doamnei Emilia Dr. Ratiii 

din Transilvania, care fusese disuadată de a se ptezinta 

reginei Elisabeta spundndu-i-se, de către un om politic 

român, că regina nu vede cu plăcere pe doamnele ro-

mâne din ArdeaL 

Este o calomnie, a repetat regele Carol. - M'a însăr

cinat apoi să scriu dnei Raliu spunându-i că audientă 

îi fusese acordatd şi că oricând va fi primită cu drag 

la palat. 

Convorbirea s'a oprit aci. La desp<lrtire, regele mi.a 

zis: Ne vom revedea Duminecă! - In noaptea aceea 

re/ege Carol a murit. 

Virgil Arlon. 

R ellexiuni. *) 
Sunt de acord cu „Binevoitorul bisericei'', - că 

viaţa bisericească, disciplina şi administratia bi
sericei are să tină paşi cu progresul civilizaţiei ge
nerale, - şi mai vârtos, - „ca. credincioşii săi s'o 
tină de folositoare, pentru binele lor propriu de 
necesară, ca s'o spri.iinească şi s'o întăre2iscă". 

Nu încape îndoială, că modificarea statutului 
organic este de dorit, însă această chestie e foarte 
gingaşă, şi ori cât sânge românesc curge pentru 
patrie, nu am înrcedere, dacă am putea câştiga 

, perfectă libertr.:lte de actiune, ~ şi reformele s'ar 
putea executa numai în interesul bisericei. Nu pot 
să fiu de acord cu optimismul dlui autor, - istoria 
ne îndeamnă la precauţiunea cea' mai mare şi n'aş 
voi ca reforma dorită să ajungă marfă politică. 
Mai bucuros rămân cu sta1tutul organic înve1;hit; 
decât să primejduiesc libertatea de până acuma. 
Nu litcrile hotărăsc, ci duhul lor; nu institutiuni!e 
asi~ură prcgresul, ci oamenii, factorii chemati. In
stitutiunile pot să împ?edece desvoltarea, - îw>ă 
nu cred, că stat. org. să fie stavila desvoltării, fie 
chiar absolut moderne, - a d~sciplinei şi a admi
nistra tici biscricei. , 

In urmare, e fapt, că biserica ortodoxă româ
nească poate „să se acomodeze postulate;nr timpu
lui", - şi în cadrul actt~ailului statut organic. 

Numai înfiintairea, mai bine zis reînfiintarea 
nouehr episcopii, - noue foculare ale vietii noa
stre publice, - pretind amplificarea statutului or
ganic. este cert, că ziua instalării nouelor episcopii 
ar fi însemnat în vt:.1ta poporului nostru, mai vâr
tos clacă aJ·cgcrea ar fi liberă,pornită numai din dra
goste <le neam şi de biserică, şi mitra vH'tdicească 
apoi n'~1r servi de mijloc pentru vanităti personale. 
In dccet:ii':e ultime alegerile de episcop nu au fost 
edificătoare Pierdcii morale, slăbirea autonomiei 
au caracterizat luptele electorale, - cari numai în 
duhul evange!ic n'au fost conduse. Bunul Dzeu a 
fost însă îndurător peste meritele noastre, fiindcă 
cei alesi şi întăriti sunt vrednici urmaşi ai ano
stolilor Domnului. 

Susţin, că mai bine rămân cu învechitul statut 
or~~amk, decât, chiar de dragul nouelor episcopii, 
să-mi expun sguduirilor autonomia şi pacea inter
nă a ·bisericei! Căci extensiunea teritorială a die
ceze~or încă nu împiedecă progresuf dorit. 

Episcopul ca atare nu este for judiciar, admini
strativ. El este conducătorul, cârmuitorul, părin
tele sufletesc al diecezei sale, dar în întelesul strâns 
al constitutionalismului nu ia.re independentă în ::id
ministtare ori în judecată. Sinoadele eparhiale şi 
consistoarele sunt forurile administrative şi jude
cătoreşti. 

E1)iscopii prin calităţile ·l!or eminente, prin in
dividualitatea lor superioară, prin pozitiunea lor 
exceptională ca urmaşi :ati apostolilor, pri•1 nimbul 

•) La articolul din nrul 62 al „Românului", 

„ROM.AN UL" 

istoric ce străluceşte la fiecare mitră vlădicească, 
au, şi trebuie să aibă mare şi hotărîtoare influintă 
în viata bisericei. La noi s'a putut observa oare
care luptă între potestatea episcopească şi con
stituţionalism. 

Unii arhierei au considerat constitutionalismul 
de jug neplăcut. Au uitat însă, că adevăratele în
suşiri persona'.e mai bine, şi mai folositor se pot 
validita prin constitutionalism, că acela nu este 
piedecă pentru o individUlailitate cât de marcantă, 
ci este ca razele soarelui: cărora universul întreg 
îşi multumeştc viata. desvoltarea, splendoarea! -
Lupta aceasta a rezultat nu numai multe abuzuri 
în administ11a1iune şi disciplină, dar şi oarecare 
apatie, indiferentism fată de cauzele bisericeşti„. 

In multe părti constitutionalismul a devenit un 
simulacru, consistoriile sunt uneori foruri fără in
dependentă, fără voinţă, dar şi fără posibiJ.itatea 
de a voi ceva„„ 

Astfel a ajuns biserica noastră aproape de si
tu.aitia dureroasă, când credincioşii nu o tin pentru 
binele lor propriu de folositoare, necesară, şi n'o 
sprijinesc, n'o întăresc! Bisericile au ajuns aproape 
goale,- dând intelectualii exemplul, J- sinoadele 
parohiale, protopopeşti nefrecventate chiar consis
toriale numai cu ajutorul §.lui 169 pot consulta, şi 
mai vârtos~ că de obiceiu funcţionarii consistorului 
sunt şi asesori. Şi, mai presus de toate, şcolile con
icsional:e, mărgăritarele, condiţiile viată ale unei 
biserici nationale aproape pierdute.„. 

Dar ace21Stă situaţie nu se poate sana nici cu 
modificarea statutului organic, nici cu înfiinţarea 
nouelor episcopii. Duhul administraţiei trebuie 
sdzimbat! Dragostea evangelic<l, pacea Mântuito
rului - să fie uleiul maşinăriei administrative. 
Couştiin(a na(ipnală, sentimentul constitutional să 
fie baza cârmuirei! Avem în mitropolia noastră ti
nuturi administrate în chipul acesta, şi rezultatul 
este foarte îmbucurător. Inzădar vom avea un ori
cât de perfect statut organic, dacă executarea, 
aplio;i:rea lui va fi greşit! 

Creşterea preo(imei şi învătătorimei este prima 
cerintâ a viitorului. Ei sunt armata Bisericei ! O 
armată bine organizată, - înzestrată cu armele 
credintei şi culturei, - cu existentă materială in
dependentă, scutită de ispitele străinului, cu dra
goste fată de popor, cu adevărată cqnştiinţă n1a
tională: iată mijloacele principale ale desvoltării 
şi întăririi! Şi, această armată împărţită în multe 
protopopiate! Inmultirea protopopiatelor este mai 
necesară decât chiar nouele episcopii! Dar cu pro. 
topresblteri într';a<levăr: „primus inter pares" ! 

Poate am deviat dela obiect, dar articolul ce
tit aceste rcf!cxitmi a scos din sufletul meu! Şi 
aşa simt, au actualitate. Răsboiu:I' mai mult a aju
t'1.t la desvoltrc:rea sentimentului religios, decât o 
nouă v:~nire a Apostolilor. Această primenire su
fletească biserica are s' o conserve, s' o întărească 
s'o desvolte! Dar şi e;ci~entele vietii se vor schim
ba: hiserica are să se pregătească, ca să-şi asi
gure locul şi în noua evolutie. factorii chema.ţi au 
răspundere, ca biserica 110-astră na(ionald să iasă 
f1iruitoare! 

In firul meditărilor mele am ajuns la convin
g:erca, că modifirarea statutului organic n'o tin de 
condi(ie principahl a desvoltării bisericii noastre, 
:;.i însuşirile lui fabiu Cunctator să le aibă cei che
mati, cari vor hotărî în cauză! 

Directiile modificărei atinse de „Binevoitorul" 
în general sunt bune, dar principiul fundamental 
este greşit. 

Postulatul prim în privinta convocării congre
sului naţional bisericesc este absolut just, şi ema
n1:1:t din constitutia. patriei. Motivarea mai minu
ţioasă n'o aflu dţ actuală. Aprob şi ideea, ca con
gresul naţional bisericesc în fiecare an să fie con
vocat, că alegerile deputaţilor sinodali şi congre
suali, precum şi a tuturor asesorilor consistoriali 
să se facă pe 5 ani. 

-E o }acună foarte mare în administraţia noa
stră şi necontrolarea oficiilor protopopeşti. - A
ccas te se poate introduce şi până la reformarea 
statutului 0rganic. Stabilirea minimală a şedinţe
lor consistorului mitropolitan n'o a,flu norocoasă. 
această chestie însă nu-i principiară, se poate des
lcga şi fără modific-airea statutului organic precum 
se poate executa şi regularea venitelor mănăstiri
lor. 

Nu aprob ideea desfiintării scaunul:ui protopo
pesc, şi mai vârtos a sinoadelor şi comitetelor pro
topopeşti. Aceste dcsfiinti:iri n'ar forma amplific'.l
rea ci restrictiunea· statutului organic, mai v:îrtes· 
a principiului fundamental. Sinoadele protopopeşti 
au însemnătate istorică, desfiintarca lor ar fi o 
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gieşeală fundamentală. E adevărat însă, că aceste 
orga)le foarte însemnate nu funcţionează conform 
cerinţelor. 

Dar este periculos în articolul „Binevoitorului" .. 
principiul susţinut, că alegerile congresuale şi si
nodale trebuiesc conduse, şi încă „riguros" di1i 
~entrele diecezelor. 

€a principiu este anticonstitutional, antiliberal, 
iar ca practică este absolut periculoasă. fie con
ducerea ·alegerilor ori cât de întcleaptă, lihcrală, 
circumspectă şi nk:i nu „riguroasă", - acceptarea 
ei, ca principiu de guvernare, nimiceşte constitu
ţionalismul, şi introduce absolutismul ipocrit! Prac
tica a dovedit, şi mereu dovedeşte, că ce inscm
nează această conducere centralrt! ! .. 

Scopul autorului: ridicarea nivelului sinoadelor 
şi consistoarelor eparhiale, desvoltarea intere

sării fată de cauzele bisericeşti, nu în chipul acesta 
se realizează. Calea adevărată, care, durere, nu 
s'.a. urmărit, este: cultivarea şi luminarea poporului, 
ca acesta să cunoască statutul organic, să ştie, cc 
tezaur i s'a câştigat prin autonomie, desvoltarea 
şi întărirea sentimentului religios, ca biserica să 
fie scutită de valurile certelor zilllice, a•părarea cu 
sfintenie a conştiin\ei naţionale, ca tendintele străi
ne să nu poată străbate în măreata cetate! 

Şi mai vârtos a nimici orice încercare, ca bi
serica să servească de mijloc pentru scopuri as
cunse, personale! De-ar veni mântuitorul de nou 
cu sbiciul său, încă şi mâna lui a tetputernică s'ar 
obosi.„ 

Apoi, să nu modificăm, să nu amplificăm, până 
ce n'am clarificat bine principiile, până cc nu ne-am 
mărturisit şi nu ne-am îndreptat... 

Dr. Aurel Lazar. 

aăsboinl şi chestia 
de naţionalitate. 

Declaratiile episcopului Dr. Demetriu Radu al 
Orăzii-mari. 

• Oradea-mare, 9 Aprilie. 

P. S. Sa d. episcop Dr. Demetriu Radu a fă
cut unui colaborator al ziarului „Nagyvârad" 
următoarele declaraţii: 

- 1Jela fire poporul românesc e loial şi iu
bitor de patrie. ln această privinţă istoria pa
triei şi a armatei arată nenumărate exemple, 
Toate jertfele pe cari Românii le aduc în acea
stă colosală luptă ce se da pentru existenta pa. 
triei, e o nouă dovadă, că aceste virtuti azi mai 
mult ca oricând sunt proprii romdnimei. Aceste 
dovezi palpabile şi cunoscute de lumea întreagă 
incontestabil trebuie să risipească anume· vi
ziuni regretabile, anume bănuieli neîntemeiate, 
pe cari nu vreau să le numesc, dar cari ilzconte
stabil an contribuit în mare parte la ivirea di
vergintelor şi frecărilor între românimea şi ma
ghiarimea din patrie. 

-- Aceste strălucite dovezi de patriotism a 
românimei, atitudinea binevoitoare din timpul 
recent a guvermdui ce dovedeşte o. vedere mai 
lar.r:â a acestuia relativ la chestia de nationa
litate, precum judecata tot mai. clară şi mai 
întef egâtoare a opiniei publice şi a pressei ma
ghiare patriotice fată de această chestie de mare 
importantă, ofer legitima nădejde, că după ter
minarea răsboi11lui consentimentul şi iubirea, 
cari îrz primejdia comună leagă azi pe to(i fiii 
patriei, şi în chestia de nationalitate vor creia 
pacea atât de necesară pentru fericirea şi pro
presul patriei. 

-Librăria diecezani din Arad are 
depozit mare de ornate, prapori. şi 
recvizite bisericeşti (potl re, crucT, ri
pide, candele, cldelniţe). 

Cereţi catalog . . 
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DJavid Bey la Geneva. Răsboiul. 

Tele grame oficiale. 
Biroul telegrafic wigar ne trimite spre pu-

blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Pe frontul din Besohizii orien-. 
tali e în general linişte. In Carpaţi·i păduroşi 
duşmanul continuă să atace În front prin asal
turi fără încetare, exploatând în chipul cel mai 
necruţător materialul său de oameni. Adevă
rate movile de răniti şi morti se ridică pe tere
nul atacurilor ruseşti, stând sub cel mai efectiv 
foc al tunurilor şi mitralierelor noastre. In lup
tele de ieri am făcut prisonieri 1600 de Ruşi ne
răniţi. Pe fronturile celelalte n'a avut loc aici 
.un eveniment mai deosebit. 

, ţărmul Crimei, flota noastră a sohimbat mai 
multe focuri din depărtare cu orucişătoarele 
Goeben ş.i Breslau, urmărindu-le în întuneric. In 
timpul nopţei, torpiloarele noastre au găsit a
ceste crucişătoare la o depărtare de 100 mii~ de 
Bosfor şi le-au atacat; dar vasele duşmane nu 

Berlin. --'- Ziarele din Geneva au publicat · 
o convorbire cu Diavid Bey care petrece acum 
în acest oraş. Djavid Bey a dezmmtit toate ' 
svonurile după care iar fi început tratative de : 
pace; zvonuri cari au fost publicate în ziarele , 
din Geneva spre a explica rostul şederei lui 
Djavid Bey la Geneva. 

au primit lupta. · 

Incidentul sârbo-bulgar. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se an un tă: Pe câmpul de răsboi occidental: Din 
localitatea Drie-Grachten pe Y ser, distrusă to
tal de gloanţele tunurilor, i-am alungat pe Bel
gieni. Am făcut prisonieri 2 ofiţeri, 100 soldati 
belgieni şi am capturat 2 mitraliere. 
. Aruncând duşmanul bombe asupra oraşelor 
din spatele frontului nostru, ca răspuns, am 
·bombardat cu 'granat.e lincendiatoare oraşul 
Reims, în care am observat că se fac mari con
centrări de trupe şi tunuri. 

Spre nOTd dela ferma Beau-Se]our (spre 
noi dvest dela Le Mesnil) am cucerit ieri dela 
if rancezi mai multe tranşee şi am capturat 2 
mitraliere. Două încercări de :recucerire ale 
Francezilor, făcute în cursul nopţii, au fost za
darnice. In pădurea Argonnes a eşuat un atac 
al· infanteriei franceze, întrebuintând ei cu a
cest prilej bombe cu gazuri narcotice. 

Luptele între Meuse şi Mosel continuă cu 
vehementă potentată. francezii au suferit pier
deri foarte mari executând ei un atac iarăş de-
plin fără succes. · 

Pe câmpia Veuvre francezii au dat atacuri 
îuainte de ameazi şi seara. fără nici un succes, 
cu scopul de a ocupa înăltimea iMeuse, la spa
tele Combresului francezii au trimis în luptă 
mereu forte proaspete din pădurea Selouse. A
tacul francez excutat spre ·nord dela St. Mi
chiel s'a prăbuşit în f!ta poziţiunilor noastre. 

ln pădurea Ailly progresăm mereu. Spre 
vest dela Ap.remont a eşuat atacul francezilor. 
Spre vest dela fli-rey, atacurile franceze s'au 
JHăbuşit în focul artileriei noastre. Spre no:rd 
şi nordost dela aceasta localitate lupta s'a dat 
pept la pept ieşind învingătoare trupele noastre 
cari l'au alungat pe duşman. Atacurile france
zilor intreprinse aci împotriva noastră n'au reu
şit. francezii n'au câştigat teren nici în Bois 
de Pretre. Incercarea duşmanului să cucerească 
localitatea Bezandelagrande (spre sudvest dela 
iChateau Salius) ocupată de noi, n'a reuşit. 

Pe Sudelkopf am făcut prisonieri un soldat 
dela regimentul 334 francez, la care am găsit 
g'loanţe dum-dum. Pe Hartmanns ... Weilerkopf 
s·au dat 1numai lupte de artilerie. 

Pe câmpul de răsboiu oriental: Spre ost dela 
Calvaria s'au desfăşurat lupte, cari încă nu s'au 
terminat. Alt eveniment nu se semnalează de 
pe frontul oriental. 

Prisonierii din Przemysl. 

Din inventiunile pressei ruseşti 
şi ensdeze. 

Viena. - Ziarul „Morning Post" din Londra 
a publicat o ştire din IPetrograd, după care Au
stro-Ungaria ar fi început tratative în scop de 
a obtine o pace separată. 

K. K. T. Korrespondenz Bureau e autorizat 
să constate că Austro-Ungaria nu a făcut nici 
o nropunere de pace şi că ştirea ziarului „M0>r
ning Post" e absolut fără nici un temeiu. 

Viena. - Prin pressa străină s'a r.eprodus 
de ma:i multe ori ştiri privitoare la pretinsele 
dorinţe ale Austro-Ungariei de a iscăli pacea. 
In ultimul timp, ,9Ruskoje Slovo" a publicat-o 
şi „Times" a reprodus-o. Se pretindea că împă
ratul-rege francisc Iosif ar fi cerut inediaţiu
nea pentru pace prin miHocirea Papei dela Roma 
şi prin guvernul elvetiain. K. K. T. Korrespan
denz Bureau e autori1,at să declare că toate 
ştirile aceste sunt absolut f alşe şi inventate. 

Comunicat oficial francez. 
Paris. - Iată amănunte despre recenta 

noastră victorie dela Hartmansswiller al cărui 
vârf a fost cucerit în Ianuarie trecut de Ger
mani, cu tot eroismul micului post oe se afla 
a1x>lo şi sforţări·le vânătorilor noştri. Situaţiunea 
la Hartmannswiller era formidabilă, o fortă1-
reată inv1izibilă domnia la 600 metri o pantă 
abruptă acoperită cu zăpadă. Pregătirile atacu
lui au ţinut o lună, La 5 Martie vânătorii au 
isbutit să cucerească princi'Palul blockhaus fă
când 50 pr.isonieri şi luând 2 mitraliere. 1La 23 
Martie, după un foc teribil de artilerie, vânătorii 
au ata-cat cu furie poziţiunea cucerind două linii 
de tranşee ş.i fortul 150, rămânea însă de cucerit 
ultimele linii de tranşee. La 26 ·Martie totul era 
pregătit. Ca prin feerie timpul s'a înseninat, 
ceata s'a împrăştiat. Atacăm trei linii de tranşee 
întărite, un blockhaus ascuns de copaci, artileria 
deschide un foc care a ţinut patru ore. Brazii 
clin vârful dealului se prăbuşesc, un depozit de 
cartuşe explodează şi la ora 15 printr'o năvală 
splendidă, trupele cuceresc vârful pozitiunei, un 
infanterist agită un fianion spre a preveni pe ar
tilerişti de succesul dobândit, artileria îndreaptă 
focurile pe panta din dosul dealului .urmărind 
pe Germani în fugă. Poziţiunea noastră este 
acum inexpugnabilă, am luat duşmanului un 
observatoriu strălucit. Inimicul a perdut o mare 
cantitate de material de răsboi, 400 prisonieri, 
700 morţi. Printre prisonier.i multi au făcut acte 
de laşă trădare: ·Prefă.cându-se că se predau 
au asasinat pe soldaţii noştri, trăgând fiind piept 
la piept. Actele de eroism din .partea noastră 
nici nu se mai numă·ră. 

Comunicat oficial rus. 

Petrogr<Nl. - Pe frontul de vest al Nieme
nului, în ziua de 4 Aprilie trupele noastre au 

Bucureşti. - Agenta Westnik anuntă că la · v 

bolnavii şi rănitii grei găsiti în număr de 6800 contmuat sa prngreseze cu succes pe mai toate 
punctele. 

iu Przemysl au fost aplicati provizor medici 
şi îngrijitori austro-ungari, nefiind dată deo- ln Carpaţi în noaptea de 3 ş.i în timpul zilei 
camdată. posibilitatea pentru transportarea a- de 4 Aprilie în regiunea la nord de Bartfeld, a 
cestor răniti în interiorul Rusiei. avut loc o luptă crâncenă de artilerie; am ca'P-

Corespondentului dtn laşi al • .Dimineţei" i turat 20 ofiţeri, peste 1200 soldaţi şi 2 mitm~iere. 
s'a dat prilej să vorbească cu ziaristul francez De asemenea am continuat să facem pro
Tafra, care reîntorcându-se din Rusia prin Ro- grese pe frontul în direcţiunile Mezo-Laborcz 
mânia, a fost şi la Kiew. Ziaristul francez a şi Uzsok; am făcut în ziua de Paşti 25 ofiteri 
spus că Ruşii tratează foarte bine cu. ofiterii şi peste 2000 de soldaţi prisonieri; am capturat 
austro-ungari făcuti prisonieri în Przemysl. Oe- · şi trei tunur.i. 

„ neralului Kuzmanek i s'a aranjat Iocuintă în eta- Am pus stăpânire .pe gara din Twisna, si-
jul prin al palatului guvernorului din Kiew. Oe- tuată în această regiune; am luat mai multe lo
neralul Kuzmanek face peste zi de mai multe comotive şi multe vagoane, precum şi un mare 
ori preumblări priin oraş. Ceilalti ofiteri austm- dePou de munitiuni şi o ·parte dintr'o coloană 
ungari sunt recreaţi deplin după suferintele, ce de aprovizionare. 

· le-au indurat în cursul asediării. ·· ··. La nord de Cernăuţi, în ţinutul satului Oca, 
Cracovia. - La Przemysl 9e aşteaptă sosi- • în zilele de 3 şi 4 a fost o ·IJ!Ptă .crâncenă; după 

rea marelui duce Nicolae NicolaieVici în cursul I ·care Austriacii a'l! lăsat în mânile noastre peste 
acestei săptămâni. După currţ se vesteşte încă I o mie· de prisonieri. 
in cursul acestei luni se va termina arondarea Pe sectoarele celelalte ale frontului, situatia 
Galitiei şi Przemysl va fi sediul celui al 4-lea '· e neschimbată. 
guvernament galitian. In ziua de. 3 Aprilie pe Marea-Neagră lângă 

Rotterdam. - Ziarele din Paris judecă 
foarte nefavorabil nota bulgară, dar totodată 
îşi exprimă şi părerea că incidentul sârbo-bul
gar nu va avea alte t,'Onsecinte. Tot pe acest 
punct de vedere stau şi zia·rele engleze, cari 
mai publică şi ştiri despre scopul şi autorii spi
rituali ai invaziei bandelor bulgare pe teritorul 
sârbesc. 

Viena. - „Siidslavische Korespoodenz" pri
meşte din Salonic: După ştirile sosite aci, mai 
cu seamă din sursă sârbească, incidentul sfirbo
bulgar se va aplana ·pe cale paşnică. Serbia 
va evita în interesul său să provoace un con
flict armat cu Bulgaria. Aceasta se poate con
chide şi din tonul moderat al notei sârbesti 1-re
zentate guvernului bulgar. 

O. Venizelos asupra situatiei 
politice. 

„Le Journal des BaJ.kans" ,publică următoa
rea telegramă din Atena: 

D. Venizelos a sosit dela Fal.era, urule se 
dusese pentru a se odihni câteva zile •. Un mare 
număr de amici politici; deputaţi şi ziarişti, i-au 
eşit în întâmpinare. fostul preşedinte de con
siliu s' a întreţinut multă vreme cu amicii săi. 
Rezervându-şi de a vorbi până în trei sau patru 
zile. 

D. Venizelos a afirmat că niciodată Grecia 
n'a fost dispusă să facă concesii, şi de altfel nici 
o JJuiere nu i-a cerut nici cea mai mică concesie 
pentru compensaţii acordate. Atunci când d-sa 
a părăsit puterea, tripla-înţelegere s' a mărginit ·. 
a cere guvernului grec de a nu insista ca Serbia 
să refuze concesii Bulgariei, căci Grecia va primi 
aiurea compensaţii de natură de a contrabalansa· 
în mod larg sporul teritorial, care ar rezulta 
pentru Bulgaria, din cesiunea unei părţi din Ma-· 
cedonia sârbă. 

lntrebat despre pericolul bulgar, d. Venize
los a ;eclarat că Bulgaria n' are nici un motiv 
să intervie, întrucât rămânând neutră, ea va 
primi linia Enos-Midia, dacă tripla înţelegere 

învinge, adecă 30.000 klm. pătrati şi, în cazul 
'Unei alian(e, o parte din Macedonia sârbă, adecă 
45.000 klm. p. 

De aceea nu trebuie să contăm pe iniţiativa 
bulgară, căci o interven(ie a Bzdgariei ar face 
jocul Greciei, fără să aibă un folos suplimentar. · 

Englezii preJ;!ătesc în Belgia un 
atac de surorindere. 

Rotterdam. - Aviatorii gennani mv0rtează 
de câteva zile că Englezii retrag trupe <le pe 
frontul dealungul Y serului, -concentrându-şi for
ţele într'un alt punct 1până acum încă nedesco
perit. Din toate semnele se vede că OO!lducerea . 
armatei eng·leze doreşte să spargă în oarecare 
punct frontul german şi în scopul acesta îşi con
centrează toate forţele într'un siugur punct. 

Printul moştenitor al Germaniei 
a trecut prin Bucureşti. 

Bucureşti. - Ziarul „Dimineata" anunţă că 
principele Eitel Frideric, al doilea fiu al împă
.ratului Germaniei, a trecut zilele aceste prin 
Bucureşti, ducându-se la Constantinopol. 

Principele ar fi fost însoţit de opt ofiţeri 
germani îmbrăcat civil şi n'a fost salutat de ni
meni în gara de Nord. 

Principele Eitel :frideric se află acum la 
Constantinopol. Vizita sa ar fi produs senzaţie 
în armata şi populatiunea otomană. 

Efectivul armatei· franceze. 
Berlin. - Ziarele de aci reproduc un co

municat al agentiei „Reuter'' care spune că 
Franţa are acum două milioane de soldaţi şi 
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îngrijorati de starea de nelinişte ce domneşte ! 
în ţară, ezită să iasă la munca câmpului. I 

trei sferturi în rezervă. Companiile de infan
terie numără cel puţin două sute de oameni, în 
multe regimente au însă două sute cincizeci şi 
chiar mai multi. .Corpul ofiţeresc a fost întine
rit, mai cu seamă în comandamentele supe
rioare. 

iEf.ectivul ofiterilor este absolut satisfăcător. 
Fiecare regiment are în mediu 48 de ofiţeri, 
dintre care 18 activi, 15 de rezervă şi 15 avan
sati din rândurile gradelor inferioare. Corpul 
ofiţeresc poate fi considerat în general ca stră
lucit. 

Diferite. 
- Autorităţile germane i-a osândit la puşcărie pe 

toţi Belgienii, cari au făcut propagandă pentru înrola
rea în armata belgiană, pe teritorul Belgiei ocupat de 
Germani. 

- Intre Rusia şi Japonia sunt în curgere tratative 
în scopul încheierii unei întelegeri separate pentru apă
rarea intereselor ruseşti în cazul unui. conflict armat 
chino-japonez. 

- După cum se anunţă din New-York, flota japo
neză stă gata de plecare în porturi. Japonia va trimite 
vase de răsboiu la Sanghal pentru a-l apăra pe Japo
nezi de acolo în cazul unui program din pa1·tea Chi
nezilor. 

- Regaliştii au proclamat în Portugalia de nord re
gatul. Exregcle Manuel a sosit la Santander. 

- Guvernorul băncii austro-ungare, Popovici a so
sit la Budapesta, unde va avea loc şedinţa consiliului 
superior al băncii. Se anunţă că în această şedinţă se 
va reduce etalonul băncii dela 5 şi jumătate la 5 pro
cente. • 

- Contele $tefan Tisza a fost ieri în audientă la M. 
Sa monarhul. Primul ministru ungar înainte de a pleca 
la Viena a fost la cartierul principal. Ieri seara contele 
Tisza s'a întors la Budapesta. 

- „Tribuna" anuntă din Valona că în Albania se 
pregătesc evenimente mari. Intre Elbassan şi Tirana 
sunt concentraţi la 40.000 Albanezi revoluţionari, cari 
au de gând să ocupe Durazzo şi de aci apoi să plece 
spre graniţa Serbiei. 

- Guvernorul militar german a impus un nou hara
ciu de 500 mii franci asupra Bruxellei, refuzând consi
liul oraşului să repareze drumul dintre Bruxella şi Mc
cheln. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 10 Aprilie 1915. 

Lupţe teribile în pivniţe. 

Se află din Paris că în unele puncte al.e fron
tldui întins din f ranţa seTJtentrională şi Flandra, 
sunt sate în care Germanii ocupă o parte iar 
francezii altă parte: aceste localităţi sunt multe 
şi toate aproa.pe distruse: pivniţele servesc de 
tranşee. Un corespondent de răsboiu englez des
crie aceste condiţiuni extraordinare pe linia Ver
meles-Albert, unae frontul străbate regiunea car
bonil eră Le ns şi merge împrejurul localităţii 
Aras. 

La sud de linia ferată Lens, Francezii ocupă 
un sfert al satului f osse-Calorme UTule se gă
seşte o exploataţie minieră. Aci s' au dat lupte 
groaznice pentru câte o casă şi incă se continuă 
lupta cu bombe de mine. Localitatea -este pă
răsită cu totuJ de locui.tori şi a devenit prin să
păturile subterane o adevărată catacombă a mor
tei. 'fr.an.şeele din prima linie se găsesc în pivniţe. 
şi ruinele afumate de atâtea împuşcături servesc 
de înveliş. ln aceste com/iţiuni luptă soldaţii vă
zând zilnic cum m()(lrfea îi decimează. 

La Carenei, unde linia coteşte cătră Angres, 
domneşte acel~ iad de mine şi pulbere. Aci 
francezii- ocupă, jumătatea localităţii şi liniile 
inamice nu sunt mai departe decât trei sau pa
tru metri. ln acea strâmtoare unde lupta se dă 
dela o f}iv.niţă I.a al.ta peste stradă .nu este posi
bilă decât o singură solutiune: una sau cealaltă 
pivniţă va fi minată şi aruncată în aer cu soldaţi 
cu tot. Astfel pivniţele dUTJăce au fost transfor
mate în tranşee devin mormintele luptătorilor. 

Sătenii să iriceapă lucrul câmpului! - Un 
ordin al ministerului instructiunei din România. 
Ni se comunică din Bucureşti: 

Ministerul instructiun~i publice a dat unnă
tcarea circulară tuturor revizorilor din tară: 

Avem informatiuni că în multe părti sătenii 

Pe lângă aceasta ei mai au obiceiul, mai cu . 
seamă de Sf. sărbători ale Paşte.lui, să ţie o 1 

mulţime de sărbători cari nu sunt recunoscute I 
de biserică, aşa încât şi aceasta va contribui , 
de sigur la neexecutarea la timp a muncilor j; 

agricole. 
Ministerul de interne a luat din vreme mă- 1 

s~b alte pedepse mai grele, cu 2 luni închisoare 
~1 ~O~ c~roane amendă în bani. Ordinatiunea 
mtrn m vigoare cu datul publicării. 

· Ale2ătorii după legea nouă În comitatele 
~ara~-Seve_rin şi Timiş „Drapelul" scrie: Luni 
s ~u~ mtrumt _în amândouă comitatele vecine 
banatene comitetele centrale comitatense pen
tru a lua măsuri pentru distribuirea listelor de 
aleg~t~ri definitive, sosite dela Curtea admini
strativa. Interesant e, că din ambele comitate 
s,'a preze_!ltat numai câte o singură reclama
tm'l1e la Curtea administrativă şi nici aceste nu 
s'au, putut lua în considerare din.„ lipsa de do
vezi. 

surile cuvenite. 1 
Nimeni însă nu poate înrâuri mai cu folos j 

şi nu poate- fi mai ascultat la sate decât învă- 1 
ţăto.rul şi preotul~ acţiunea lor dusă la olaltă 1 
cu a administraţiei, poat1e fi de mult folos. I 

De aceea vă rugăm să puneti neîntârziat în ! 
vedere tuturor învăţătorilor din judeţul dv. să 
sf~tuiască pe săteni să iasă la munca câmpului 
şi -să nu mai tină sărbătorile nerecunoscute de 

Listele definitive contin, după cercurile de 
alegători următorul număr de alegători: 

Caraş-Severin. 
biserică. 

· Aceasta va fi în interesul lor personal cât 
şi Î'll cel al tării. 

,Cercul Balint 3773 alegători 
.Cercul Birchiş 2194 alegători 
Cercul Bozovici 4648 alegători 

· Prohibirea transportului cvere~lelor cu c~-1 
ruţele În România. Se an un ta dm Bucureşti: 
Tr~nsportul cerealelor cu ajutorul căruţelor, 
camioanelor, automobilelor şi altor vehicule, 
pâpă la punctele noastre de frnntieră, în ve
derea exportului, a fost complectamente pro
hibit. 

Cercul Caransebeş 6884 alegători 
Cercul Oravita 4646 alegători 
.Cercul Orşova 3S58 alegători 

Această măsură a fost luată din două motive I 
principale: 

. 1. In primul :rând transportul cerealelor ~u I 
căruţele a desfundat compliect toate drumurile 
noastre conducând spre frontiere şi trebue ca 
ele să fie restaurate. 

2. In al doilea rând, tăranii \ din aproape 
toate judeţele de frontieră şi chiar cei din jude
ţele mai depărtate, cari au cănite şi animale 
de· tras, refuză să efectueze lucrările agricole 
de- p.rirnăvară, atraşi de preturile excesive ce 
li se oferă pentru transportul cerealelor. 

Nouă membră a „Reuniunei femeilor ro· 
m~e din Arad st provincie. Doamna Terezia 
Ionaş din Arad, a trimes la adresa cassierei Reu
nit.mei, dnei Aurelia Dr. Petran, suma de 40 cor. 
h•scriindu-se prin aceasta de membră pe viată. 

Tren expres Bucureşti~Odessa-Bucureştl 
-Petrograd. A fost semnată conventiunea de 
cale ferată pentru formarea unui tren expres 
de persoane şi bagaje între Bucureşti-.Petro
grad şi Bucureşti-Odessa. Primul tren va cir
cula ;probabil chiar săptămâna viitoare. 

Apel. In unna răsboiului o mulţime de apă
rători ai tării rămân neapărat nenorociti, pierzând 
mâni, picioare ş. a. Intre aceştia se vor afla şi multi 
Rotnâni. Soa·rtea lor e de sigur foarte tristă şi da
toria noastră sfântă este, de a le sări, în marginilie 
puterilor omeneşti, în ajutor. Gratie progreselor 
ştiinţei medicale-tehnice, unele membre pierdute 
ale corpului se pot înlocu~ cu un mehanism artifi
cial, cu aşa numitele proteze. Aceasta este de si
gur un mijloc foarte eficace, de a alina, în p<;u-te, 
soaTtea grea a celor nenorociţi, dându-le posibili
tatea de a-şi câştiga pânea, şi în întreaga monarhie 
s'au întreprins de diferite corooratiuni actiuni în 
dire.c.ţila1 aceasta. „Comitetul de caritate" pentru 
soldaţii români răniţi din Viena n'a putut rămâne 
în urmă in chestiunea aceasta. In una din şedin
tele sale s'a ·Ituat cu însufletire hotărârea de a în
treprinde o acţiune _în privinţa aceasta, însărci
nând cu executarea ei o secţiune deosebită. 

„Comitetul de cJaritate" adresează sufletelor no
bile româneşti un apel călduros, de a contribui la 
,,fondul de proteze" pentru care comitetul socie
tătii bisericeşti din Viena a donat suma de 500 
cor., şi a comunica, după putintă, adresa com1)leh\ 
a acelor soldaţi nenorociţi, cari au pierdut un 
membru al corpului cu indicarea exiaictă, care parte 
a corpului e pierdută. 

Donaţiunile benevole se primesc ·1ia cancelaria 
„Comitetului de caritate" (Hilfskomitee) pentru 
soldaţii români răniţi, în Viena I. Lovelstr. 8., şi se 
vor chita pe dale ziaristică. 

Cercul Recita 6548 alegători 
~-:---;;.......;;.;..;..;=.;;;;.;.;;.;..;_~ 

Total 32,251 alegători 

Timis. 
Cercul Aradul nou 
Cercul Buziaş 
Cercul Biserica-albă 
Cercul Becicherecul mic 
Cercul Ciacova 
Cercul Lipova 
.Cercul .Moravita 
·Cercul Recaş 
Cercul Vinga 

Total 

3018 
3773 
5457 
4155 
3550 
2659 
3926 
2900 
3000 

32,438 

alegători 
alegători 
alegători 
alegiltori 
al·egători 
alegători 
alegători 
alegători 
alegători 

alegători 

~reşedintele Poincare În Champa2ne. Pre
şedmtele republicei d. Poincare a vizitat Dumi
neca trecută aTmata din Cham• agne spre a-i 
duce felicitările sale, după cele ale generalisi
m ului Joffre, pentru probele splendide de vi
tejie şi de avânt mai ales în regiunile Perthes 
Soudţn şi Mesnil Ies Hurlus care au asigurat ar~ 
ma1e1 franceze foloase Î'!1semnate. Preşedintele 

·a trecut prin toate locurile unde au avut loc 
ultimele lupte şi a constatat personal valoa:r.ea 
!cre.nului câştigat, •apoi a vizitat pe răniţi şi 
m fme a luat dejunul în mijlocul trupelor. 

A doua zi preşedintele s'a dus îin Argonnes 
spre a felicita trupele cari s'au distins într'un 
mod strălucti în ultimele zile mai ales la Vauq
\'ois. D. Poincare a examinat pozitiunile artile
riei franceze şi tranşeele, convorbind cu dnii 
ofiţeri şi ~oldati. Pretutindeni în Champagne şi 
în Argonnes preşedintele a găsit pe şefi însu
fleţiţi de cea mai deplină încredere şi pe sol
daţi admirabil prin avântul şi buna dispoziţia 
lor, Toţi au convingere deplină de superiori
tatea lor morală dobândită asupra dusmanului 
şi au o credinţă nestrămutată în victoria lor fi
nală. 

Ultima oră. 
OFENSIVA RUSEASCĂ OPRITĂ PE LOC. 

Buda.pesta. - Dela cartierul pressei se anuntă: 
Ofensiva rusească ce se îndrepta spre Homon,q am 
oprit~o pe loc. Spre ost dela acest teatru de răsboiu 
sunt în curgere lupte foarte vehemente. Atacul Ru
şilor deasupra Ujocului n'a reuşit. La Zascyk se 
dau lupte mai mici. 

DIRECŢIA OFENSIVEI RUSEŞTI. 

Genf. - „Baseler Naohrichten" scrie că Ruşii 
nu se pot gândi să străbată prin ofensiva din 
Carpaţi spre Budapesta sau Viena, câtă vreme 
ei sunt amenintati în Polonia. De sigur Ruşii 
intenţionează să lege· prin ofensiva lor forte ger
mane cât mai multe. 

După o ştire mai recentă <lin Petrograd ofen
siva rusească se îndreaptă î-n direcţiile iBârtfa, 
Duna-jeţ şi Ujoc. 

SÂRBII AU PRIMIT AEROPLANE DELA 
FRANCEZI $1 ENGLEZI. 

Cumpărarea Înainte a productelor de câmp 
e oprită. O ordinatiPne dată ieri de către gu
vernul u11gar opreşte şi invalidează orice cum
părare înainte a produselor câmpului din anul 
acesta. Opreliştea aceasta priveşte g·râul, grâul 
mestecat, orzul, secara, ovăstil, porumbul, pă
stăioasele, rapita. sământa de oloiu şi cartofii. 
La celelalte producte de câmp sau grădină ne
înşirate aci nu se referă ordinatiunea actuală. 
Contraventiile se vor pedepsi, nîtrucât nu cad · 

Budapesta. - Locuitorii din Neoplanta au 
fost instruaţi ca la semnul dat să stângă toate 
lămpile în oraş sosind ştirea că Sârbii aiu primit 
aeroplane dela englezi şi francezi. 
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Kenjiro Tokutomi. 

Până la moarte ..• 
Roman japonez. 

Tradus în româneşte de P. Robescu. 
(Urmare.) ( 13) 

Toate fetele, după măritiş, se lovesc de greu
tăţi, cari dau caracterului lor o pecetie mai fe
meiască. 

Pieptenătura marumge, pe care o poartă nu
mai femeile măritate, poate să fie înlocuită cn 
o pieptenătură mai modernă dar atunci se în
tcîmplă că femeile din popor, vorbind cu o fe
meie măritată, să-i zică „domnişoară", ceea ce 
pune în mare încurcătură pe tânăra soţie, care 
din pricina sfiiciunei, nu îndrăsneşte să le în
drepteze. ln casă, servitoarii o pli.ctisesc rău, 
numind-o mereu „doamnă''. In scurt timp însă, 
dânsa se deprinde, şi începe să vază lucrurile 
în adevărata lor lumină, pe când mai nainte le 
vedea învăluite în ceata sfiiciunei sale. Nami se 
găsea în această epocă a· vieţii. 

Obiceiurile se schimbă cu fiecare familie şi 
Nami înţelese repede, că nu trebuia să compare 
viata .cea nouă, cu cea veche: era absolut ne
cesar să uite că fusese Nami Kataoka, şi că se 
fă.cuse Nami Kawashima. Aceste cuvinte i le 
spusese şi tatăl său, când se urca în trăsură ca 
să se ducă în casa cea nouă. Dânsa îşi aduce 
bine aminte de sfatul acesta, dar îndată ce a 
intrat în noua familie, a văzut această mare 
deosebire ... 

Averea familiei Kawashima era mai mare 
decât a familiei Kataoka, deoarece, în tot timpul 
·cât fusese guvernator, baronul strânsese bani. 
şi acum, familia sa era socotită ca una din cele 
mai bogate. Cu toate acestea, Nami i se părea 
că în casa Kataoka, din cauza dragostei -ce i-o 
arăta poporul şi din cauza faimei generalului, 
totul strălucea ca în ,lumina vie a soarelui, pe 
când în casa cea nouă, atât viata familiară, cat 
şi lucrurile toate, erau .ca o apă stătătoare. Rude 
avea puţine; prieteni şi mai puţini; şi cei ce 
veneau din când în când în casă, în timpul vietii 
tatălui lui Takeo, după moartea lui n'au mai 
venit. Pe de altă parte, văduvei nu-i prea plăcea 
lumea, iar capul familiei, Takeo, era încă prea 
tânăr şi la începutul carierei, astfel că foarte 
rar era cu mama sa. Mama vitregă a Nami era 
de u1; caracter vesel. eşa rar din casă, se ocupa 
cu gospodăria şi-i plăcea luxul. Ideile sale cas
nice erau însă ciudate, şi servitorii o criticau 
c!-eseori; dar cum se întâmplă în toate casele 
militarilor de un grad mare, a sa era frecventată 
de o societate distinsă, şi avea aparenta frumo
sului şi a luxului. Ce deosebire între aceasta 
şi casa cea nouă, în care a intrat Nami ! 

Obiceiurile bătrâneşti, sau mai bine zis obi
ceiuriie grosnlane populare nu se schimbaseră 
de treizeci de ani, adecă de când doamna Ka
washima devenise soţia unl!i om necunoscut, si 
de atnnci rămaseră tot astfel, oa şi cum aşa 
ar fi trebuit să fie. Dânsa se ocupa şi acum de 

·afacerile cele mai fără de interes, după cum făcea 
în trecut, cfrnd nevoia o cerea. Cu toate că dă
dea titlul de „intendent'' lui Tazaki, un om cin
stit şi credincios, care în realitate era un fel 
de servitor, totuş baronesa se ocupa dânsa în 
persoană ce cheltuielile ce se făceau în fiecare 
hmă cu lemnele, cu cărbunii etc., socotind până 
la cel din urmă ban. Când Nami sosi cu Iku, 
camerista sa particulară, doamna Kawashima 
zise: - Ce lux, în familiile nobile! - In reali
tate. Iku se depărtase, din cauza observaţiilor 
fără rost, pe ·cari soacra le făcea mereu bătrâ
nei şi iubitoarei femei. 

Nu era de mirare <iacă Nami, cu toată inteli
genta sa, nu ştiuse să se conformeze felului de 
tr3i al nouei sale familii şi nu fusese în stare 
să-şi schimbe felul de a fi şi să-şi sacrifice obi
ceiurile vechi, ca să ia ·obiceiurile grosolane din 
noua oasă. / 

Atunci Nami îşi dete seama de adâncimea 
înţelesului cuvintelor părinteşti şi în inima sa 
se hotărîse să-şi rabde soarta, aşa cum ar fi. 
In curând, a trebuit s~ sufere o probă de răb
llare. La <.:<1teva zile după întoarcerea lor dela 

.·• 

Ikao, Takeo a trebuit să plece într'o lungă călă
torie pe mare. :Nami, măritându-se cu un ofi
ţer <le marină, ştia că din când în când o să 
trebuiască să rămâie singură, totuş, despărtirea 
aceasta, numai după câteva luni dela măritiş, 
i se păru foarte dureroasă, şi după plecarea lui 
Takeo, câteva zile a fost aproape bolnavă. 

Mai înainte ele logodnă, generalul se întâl
nise de mai multe ori cu Takeo şi l'a simpatizat 
1Jt1mai decât, astfel că Nami. care avea mare 
încredere în judecata tatălui său, a consimtit 
repede l<! matrimoniu. Viitorul nu i-a adus nici 
o deziluzie în privinţa lui Takeo. care era bun 
de caracte,r, deştept, cu suflet nobil şi lipsit de 
egoism. In el, Nami a găsit portretul tatătului 
său în miniatură. pe care-l iubea mult. Chiar 
şi felul lui de a umbla. cu paşi deşi şi hotărâti, 
râsul său sonor ca al unui copil, totul îi aducea 
aminte pe tatăl ei. 

- Ce frumoasă trebuie -să fie viata în tovă
răşia unui om aşa de bun! - îşi zisese Nami. 
Si a şi simţit că-şi iubeşte bărbatul hotărât de 
tatăl său, cu toată dragostea sufletului ei în-
treg. . . 

Din partea lui. Takeo simtea o nespusă dra
goste pentru drăgălaşa lui sotie, şi cum era fiu 
unic, i se păru că împreună cu sotia îşi căpă
tase o soră, şi avea pentru dânsa cele mai deli
cate atentii, numind-o: „dulcea mea Nami-san" 

Abia trei luni trecuseră din ziua căsătoriei 
lor şi dânşii se şi iubeau ca şi cum s'ar fi cu
noscut mai nainte de a trăi pe pământ, iar des
părţirea, chiar numai pentru un scurt timp la 
a!.!_1.ândoi li se păTea de nesuferit. ' 

Nami însă n'a putut să plângă prea multil 
vreme, deoarece, curând după plecarea lui Ta
keo, soacra sa se bolnăvi de reumatism ceiace 
o făcu şi mai supărăcioasă. Biata Nnmi. rămasă 
singură, deoarece şi Iku a trebuit să plece a 
petrecut zile destul de triste. ' 

Or ~i care soacră, care îm vremea sa a cu
noscut greutătile prin care trece o soţie tânără, 
pună să se deprinză cu noua familie, ar trebui 
să fie mai blândă cu nora sa; dar natura ome
nească este aşa de ciudată că este destul unei 
femei să vie în contact cu una mai tânără sau 
să devie soacră, ca toate simtimintele tiranice 
să i se redeştepte şi să o facă soacra nesuferită 
de faimă proverbială. ' 

- Bagă de seamă că ai greşit lărgimea bu
zu1wrul11i.„ ar fi trebuit să faci întâi o cusătură 
de zece centimetri, şi pe urmă. s'o întorci în 
jos ... Cât eşti de"copili'i ! - aşa ar trebui să vor
l'ească or ce soacră. Dar de unde! O m1zi: - · 
Cerule! Cerule! cine a mai pomenit aşa ceva ?„. 
Las-o, nu mni face! Dă-mi-o mie! ... Dumne~ 
zeule! Ce c.i făcut în cei douăzeci de ani de via
Uî.? Ai dormit? Poftim; cine are pretenţie să 
conducă casa. 

S'ar putea ca oare o soacră. într'o situaţie 
ca aceasta, să-şi aducă aminte de zilele urâte 
ce a petrecut când era noră, şi să fie blândă cu 
nevasta fiului său; d:lr o asemenea soacră ar 
fi o lmecuvântare cerească. 

De regulă soacrnle se tin cte principiul „ochi.:°" 
pentrn ochi. dinte nentru dinte" si se înfurie 
pe nora din Nagasaki. ca să se răsbune de per-
secuţiile soacrei din Yedo. . 

Nami avea o asemenea soacră. 
Biata Na mi! După ce a suferit din cauza 

unei mame vitregi europenizată, a trebuit în 
urmă să sufere persecuţiile unei soacre cu idei 
rtTginite şi vechi. Ce soartă tristă! 

Nami, mişcată de suferinţele soacrei sale 
căuta să o ajute în boală, dar niciodată nu pu~ 
trn să-i facă pe plac, şi cu toată buna voinţă ce 
punea, nu isbutea niciodată. Bătrâna, se văieta 
mereu, şi certa mereu pe servitoare astfel ca 
să priceapă şi Nami, iar aceasta, plângea nu
mai la auzul v.lasului ei supărat. După câteva 
săptămâni. Nami nu mai ştia ce să facă, şi sin
gura Dersoană cu care s'ar fi putut întelege. 
lku. plecase din casă. Atunci Nami întelese că 
nu s'a isDrăvit tortura în care trăise ultimii zece 
ani în casa părintească cu mama vitregă ... O 
rază de soare intra în sufletul său numai când, 
în odaia sa, se apropia de fotografia ofiţerului 
de marină pusă într'o ramă de argint, şi nu
mai atunci simtea în inima sa un nespus senti-
111e!1t de dragoste.„. apuca foto~rafia, o săruta, 
ii şoptea cuvinte afectuoase si o punea iar la 

Duminecă, 11 Aprilie 1915. 

loc suspinând: - Intoarce-mi-te de grabă, iu
bitule! 

Pentru dragostea ce-i păstra, Nami bea pa
harul cel amar, se sacrifica fără să murmure. 
se făcea umilită şi supusă, !a toate tirăniile 
soacrei. 

(Va urma). 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

x Pălării elegante, albituri, cravate. parde
siuri de gumă p. bărbaţi şi femei, ciorapi, ba
tiste etc. în cel mai mare asortiment şi cu cele 
mai ieftine preturi se vând în 
prăvălia de modă pentru domni „Chic", Arad 
bulev. Andrâssy nr. 15. 

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

VINURI 
v-echi 'i nou.I de yân.duii. 

Adrassţivă cu toată încrederea la proprie
;arul de vii din Şiria (Vilâgos) Petru Benea, 
lăci Vă t.ri.niJte numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi din anti 1911 - 1912 
Vin alb - - -·78 -·64 
RSzling - - -·80 -·68 
Roşu de Mfofş 1·60 1 20 
C&rbenet - 1·40 - -

Vinuri Yeeht şi nou din auul 1914. 
V 1n alb - -·56 - ·413 
Rtdtng - - - -·58 -·50 
Şiller - - - ·60 - ·-

RaehJurl. 

Bal'.hiu de treve - - - 2·20 
Rachtn de treve specialitate - 2'60 
Expediez ..la dorinţă tn sticle· şi tn canti- „ 

rate mai mică vin. 
Vinul se e.spdir:-u.zl cu rambnrsA dela 5lr 

itri tn sus sub tngrijfre3 mea proprie. 
1 • V ase duu împrumut pe ti.mp de douA luui. 
' Pentru Calitatea v'lnalui gn.n.mtoz. 

Pet:ru. Be:nea 
propr. şi neg. de vinuri 

v11ago11J 'A"ad m) 

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

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

Moşia Meteleu-Lipănescu . · 
din plasa Câmpului, Jud. Buzău, Romlnia · 
p:rin licitare publică verbală, admise fiind şi 
ofertele închise. Licitarea se va tinea Luni în 
20 Aprilie v. 1915 la 10 ore a. m. în sala de şe. 
dinte a comitetului parohial dela Biserica Sf. 
Nicolae din Braşov. Ofertele închise, însoţite de 
o ga:rantie provizorie în sumă de 5000 (cinci 
mii) Lei, se vor trimite la adresa presidentului 
Dr. Vasile Saftu, protopop, sau i se vor preda 
în sala de şedinţe înainte de începerea licittării. 

La cerere trimitem condiţiile generale pen-
tru arândarea moşiei. · · 

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

Dr. Vasilie Saitu, protopop, 
prezident. 

(Co 2411-3) 

Ioan Prişcu, paroh, 
secretar. 
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lado Gyula 
prăvălie .de confecţiuni 

pentru dame în ARAD. 

' • 
Noufăfi 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, 
Talii, 
Halate 
Fuste, 
Mantale de lister şi gumă 

in asortiment extraordinar. 

. J • 

'· 
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STEF AN SLADEK jun. fabrică' de mobile 
V AR Ş E Ţ, strada Kudritzer numărul 44-46 • 

Ces mal renumit.A 

mare fabrică de n1obile 
din sudul Unga; iei (Versecz). 

Pregăteste mobilele cele mai moderne 
şi luxoase cu preţuri f osrte mocle:.ate. 

Mare depozit de piane excelente, co
voare, perdele, ţesături fonte fine şi I 
maşini de cusut. (Sa 113) 

(Zi 2oos> 

I fR~!.!!r.·~~~~~!ŢA 
brică pentru articll de ciment • 

VERSE C Z (Vârşeţ), Pancsovai-ut nrut 57. 

Aducem la cunoştinţa On. publie că ţinem permanent tn 
depozit următoarele producte. - Vase de ciment pentru 
soluţiuni de peatră vânătă pentru vii, în mărime dela 200 
până la 600 litri. Filtre de beton şi ţevi pentru canaluri 
dela un diametru de 10 până la 100 cm. vă.laie pentru 

Blnie ~I. bal.DR ~B ~~llll .~ ......... ~.-...-........... ~t~!t~~,vi~:si~:· de ph'!~::~ !e~0rntă:a~0:~~i!~1:~1l~:1~ 
. ~~~~~:w.~·~. din beton de fier, stâlpi, trepte stabile şi atârnătoare din 
. t r. ~3~~.l'' ciment sau fer lucrat artistic, canalizări, poduri şi filtre 

Pretun. fixei Telefon· 238 „ :',,,,,.~~::t7t~:1\!-'C\'"~J1 r=·a;e;~~tf·;: ~e~~~:,~n :::·:;:,en~t::~~ 
. (Ra 

2376
) • • l.__:,_1~.

11

_X~_.· „_,,„_., ·' •. '.··.~.· · •· ··•
1
." ' •.• -..·7:,_~ .... _=-.=-·-p•l•ă•ce.re-la-d•i•sp•o•z•iţ.ie-c•u-of•e•rt•e·.--:-.:111 

• 
t 
f 
' 



Pag. 8. „R OM Â NUL" Duminecă, 11 Aprilie 1915. 
_„_ .. „. ---·~~......-......-...~-:---,-------„--..-:.:.....:....----------·---------~;.;.;.;.. ..... _ .............. ..._ ........ 

,,1'Ll..A TC..A... '9'9 
institut de CPedit 1i9i econom.ii societate pe a.cţii în CEBEA.„ 

CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „MATCA", sunt invitaţi prin aceasta la 

a V-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în biroul institutului în 25 Aprilie st. n. 1915 la 1 oră p. m. cu următoarea 

O R D I N E D E Z I: 

1. Constatarea numărului acţionarilor şi al acţiunilor pe cari"le reprezintă. 
2. Denumirea alor 2 notari şi 2 scrutători. 
3. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere pe anul espirat 1914 şi aprobarea bilanţului. 
4. Decidere asupra propunerii direcţiunii cu privire la împărţirea profitului curat. 
5. Darea absolutorului direcţiunii şi a comitetului de supraveghere pe 1914. 
6. fixarea mareelor de prezenţă pentru membrii direcţiunii şi a comitetului de supraveghere. 
7. Alegerea alor 3 membrii în direcţiune pe un period de 3 ani, şi a Directorului executiv. 

4A.cţionarii au a-şi prezenta acţi1le conform §-ului 20 din statute. Femeile se repr~zintă prin plenipotenţă, minorii prin tutori, curan~i prin curatorii lor, 1ocietlţile 
prin reprezentanţii lor legali. 

ce b ea, la 6 Apiilie 1915. DIRECŢIUNEA 

Activa -Vagyon Contul Bilanţ - Merleg-szamla Pasiva-Teber 

Cassa - Penztâr . . . . . . . . . . . . . . 
Bon la inst. „ Victoria" - „ Victoria" takareknal . . 
Cambii - Vâlt6k . . . . . . . . . . 117000·
Cambii cu acoperire hipotecară - JeI-

zâlogilag biztositott vâlt6k . . . . . 330326·-
0bligaţiuni - Kotveny kolcsonok . . . . . . . 
Efecte - Ertekpapirok . . . . . . . . . . . . 
Imobile - Ingatlanok . . . . . . . . . . 
Maşini agricole şi motor - Mezogazdasâgi gepek 

es motor . . . . . • . . . • . . • . . . 
Debitori - Tartoz6 szâmlâk . . . . . . . . . 
Mobilar - f elszereles . . . . . . . . . . . . 
Interese transitoare de reescont - Atmeneti visszle-

szarnitolâsi kamatok . . . . . . . . . . . 

I 

22741 89 
1196 -

447326 -
2126 -

195 -
3480 89 

2000 -
7416 44 
1500 -

4930 -

49291222 

Capital societar - ReszvenytOke . . . . . . . . 
fond de rezervă - Tartalekalap .. . . . . . . . 
Depuneri - Betetek . . . . . . . . . . . . . . 
Reescompt - Visszleszamitolâs . . . . . . . . 
Dividendă neridicată - fel nem vett osztmek . . 
Interese anticipate - Elore vett kamatok . . . • . 
Interese după es. II. de acţii - 11.-ik kibocsâtâsi reszv. 

utâni kamatok . . . . . . . . . . . . . . 
Creditori - Hitelezo szamlâk . • • . . . . . . 
Profit curat - , Tiszta nyereseg . . . . . . . . • 

84000-
20391 18 
8560678 

283522-
457 -

5000 -

14750 
425430 
953346 

492912 22 

Debit-Tartozik Contul Perdel'e şi Profit - Veszteseg es Nyereseg szamla Credit-Kovetel 
-

Interese de depuneri - Betet kamat . . 
Interese de reescont - Visszleszâmit. kamat 
Salare - fizetesek . . . . . . . . . 
Spese de birou, porto, tipărituri - Irodai, 

nyomtatvâny koltsegek . . . . . . . 
Marce de pres. - Jelenleti dijak . . . . 
Dare·- Ad6 . . . . . . . . . . 
Amortizare din mob. - Leirâs feJszerelesbăl 
Profit curat - Tiszta nyereseg . 

-

• 

Pentru contab!litate : - Konyvelesert: 
Ioan lndreiu m. p. 

dir.-esec. subs. - vezerig. helyettes. 

. . 

. 

5214"23 Interese - Kamatok. . . . . . . . 
25917'07 31131 l3C Provisie - Jutalek . . . . . . . · . 

4459 92 Profit transpus - Athozott nyereseg . . 
porto es 
. . . ' 1630 - . 
. . . 1180 -

. .. 3253 49 

. . . 268 23 . . 
. . 9533 46 

... 

-- . 

-
51456 4C 

Ce bea (C z e b e), la 31 Decemvrie 1914. 

DIRECŢIUNEA: - IGAZGATOSĂG: 
Petru Câmpean m. p. Nicolau Mateiu m. p. Aurel Barna m. p. 

. . . . . . 

. . 

• 

Iosif Tisu m. p. 
preşedinte. 

Alexandru Florea m. p. Lazar Pârva m. p. Petru Stanciu m. p. 

. . 38013 82 . . 12399 91 

. . 1042 67 

51456 40 

Marcu Hutu · m. p. 

Subsemnatul comitet de supraveghere revăzând conturile prezente le-am aflat în deplină ordine şi în conformitate cu registrele institutulu. 
A lulirott feliigyelo-bizottsâg jelen szâmlâkat megvizsgâlvân, teljes rendben es a szabâlyszeriien vezetett konyvekkel megegyezoknek es 
helyesnek tală.Ita. · 

Ce bea, la 7 Aprilie 1915. · ' , 

COMITETUL DE SUPR~ VEGHERE - FELUGYEU)~BIZOTTSĂG : 
Ioan Mihut m. p. 

pref. - elnok. 
Ioan Bolotiu m. p. ··: · Athanaaiu Brana m. p. 

Tipara'~ tiPografiel „Concordia'' societate pe actil in Arad. ~ Editor-resPOOsabil: LAURENTIU LUCA. 


