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A.rad, 12 Aprilie. 

Sinodul eparhiei Aradului, ce se întruni 
in Dumineca Tomei a anului 1875, fu mar
torul întronărei I. P. Sale Ioan Meţianu de 
episcop al diecezei Aradului prin mandatarul 
mitropolitan Ioan tta.n!l'ia. 

ln această zi memorabilă reprezentanţii 
clerului şi ai poporului diecezan puseră soar
ta şi destinele bisericei în mânile puternice 
şi probate ale mirelui dorit de încrederea ob
ştească. Fără îndoială alegerea I. P. Sale de 
episcop al diecezei arădane şi şedinţa din 3/15 
Februarie a sinodului electoral din. 18 7 5, au 
fost o fericită inspiraţie; un act de adâncă 
pricepere a situaţiei şi a intereselor biseri
ceşti. Se cerea „la legi noui om nou'", iar 
vredniciile, ce şi-le-a câştigat I. P. Sa pe te
renul pastoral ca paroh şi protopop al Bra
nului, mai apoi ca vicar episcopesc al Orăzii
mari, ca fruntaş şi îndrumător înţelept pe a
rena vieţii politice şi bisericeşti, erau tot atâ
tea garanţii, că prin venirea I. P. Sale în frun
tea diecezei Aradului se va inaugura era de 
renaştere şi reculegere pe toate terenele. 

Şi cei ce au pzrs încrederea în persoana 
~ 

I. P. Sale na s' au înşelat în speranţele şi aş-
. teptările lor. . 

Cu gratitudine ·şi veneraţiune serbează 
deci reprezentanţii clerului şi ai poporului 
din dieceza Aradului în frunte cu P. Sa părin-
tele episcop Iaan I. Paipp, fiul sufletesc şi ur
maşul muncii stăruitoare al I. P. Sale, ani· 
versarea de 40 ani al acest11i act. O zi de 
rară prăznuire nu numai în viata individuală 
trecătoare, ci şi în istoria bisericei ortodoxe 
române din Ungaria şi Transilvania. Un pri
lej de bucurie şi mângăiere nu numai pentru 
inaltul jubilant, ci şi pentru întrei{ neamul 
românesc de sub arhipăstorirea I. P. Sale. 

ln zilele acestea de grele încercări şi su· 
f erinţi, în nesiguranţa vremurilor de mâne, 
ne simţim cu toţii par' că mai mângăia(i .5i mai 
tari în credinţă şi nădejdi ştiind, că în frun
tea provinciei noastre mitropolitane ortodoxe 
române stă bărbatul, pe care darurile dumne
zeeşti l'au învrednicit, ca pe puţini dintre mu
ritori, a sintetiza în persoana Sa venerată şi 
patriarhală, toate calitâţile distinse ale nea
mului nostru, vigoarea şi trăinicia lirei noa
stre româneşti. 

Mitropolitul Ioa.n Meţi,ainu, înălţat din rân
dul preoţilor dela sate până la cea mai înaltă 
treaptă a ierarhiei bsericeşti, în lunga Sa ca- j 
rieră, a fost şi este omul faptelor neperitoare 
şi a vorbelor chibzuite şi cumpănite. „$tizi, 
dlor dputaţi, ._zice I. P. Sa în cuvântzrl de 

f . deschidere al sinodului eparhial din 187 5 -
că nu vă pot satisface vorbele acolo, unde se 
cer fapte, dar dacă veţi binevoi a considera, 
că pentru fapte a lipsit de tot timpul fizic, 
sper, că veţi fi cu indulgenţă până să am do
rita ocaziune a justifica şi prin fapte încre-
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derea ce aţi pus în mine„. E timupl suprem 
şi aş putea zice ora a 11 pentru a ne apuca 
serios de lucru în cercul activităf ei noastre". 

Credincios acestui program în cursul ce
lor 24 ani de păstorire în dieceza Aradului, 
/. P. Sa a înaintat cu paşi repezi, siguri şi 
rezoluţi pe calea apostoliei şi a mântuirei ob
şteşti. „Prin o agerime şi străduinţă nemai
pomenită ·în părţile noastre şi admirată de 
toţi „ vindeca ranele şi înlătura neajunsurile 
unui trecut plin de lupte şi sbuciu.mări pentru 
realizarea idealului bisericei naţionale. Făcân
du-se pe sine pildă vie deşteaptă ca prin far
mec energiile latente ale fiilor Săi sufleteşti, 
simţul de jertfă şi muncă productivă şi creia
ză aşezăminte şi instituţiuni dătătoare de via
(ll şi lumină veşnică". Ca un păstor, care-şi 
pune sufletul pentru turma Sa „a catreerat 
câmpii, munţii şi codrii spre a-şi vedea şi 
conduce turma Sa cuvântătoare". Aceste vi
zitatiuni canonice au lăsat urme neşterse în 
sufletul şi inima eparhio(ilor Săi. 

ln contact cu fiii săi sufleteşti blânde(a şi 
tactul Său de păstor suprem şi urmaş al a
postolilor a înălţat pe cei smeriţi, ·a întărit 
pe cei slabi, a mângăiat pe cei zdrobiţi la ini
mă şi a îmblânzit şi desarmat pe cei mândri. 

ln afară a reprezentat cu demnitate 5i 
bărbăţie eparhia Sa şi interesele ei. 

· Inima Sa părintească a miluit pe cel să
rac şi a şters lacrimile văduvelor şi a ort a-. 
nilor de preoţi. Pastoralele Sale pline de cu
vinte înţelepte şi chibzuite, iar slujbele dum
nezeeşti săvârşite de El au deşteptat evlavie 
şi cucernicie sfântă. 

Masa Sa, la care întrunea în zile mari Şi 
de_ bucurie creştinească pe fruntaşii clerului 
şi ai poporului a fost o şcoală de sfioasă cu
viinţă moştenită din bătrâni, o înălţare a ini
milor şi o înfrăţire a sufletelor. 

Roadele binecuvântate ale acestei apos
tol.ii le ştiu şi simţesc nu numai reprezentanţii 
diecezei întruniţi în sinodul actual aradan,· 
dar le vor vesti şi aprecia tot mai mult şi ge
neratiile viitoare. Şi cu drept cuvânt, pentru
că I. P. Sa prin viaţa-i îndelungată şi bogată 
în fapte mari şi neperitoare va fi pururea un 
tip al statorniciei şi hărniciei, al devotamen
tului şi iubirei cu care a ştiut chivernisi da
rurile dumnezeeşi spre mărirea lui D-zeu şi 
fericirea neamului. 

'Cu veneraţiune şi inimă curată ne aso
ciem .şi noi rugăciunilor pioase şi urărilor de 
bine, pe cari clerul şi poporzzl din dieceza A
radului le înaltă la tronul ceresc pentro în
delunga viaţă şi sănătate a fostului ei vrednic 
arhipăstor. 

Intru multi ani Stăpâne! 

-Pretul unul exemplar 10 fileri. 
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Săptămâna Patimilor, 1915. 

Nu vor f.i ştiind multi, că marele centru al 
încleştării noastre cu •Ruşii e zidit şi din bratele 
eroi.celor noastre regimente. De trei luni acum, 
copiii măgurilor ardelene aţin potopul rusesc -
şi s'au împrietenit bine cu cerul plumburiu al 
Poloniei. Sunt atât de pregnante culorile situa
ţiei, în care se află ei - şi atât de vii motivele, 
din oari se înc'hiagă viata lor răsboinică, încât 
încercarea de-a da un tablou descriptiv al ce
lor ce se întâmplă aci cere o continuă estompare 
a acestor culor.i şi motive, o continuă diapaso
nare a frazei, precum şi o stăpânire consecventă 
a sentimentelor. Dar sunt şi cauzele binecuvân
tate ale consideraţiilor impuse de comandamente, 
cari fixează şi ele margini înguste condeiului 
aici. 

In ciuda tuturor, însă, mă bucur azi, după o 
aşteptare ·de două luni, de o zi liberă, pe care o 
petrec într'o infirmieră suterană, săpată într'o 
pădure de brazi, aici spre răsărit de Piotrkow 
şi Lodz; mă bucur zk şi prof~ de ea să trimit 
o scrisoare mai lungă, .povestini! câteva din viata 
modestă de aici. 

* 
Pe o întindere, mult mai mare decât pusta 

ungurească, locul pe aici e impestritat de pă
durî de brazi şi molizi, ce curg ca nişte trâmbe 

· uriaşe în afunzimile nesfârşitei împărătii mosco
vite. Privite de undeva de sus, din nacela aero
planelor, ele pot părea enorme frunze de castan, 
căzute din copacul lumii, pe care mitul scandi
nav şi-l închipuie ca crescând din Infern şi ră
sărind până peste albăstrimile Paradisului. 

Soarele e oaspe avar pe aceste locflri. Nici 
strămătura primăverii nu se anunţă nicăiri încă 
prin desişurile codrilor. Golurile multiforme ce 
întretaie fluviul acesta .imens de păduri, sunt 
adăposturi de sate, ale căror căsulii puţin pito
reşti se alipesc de obicei strâns de cele două 
margini ale unor drumur.i îndeajuns de pasabile. 
Aceste sate se oglindesc în multe râuri şi res
frâng azi tot atâtea imagini deprimante ale ma
relui prăpăd ce a încins continentul. 

Tranşeele noastre trec pe distante de sute 
de km., în zig-zaguri capricioase, când pier~ 
zându-se, ·când ieşind la iveală de printre oşti
rile nenumărate ale pădurilor. Fată in fată cu 
ele se desfăşoară panorama tranşeelor ruseşti, 
urmărind acelaş zig-zag de muşuroaie şi - ici 
depărtându-se până la 1000 de paşi, colo apro
piindu-se la 200 de paşi de tranşeele noastre. 

Focul de arme şi de tunuri duduie fără înce
tare, dar ne mentinem de mult o vădită supe
rioritate asupra duşmanului. Tranşeele sunt 
adânci de 2 metri, cu umeri robuşti, încărcati 
cu săculete de nisip trase în sârmă, şi cu aper- · 
turi dese pentru aşezarea armelor. In râna tran
şeelor, la bun adăpost, sunt săpate văgăuni, co
libioare, •pentru grade şi ofiteri. Unele făcute .cu 
o pricepere aproape măiastră. Avem aici oe 
toate: Sobă, scaun, masă, pat. Pe coperişe însă, 
dănţuiesc ielele zi şi noapte ... Dar o descriere 
amănunţită a tranşeelor reclamă corespondente 
speciale. 

Serv.iciul e greu, da·r suportat cu vrednicie 
nedesmintită niciodată. Intru început apa ne 
amărea la extrem zilele, acum însă solul acesta 
nisipos a sbeut-o aproape de tot. 

Regimentul nostru se bucură de favoarea 
de-a fi ajuns vecin cu Nemţii, în pădurile de 
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sălbătăciuni ale tarului. Multe vânători s'au dat Em. Origorovitza. >Cum a fost odatăc. 
pe aici. ~nii trecuti şi multe păinginişuri ale di- : Schite din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 
plomat1e1 se vor fi ţesut aici. Dar jivinile şi fia- Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . 
rele au plecat acum. Numai rocoşul sălbatec '. Dim. Cantemir. >Descrierea Moldoveic . 
s'a anuntat de vre-o săptămână şi se tânguie ' Oustave Flaubert. >Salamboc. (Roman is· 
fără hodină câtu-i draga de noapte. j toric. Trad. de Ludovic Dauş . • . 2· -

Adăpostirile rezervelor formează adevărate M. Sadoveanu. . •Amintirile. căprarului 
co!?nii pri.n labirinturile brazifor. Calmii şi mân-1 Gheorghiţă . . • . . • • • . • 2·-
?rn n-0~t.n camarazi apreciază, de altfel, mult, Victor Ejtimiu. . >Poemele singurătaţiie 
mtocrnmle .noastre. li primim de·obicei cu .prea I (Poezii) . . . • . • • • 
cunoscutul imn „Wacht am Rhein" - şi-i poftim 1 Alexandru Ciura. foiletoane • . 

2"
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1·50 
2·-
2~-
2·-

ade~ la câte un păhar de băutură. Ii privesc lung · I. Slavici. Poveşti. . . • . . • • • . 
- ŞI nu pot să nu-mi amintesc duelul poetic, ce Ion Creangă. Opere complete. • • . . 
a_v~sese loc odată înt!e poetul. neamţ Beck~r Ion Pillat. >Etemitaţi de-o clipă. Poezii • 
(,acum. trecut de nm!t m obS>Cun_tate), care sla- Ion Oorun. Lume năcăjită. Povestiri . . 
-vea. Rmul c~ pe un nu german ş1 duşman Fran- Ouy de Maupassant. Povestiri alese. Tra-
cez1lor - ş1 intre Alfred de Musset. care a dat duceri de M. Sadoveanu 2·-
un ră„spu~s măiestru, preamărind blondele valuri A. C. Cu~a. Naţionalitar'"a în ar

0

tă. Pri~ci
0

pi1 · 
ale raulu1 controv_ersat, ca fiind ale Francezilor. fapte, concluzii • • • • • . • • : 
Duelul a fost decis, gratie inferiorităţii lui Bec- man 
k~r,}n ,f~voar~a po~tului fra~cez, da~ multumită O. Coşb~c." »Fir~ d~ t"orte. 'p0~zil : ~ ~ 
ş1 .s~tgeţJior Im Heme, care mtervenmd, a spus Caton Theodorian. >La masa caliculuie 

1·50 
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spmtuala vorbă, -că: Multi bolova111i înghite bie- ~ · 
tul Rin la Biberach, dar tot mai grea îi cade Pentru porto sase adauge .d~ fiecare cart~ 
la stomac poezia lui Becker. 5e •pare totuş, că <1+0-20-30 fit. Pentru. c~I~ tnm1~e sub banda 
duelul nu e decis definitiv nici astăzi. Armele .. ner~ecomandate) hbrana nu 1a asupra sa 
însă, nu mai sunt divinele ar.me ale poeziei... • ~~1 o raspundere. ~entru recomandare să se a-

Camarazii Germani sunt foarte prevenitori uge separat 25 fil. de pachet (până la 1 kgr.) 
şi-si împart şi ultima lor porţiune de tutun cu Dar, dela un timp, tăcerea isvoreşte fecundă 
so!daţi~ noştri. 'Ei se privesc studimdu-se, se de pretutindenea. Ca o apă mare, letală, ea pă
mangă1e .rec1~roc cu mâna pe faţă, dar nu-şi trunde prin miriadele de .pori ale organismului. 
pot spune n1c1 o vorbă. Groaza sieieşte încet-încet şi o răcoare fasci-

Am avut vre-o câteva zile aspre. Feciorii nantă se răspândeşte tn nervii noştri chinuiţi. 
noştri adastau să înceapă iarăş zilele crunte din Au tăcut tunurile. Numai plescăitul cartuşelor 
Oalitia. Oloantele veniau de - cum zice căprarul explosive mai stârneşte noaptea ici-colo, dealun
meu Pescar din Tăureni - „să nu rămâie frunz?l gui tranşeelor. Ca un hârb de coroană svârlit 
pe lemn". Trunchiurile brazilor, în adevăr. pă- în neştire, luna pare a se fi oprit în leagănul de 
!·eau ziua următoare ca scri.ieliti <le mii de pile, creste a doi molizi uriaşi. 
iar cartuşele pişcate se strânseră pe alocurea 

·Mar~i. 13 Aprilie 1915. 

de-o resemnare asa de frumoasă, î.ncât îmi par 
tot atâtea flori înrourate. Şi, banul împăratului, 
străluceşte în toate mărimile, în aur şi argint, 
pe Piepturile acestor soldati, vestindu-le erois-
mul. . 

Numai aici poti pătrunde cu adevărat taina 
cea mare ce se oglindeşte în sufletul ţăranului 
nostru. Numai aici poti cunoaşte adâncul acela 
clar, din care mărgeanul polifem al virtutilor 
româneşti trimite străluciri ca din afund de se
cole 
.. Si cât rămâne de copil acest popor, chiar 

a1c1, pe pragul ametitor al tărâmului celuilalt...· 
aici, în limita de îmbrătisare a celor două infi~ 
nituri eterne: viata şi moartea. Sufletul solda
tilor noştri e captivat cu deosebire de efectele 
estetice ale spectacolului fioros, ar cărui ă
R"enti sunt insişi. Nu arare ei secondează cu 
chiote de admiratie ·furtunateca horă a ghiule
lelor. - Deosebit de minunate le par aeronla
nele - si totdeatâteaori ei trebuie făcuti atenti 
să nu se ridice prea mult din tranşee urniă-
·rindu-le. · 

Dăunăzi un aeroplan rus era împroşcat din 
~oadă de tunurile noastre. Un fecior de pe Câm
pia Turzii numai ce-mi zice: 
. - _Don:iniş~rule~ ce-ar mai fi să cază sgrip

cioroaia aia, s o vad cum se prăvale de acolo 
din buricu cerului. 

- Si nu ti-ar fi milă de cel ce stă călare 
pe ea? -

- Să ierţi, domnişorule, la el nu m•am rrân-
dit. - . f> 

Povestea acestor regimente de-o vitejie fără 
seamăru se va spune, autentică, la timpul ei. 
Drapelul crucii de fier, pe care ni l'a dăruit în-

splendidă de cele ce se vor povesti după răs
pe cărare. multe ca ghinda de gorun. 

Intr'o succesiune caleidoscopică, s'au petrecut 
atunci scene de-o frumusete neuitată. Dar ră
mâie acele momente pe după răsboi. Multe lu
cruri se vor povesti atunci ... Acum timpul-răs
boinicului e atât de scump, iar nervii atât de 
osteniti. Nu roti răsufla acum din baierile plu

!
. sus marele împărat Wilhelm, va fi o mărturie 

·~it:alier~le clă~ţănesc stăruitoare, strident, '. boiu. Cred că nu face bins cel ce povesteşte 
cov~rşmd cateodata întreg corul cartuşelor. Mi- mult acum. 
t~ah~ra e căt~au~ i~dului. A rusului latră ca ! Se vor da şi ultimele încleştări, 1n fata că-

rnânilor cum ai dori... 

Tot ceeace pot scrie acum, e să dau câteva 
linii generale, câteva culori mai. intense ale ca
drului, ln care ne trăim „viata cea de toate zi-
lele". Viata aceasta e mai liniştHă acum, de 
când avem siguranţa su<perioritătii noast.re. Tu
nurile noastre inaugurează misa macabră de cum 
e ziuă bine. . , 

Să vedeţi cum ,,vine" - şi cum ·„cântă" 
şrapnelul!. · 

LA LIBRĂRIA „CONCORDIA", str. Deâk· 
Perene nr. 20, se află următoarele cărti de vân-
7are: 

,~ 

Dumnezeu şi alte Acaftiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. le~at frumos 

Acajtistul Prea.sfintei Născătoare de Dum
nezeu si alte rugăciuni Legată frumoţ, 
Legat în piele roşie . • • . . • • 
bicicliste . • • • . • . . . . . . 

N. Nicolaescu $i O. Stoenescu. >Călăuza 
stuparuluic. Cu peste 120 figuri . • • 

M lnerva Cosma. >Album de broderii şi 
ţesături româneşti . . • . . . . 

Maria Cioban. >Scrisori către elevee 
N. Iorga. >Viaţa femeilor în trecutul ro· 

mânescc. . . . . . . . . . . . 
Oh. Silvan. >Valea albăe. Roman Istoric 

(1476) . • • • • • • • . • • • 
O. Ooga. >Din umbra zidurilor. c Pozii 
Acajtistul prea sfintei Născătoarei de 
Ion Dragoslav Nuvele . . . . . . . 

. A. Cotruş. Poezii . • • • • . . • • 
fletească. Resemnarea. Laşitatea. Timidl· 
tatea. Sinceritatea. Gelozia. Cor •. 2· -
ediţie de lux • . . . • • . / . . 

Caton Teodorian. >Povestea unef odăie • 
şi turcile . . • . . • • . . . . 

Ioan Russu-Şirianu. >Schiţe şi nuve1e 
ineditec • • . . • • . . . . . • 

Darv. Cr. 'Voiculesr.u. > lnsemnările unui 
I. Ursu, prof. universitar > Stefan cel Mare 
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dmtr o dantura ştirba. · rora noi privim cu cele mai frumoase sperante. 
. Ca~tu~ele ~ântă sonor, ca lungi coarde me- Constiipta dat?riei prevalează mereu - şi pa

tallce mtmse mtre cele două fronturi . .feciorii cea atat de visată trebuie să se multumească 
le găsesc asemănare cu zumzetul albinelor stân- deocamdată cu umorul naiv al flăcăilor noştri: 
g~ce. Dacă. în săgeţarea lor prin văzduh se - Când o vini în lume pacea - spunea 
atmg de. obiecte mai dure! câi:itecul cartuşelor dăunăzi căprarul meu din Tăureni - se va 
e deosebit de sonor. Numai ce-1 auzi pe feciori: face un Potrocol cât decumu (Deckung. - N 
~ Tuie dracu'n mătuşile lui, că mândru mai A.) ăsta. Apoi să mi-l dea mie să-l ard să-l 

sbenguie puiu morţii! mânc cenuşa cu calei, să nu mai iasă bătaia 
în veci! 

. Rusii ne aranjează uneori şi spectacole spe
ciale. Asa de pildă ieri, profitând de un vânt 
favorabil ce sufla dela ei către tranşeele noa
~tre, au înăltat un smeu de carton chiar de-a
supra noastră. După multă trudă smeul s'a a
găt_at în crengile unui brad, îndărătul nostru. · 
Doi feciori !'au scoborît - şi în timpul acela 
n'a venit nici o împuşcătură dela ei. Era o ru
găminte prinsă de smeu. Inamicii ne rngau să 
contenim cu focul de, sărbătorile Paştilor. Fi
reşte, dorin.ti de felul acesteia, când ne vin în 
formă atât de neautorizată. rămân fără răs
puns din partea comandamentului nostru. 

De altfel noi avem cuvinte să nu atenuăm 
deloc maniera luptei, căci Ruşii n'au î<Tlcetat 
nici n:lnă în ziua de astăzi să puste cu patroane 
explosive, câtă vreme noi - şi toate trupele 
noastre - ne-am conformat de mult uzului ci
vilizat de-a ne mărgini la patroanele comune. 

Noroc, că numărul victimelor se reduce zi 
de zi. Fiind patroanele explosive în cele mai 
multe cazuri mortale, avem zilnic două până 'n 
trei înmorrriântări abia, deşi victimele se con
tingentează de pe un front foarte mare. Un 
tint!ri111: frumos avem aici în sinul pădurii, îm
preJmmt de tufe sempervircnte. TovarăSii no
ştri trecuti la cele eterne odihnesc sub cruci cu 
grije sculptate - şi nu lipsesc nici florile pe 
morminte. Prohodul e totdeauna solemn. Pă
rintele Darabant dela Bălgrad trece pe aceste 
plai~ri triste ca un simbol al făgăduintei de veci. 
Feciorii îl ipconjoară cu o stimă fără marrrini. 
Credinta a covârşit aici încetul cu încetul si 
sufletele cele mai întelenite. Privirea feciorilor 
noştri e de-o puritate aproape suprapământea
nă, uneori, când ei stau tăcuti printre mormin
tele atâtor tovarăşi pierduti.... Alteori. când îi 
văd senini la postul grelei· 1or datorii, pe la 
aperturile de ochire ale tranşeelor, ochii lor sunt ' 

Că adică să nu se mai poată strica ceea ce 
s'a scris odată în acel „potrocol" al păcii. Un 
alt băiat, de pe Târnave, adăugi: 

- Să se lege, don' căprar, potrocolu ăla 
~u }a?tu, Iâp.gă cartea aia mare dela Blaj. să 
iasa 111 el ş1 pa,rtea noastră. Hăi, hă, - că să 
fi fost tot la ospete şi tot mă săturam de 8 luni 
de zile!... 

Ce carte si-o fi închipuind Românu' la Blaj, 
numai fantazia lui nevinovată ne-ar putea spune. 

• 
O perspectivă mare şi luminoasă se deschide 

de aici din fundul tranşeelor. Probleme enorme 
îmbie aici o deslegare uşoară - si atât de sar
bed e ecou! discutiilor ce se leagă azi, colo de
pa~te, prin coloanele unor reviste mari asupra 
atator probleme ale viitoarei societăti ome
neşti. .Desleg-area va porni numai de aici din 
tranşee. Cum îmi scrie prietenul Agârbiceanu 
într'o scrisoare: „Voi bateţi cu groaznicele cio
cane la poarta lumii noui, să se deschidă cât 
mai îngrabă". 

$i-mi vine U1 minte o vorbă a lui Renan o 
vorbă veche: „Iubirea de patrie răsare din amin
tirea marilor fapte făptuite împreună". - Se 
vor iubi oare, cei ce făptuiesc azi împreună cele 
mai mari fapte ale istoriei universale? Vom a
vea nu peste mult răspunsul. - Un ră-spuns nu 
va fi desmintit, însă, de nimenea, - si anume 
că: amintirea groaznicei nenorociri universale 
trăite azi împreună de toate popoarele, va apro: 
pia pretutindenea inimile spre solutii mult mai 
umane ca cele din trecut. 

Vor continua m~lti firul unei cugetări ce 
ne-o impune situatia. Eu privesc acum obosit 
arabescurile brazilor si simt cum mă doboară 
un dor sfânt... 

Vin Paştile „cele frumoase" .. „ 
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Marti, 13 Aprilie 1915. 

Demiurg îşi va fi revărsat apele de lacrimi 
până şi prin cele mai îndepărtate p!aiuri ale te
tinei omeneşti. Lacrimile atâtor inimi câte plâng 
pe pământ şi departe prin stele - vor copleşi 
Rlobul nostru nătâng şi-l vor purifica .. „. 

„R OMĂNU L" 

Ce sfântă se aude acum doina, sângerând 
sufletul nopţii deasupra tranşeelor: 

Du-mă Doamne 'n pace-acasă 
La copii şi la nevastă. 

Ion Montani. 

Sinodul . eparhial al Aradului. 
- Dela raportorul nostru. -

Arad, 12 Aprilie. 

Intre împrejurările extraordinare, create 
de even:mentele mari ale zilel0tr noastre, ne 
c.ade bine şi simţim o încurajare şi tărie su-

. fletească văzând fruntaşii clerului şi ai popo
rului cred'!!f1dos întruniţi în jurul scaunu:lui 
episcoipesc, ca în bunăînţeJlegere, cu sfat şi 
pri<cepere să chibzuiaiscă şi să ia hotărâri 
pentru consolidarea fortăreţei credintei noastre 
străbune, izvorul din care scoatem nădejdi şi 
mângăieri sufleteşti în timpurile aceste de jah:! 
şi .urgie. Trăim zile grele şi îngrijorări se
rioa'Se ne-au cupriins •pe toţi. Poporul del.a 
fruntaşii săi aşteaptă alinarea suferinţelor şi 
gândul zilelor de mâne ne preocupă pe toţi 
deopotrivă. In viaţa noastră 6isericească ies 

, la iveailă tendinţe de lărgire şr reformare a 
organismului bisericesc.In dioceza Aradului se 
ţin fa suprafaţă chestii a căror rezolvire re
clamă multă chibzuială şi prevedere şi o a
dâncă pătrundere a aidevăratelor interese bi
sericeşti. 

Oe aceea sinodU'lui actual şi celor urmă
toare le revine greaua datorinţă a da o sO'lu
ţie norocoasă multoc chestii importante şi în 
faţa situaţiunilor create prin împrejurările 
extraordinare şi a evolutiflor ce var urma să 
reprezinte şi să 'Con<lucă desti'nele şi interesele 
mari a1le bisericei şi poporului român în con
formitate cu justele .noastre,aspiratii la o via
ţă religoasă şi culturală mai intensivă şi pro
ductivă. 

SEDINTA I. 
Duminecă. 

Slujba dumnezeiască. 

Convocat .fiind sinodul diecezii aradane prin 
Iit~re arhiereşti, deschiderei i-a premers ieri,iOu
mmecă, serviciul dumnezeesc în biserica cate
drală. L-a celebrat cu obişnuita pompă P. S. 
Sa părintele episcop Ioan I. Papp, asistat de vi-
carul V. Mangra, protopresbiterii: Gherasim 

Sârbu, N. Roxin, M. Lucuţa, Ioan Georgia şi Dr. 
Dimitrie Barbu, adm. prot. Ioan Oprea şi dia
conii Dr. Lazar Iacob, Ioan Cioara şi Romul 
f rateş. Inainte de rugăciunea amvonului strana 
intonează troparul: „Mulţămitori „fiind noi....'' 
după care diaconii urcând amvonul rostesc po
lihronul pentru îndelunga viată a .Excelentei 
Sale Dlui arhiepiscop şi metropolit Ioan Metianu, 
care la Dumineca Tomii înainte de aceasta cu 
40 ani fu instalat în scaunul episcopesc al die
cezii Aradului. 

Deschiderea sinodului. - Discursul P. 
Sale d. episcop diecezan Ioan I. Papp. 

După terminarea sf. liturghii şi a chemării 
Duhului sfânt la orele 12, adunându-se membrii 
sinodului în sal.a de gimnastică a şcolii de fete, 1 
P. S. Sa dl ep1s<..'Op Ioan I. Papp, ocupă scau
n.ul pre~idial şi deschide sesiunea sinodală a pe
nodulm al 16-lea de viată constituţională bise
ricească prin următorul cuvânt: 

Hristos a înviat! 

Domnilor deputaţii 

V'am invitat dlor deputaţi, arcr la centrul reşedintei 
n.oastre cu scopul, ca luând cunoştlntă de starea aface
rilor eparhiei noastre, să ne exerciem dreptul garantat 
prin Statutul nostru organic, şi astfel sa ne consultilm 
asupra modului şi a mijloacelor recerute Ia promovarea 
intereselor bisericei noastre naţionale, şi a institutiunilor 
ei religioase-morale şi culturale-economice. 

Cari sunt obiectele avizate la această sesiune, Ie 
veti afla din rapoartele generale şi speciale ale Consis
toriilor noastre, dar şi până atunci, îndemnat mă aflu 
a Vă atrage atentiunca la împrejurarea că încheindu-se 
periodul XV. început la a. 1912 şi cu ziua de azi intrând 
noi în periodul al XVI. de viată constitutională„ urmează 
în mod firesc, că între afacerile mai însemnate ale se
siunci actuale, are să se considere şi restaurarea Con
sistoriilor noastre pe noul period de trei ani. 

Până însă să aiun!?;ă aceasta si alte afaceri curente 
la .ordinea zilei, atentiunea mea se îndreaptă asupra 
alor două evenimente, obvenite în timpul dela ultima 
noastră întrunire în Sinod, evenimente acestea, cari 
pentru însemnătatea lor, nu le putem nesocoti. 

Primul şi cel mai însemnat eveniment este riisboi1zl 
mondial, care decurge cu înverşunare şi acum după opt 
luni de zile, şi care ca atare ne atinge nu numai pe 
noi, popoarele monarhici austro-ungare, ci atinge şi 

toate popoarele Europei, şi, în măsura mai mare ori 
mai mică, chiar şi popoarele celorlalte continente ale 
h!mii ctmoscute. 

Ţin de prisos să adaug aci, că s1111t mari şi simtite 
şi jertfele noastre de până acum, dar nici nu pot trece 
fără a accentua, că decât toate aceste jertfe, este şi mai 
marc neliniştea şi îngrijorarea, ce ne-au cuprins pe toti 
din motivul, că nu este pământean, care să poată pre
vedea timpul şi modul, cum se va încheia, şi deci: cari 
vor fi urmările finale ale acestui răsboiu înfricoşat. 

· Tocmai de aceea, fără privire la urmări, noi trebuie 
să ne dăm seamă de adevărul scripturii, după care, în 
lllmea aceasta toate se întâmplă cu voia milostivului 
Dumnezeu, fării ştirea căruia nu cade nici un fir de 
p:ir de pe capul nostru. Şi după ce si altcum nu atârnă 
dela voinţa şi putinta noastră schimbarea situatiei ac
tuale, nu ne rămâne decât să ridicăm ochii inimii la 
trnnul Părintelui ceresc si să zicem: Părinte Sfinte! 
Dacă rz'a fost cu putinţă să treacă dela noi amărăcizmea 
acestNi pă/wr, fărd sd-o bem, fie voia Ta, precum în 
cer, aşa şi pe pământ! 

Să ne rugăm deci astfel cu evlavie la Dumnezeul no
strn ceresc, şi cu atât mll.i \rârtos, cu cât şi acum, ca 
şi în tot trecutul omenimei, se dovedeşte şi se va dovedi 
tot mai mult adeV'.ărul evangclic, că nu există în lume 
nici un rău atât de mare, încât să nu aibă şi partea lui 
bună. Şi acest răsboiu încă îşi va avea partea lui bună, 
atât pentru alte neamuri, cât şi pentru noi şi neamul 
nostru. 

Pentru neamuri peste tot va avea acest răsboiu acea 
parte bună, că lumea se va deştepta şi va învăta să 
cunoască: că nu natura, ci Dumnezeu este, care croieşte 
şi conduce destinele popoarelor întocmai ca şi a indi
vizilor singuratici, şi astfel va întelege, că este timpul 
suprem de a-şi da seamă de trebuinţa ce nu suferă a
mânare a plinirii poruncei dunmezeeşti, exprimate pe 
scurt în cuvintele: „Sii iubeşti TJe Domnul Dum11ezeul tău 
din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată virtutea 
ta şi cu tot cugetul tău, iar pe deaproapele tău, ca însuti 
pe tine". 

Dar şi până ce lttmca să-şi dea seamă de însem
nătatea acestei porunci, pe cât de mari pe atât de indis
pensabilă pentru viata socială dintre neamuri; şi până 

să-şi mai dee seamă şi de aceea, că omul nu trăieşte 

numai cu pâne, ci şi cu cuvântul lui Dumnezeu, deci şi 

până să ajungem la premenirea si înoirea vietii de a
cum în măsura, <le a ne TJlltea desvolta şi întări pe toate 
tere11ele vietu TJUblice şi private, răsboiului actual trebuie 
s~i-i. recunoastem acea parte bună, că ne-a dat prilej de 
dovedire lumii din afară, că oricât de tare suntem di
vizati prin limbă şi credintă, prin rang şi avere, şi peste 
tot prin conditiunile de existentă, de desvoltare şi de 
afirmare, totus între noi, popoarele monarhiei noastre 
a existat şi există din cele mai îndepărtate veacuri un 
punct de convenire, un punct de întelegere neconditio
nată şi nestrămutată, la care ne încălzim ca si Ia un 
soare sfânt, şi acest punct de convenire în cugete şi în 
fapte este: credinţa neclătită către Tron şi iubirea ne
condiţionată de patrie, de acest 1J(1mânt strdmoşesc, de 
această nwmă hriinitoare a vietii noastre trupeşti. 

Evenimentul al doilea, care tot pentru însemnătatea 
lui. cuvine-se să-l eternizăm în analele acestui Sinod, 
este faptul, că la sfarşitul anului solar trecut, şi anume: 
la Z4 Dccem"1'ie n. 1914 s'au împlinit, cincizeci de 
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ani dela datul rezolutici prea înalte, prin care Mai. Sa, 
împăratul si re~ele nostru apostolic Francisc Iosif I. s·a 
îndmat prea~ratios a reînfiinţa metropatia bisericii noa
stre gr. or. române din Ungaria şi Transilvania. 

Acest eveniment, privind de altfel numai biserica 
noastră, cu considerare apoi şi Ia stările excepţionale. 

s·a sărbătorit în toată liniştea aşa, iar Consistorul me
tropoiitan ca· senat bisericesc, a adresat Mai. Sale glo
riosului nostru monarh o telegramă de călduroasă mul
tumită şi recunoştintă pentru graţiosul sprijin părin

tesc, dat metropolitului Şaguna în tot cursul luptelor 
sale pentru reînfiintarca acestei metropolii, realizate 
prin înaltul autograf citat mai sus. 

Acel Consistor şi-a îndreptat apoi, plin de evlavie, 
cugetul spre nemuritorul Şaguna şi spre toti contimpo
ranii lui, cari au luptat cu creuintă ferbinte şi cu entu
ziasm neînfrânt pentru realizarea dorinţei urmărite şi, 

astfel: pentru reînfiintarea metropoliei de sub între
bare, iar noi dela eparhii, urmând autorizării primite am 
dispus: să se comemoreze acest eveniment în toate bi
sericile noastre cu rugăciuni şi cu vorbiri ocazionale, 
despre însemnătatea, ce o are acest fapt pentru desvol
tarea şi întărirea bisericei noastre natio11ale şi a aşeză
mintelor ei. 

, Câtă însemnătate are pentru biserica noastră naţio
nală viata constitutională, urmată din reînfiintarea me
tropoliei ei, o vom aprecia după merit, dacă ne vom da 
seamă chiar şi numai de faptul, că noi şi în timpuri ex
ccptionale, ca şi cele prin cari trecem cu întreaga noa
stră monarhie, ne putem întruni în adunfiri bisericeşti, 

cum e si Sinodul de acum. 
· De aceea, luând act de împlinirea semicentenarului 

de sub întrebare, să dăm şi noi acum, şi la acest loc, 
expresiune sentimentului nostru de loialitate, de multu
mită şi recunoştintă gloriosului "nostru monarh, implo
rându-i dela provedintă încă multi ani de viată, cu de
plină sănătate, spre binele şi fericirea tuturor popoa
relor de sub blândul Său sceptru. 

Inainte de Jncheierea acestui cuvânt de deschidere, 
folosesc prilejul de a vă pune în vedere şi alt eveni
ment, care tocmai acum este de actualitate şi anume a
cela. că în Dumineca de astiizi, se împlinesţ patru de
cenii, de când Excelenta Sa, lnaltpreasfin(itul D. Ioan 
Metianu, actualul arhiepiscop al Transilvaniei şi metro
polit al bisericei noastre din Ungaria şi Transilvania, a 
fost întro11izat ca episcop în scaunul episcopiei noastre 
aradane. (Ovaţii entuziaste). 

Acest fapt împlinit, este demn de deosebita noastră 
atenţiune, şi s'ar fi cuvenit să-l sărbătorim în cadre atât 
de largi, pe cât de rar este în biserica noastră însuş 
evenimentul acesta. 

Era şi de dorit o atare sărbătorire, când am fi folosit 
ţ>rilciul binevenit spre a depune în persoană omagiile 
bisericei noastre vii, a clerului şi a poporului din această 
dieceziî., şi a da expresiune cu graiu viu devotamcniului 
nostru curat, şi când spre semnul v;idit al recunoştinţei 
si multumitei noastre de pi"1rinteasc.ă pi.istorire în de
cursul de un pătrar de veac, i-am fi prezentat cu so
lemnitatea cuvenită şi icoana sadurilor, ce ni-a lăsat 
n:oştenire; sa duri, cari având timbrul monumentelor 
,,aere pere11ius", vor fi şi pentru veacuri îndepărtate 
precum sunt şi astăzi, tot atâtea mărturii grititoare des
pre zelul şi activitatea rară, desvoltată în cursul arhi
p;',storirci Sale, pe toate terenele ViC\ii noastre biseri
ceşti, şcolare şi economice. 

Considerând însă, că vremile nu au fost prielnice pen
tru o atare sărbătorire, rfanâne, ca Ven. Sinod să aile 
modalitatea de a participa în a/Iii formă potrivită la 
acest jubileu al capului bisericei din metropolia nbastr:1 
ortodoxă română din Ungaria şi Transilvania. 

După toate acestea salutându-vă cu toată căldura 
~1imei de bunăvenire, şi precum în sfânta biserică, aşa 
şi acnm, implorând darul şi binecuvântarea Cerului a
supra noastră şi asupra lucrărilor noastre, declar sesiu
nea sinodului nostru eparhial ordinar, convocată pe ziua 
de astăzi de deschisă. (Aclamări). 

frumosul şi cumpănitul cuvânt de deschidere 
al P. Sale a fost ascultat cu multă atentiune şi 
a fost salutat cu vii ovaţii din partea deputaţi
lor şi a numerosului public asistent. 

!naltul presidiu invită apoi la masa presidială 
pe deputaţii fl. Roxin, Dr. R. Veliciu şi Dr. A. 
Pinţa pentru a provedea agendele de secretar 
şi până la ·constituirea sinodului. 

La apelul nominal deputaţii aleşi îşi prezintă 
credentionalele şi constatându-se prezenta alor 
.f7 deputaţi, preşedintele declară sinodul capabil 
de constituire şi a aduce hotărîri val.ide. 

ProPunerea dlui protopop Gh. 
Sârbu. 

Ia apoi cuvântul părintele protopop Gherasim 
Sârbu şi face următoarea propunere: 

Sinodul eparhial at Aradului, întrunit astăzi 
in prima şedinţă a sesiune; sale din anul 1915, 

' 
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a luat la cunoştintă, cu multă bucurie, că azi se 
împlinesc 40 de ani, de când Excelenta Voastră 
ati fost introdus în scaunul episcopesc al ace
stei eparhii. 

Darul deosebit al marelui Dumnezeu, care 
V'a învrednicit să purtati timp de atâtea decenii 
toiagul arhieresc şi până la adânci bătrânete 
să cârmulti cu adevărată chemare şi rară jn. 
telepciune biserica strămoşească nation~lă a 
Românilor din Ungaria şi Transilvania, ne dă 
doritul prilej a Vă prezenta omagiul nostru şi 
mulţumita noastră sinceră şi adânc simtită pen
tru ocrotirea aproape un sfert de veac a acestei 
eparhii, prin păstorirea Excelentei Voastre. 

Sadurile nobile, ce cu adevărat zel apostolic 
atl semănat aici, au crescut, s'au întărit şi fruc· 
tele lor dulci şi mângăietoare de-o parte asigură 
şi fortifică cultura noastră natională, de altă 
parte prin ocrotirea materială a statului preo
tese, dau adevăratilor păstori ai acestei eparhii 
îndemnul îndoit, de a-şi împlini cu sfintenie mi
siunea întru îngrijirea sfintei biserici. 

Istoria nepreocupată va aşeza faptele Exce
lentei Voastre la locul cuvenit măsurei lor, iar 
noi, cel de acum, cari în mare parte am fost 
martori frământărilor din epoca binecuvântatei 
cârmuiri a Excelentei Voastre, privim cu multu-

. mire şi recunoştlntă bunătătile, de cari ne-a îm· 
părtăşit păstorirea Excelentei Voastre în acea
stă eparhie, şi din întregul sufletului nostru ru
găm pe Atotputernicul Dumnezeu, să Vă dă· 
ruiască multumirea sufletului şi încă multi ani 
de binecuvântată păstorire cu sănătate. 
Se primeşte între 'furtunoase ovatii şi urări 

Ia adTesa I. .P. S. Sale dlui arhiepiscop şi mi
tropolit Ioan Metianu şi la propunerea depl!
tatului E. Ungureanu fiind timpul înaintat s1-

. nodul amână deliberarea pe şedinta următoare. 
* 

In scopul canstituirei sinodului presidiul îm-
parte toţi deputati în 4 secţiuni. ·I?eputatii d!n 
secţia I vor verifica pe cei din sect1a II. aceştia 
pe cei din secţia III-a, cei din sectia III pe cei 
din secţia a IV-a, iar aceştia ·pe cei din sectia I. 
Actele electorale ale sec. I. se predau P. C. 
Sale dlui deputat ·Roman Ciorogariu, ale sec. 
II. dep. Gheorghe Popovici, din sec. III. lui 
Oher. Sârbu, ale sec. IV, lui Andrei Iiorvath. 

Şedinţa viitoare se tine la orele 5 d. a. 
ŞEDINŢA li. 

Luni. 
Preşedinte: P. S. Sa. Notar: Dr. A. Pinţa. 
Florian R.oxin citeşte procesUtl verbal al şe-

dintei I. Se autentică. . 
.Fiind la ordinea de zi verificarea mandate

lor şi constituirea sinodului, Iosif Moldovan, 
raportorul sectiunei I. propune. iar smodul ve
rifică pe deputatii aleşi: Ioan Oeorgi.a.. PI. Ro
xin, C. Lazar, Ioan Opr.ea, O. Popov1c1, Dr. C. 
Iancu Dr. T. Burdan, V. Ooldiş. Dr. A. Orozda, 
P. Ro'tariu, Em. Ungurean, Dr. P .. Cioban şi Dr. 
A. Cosma. 

Alegerea din cercul mirenesc al Iiălmagiului 
fiiind atacată prin protest, actele electorale se 

- ··trec Ia comisiunea de verificare permanentă. 
Raportorul secţiunii a II-a, Dr. C. Iancu pro

pune şi sinodul verifică pe dnii: M. Păcătan, 
Pabr. Manuilă, Oher. Sârbu, Aug. Iiamsea, Vas. 
Mangra, P. Băran, Dr. N. Oprean, Dr. C. Mi
sits :Dr. O. ,Adam, Dr A. Cosma, Antonia Mo
cso~yi de Poen, Petru Ionaş, Dr. A. Lazar şi 
N. Firu. 

In urma raportului sec. a Ul-a cetit prin 
Dr. Andrei lile, se verifică deputaţii: Proc. Oi
vulescu, R. ICiorogariu, Dr. D. Barbu, rM. Lu
cuţa, V. Beleş. Sava Raicu, Dr. At. Bradean, 
Dr. O. Popovici, Dr. S. Ispravnic, rDr. C. Ar
delean, Dr. 'R. Veliciu, Iuliu Grofşorean. Axen
tie Secuia. iar actele electorale din cercul mi
renesc Arad se avizează la comisia de verifi
care. 

J~aportorul secţiunii a IV-a, Dr. Aurel Cioban 
propune şi sinodul verifică mandatele deputati
lor: Andrei Horvat, rOr. V. Pildan. N. Roxin, 
Dr. A. IPinta, Dr. A. Ilie, Desideriu 
Tempelean, Aron Bulzan, Ioan Pinter, 
iar actele electorale din cercul preotese al 
.Peşteşului, dupăce deputatul ales nu s'a pre
zentat, nici nu şi-a trimis credenţionalul, se de
pun pe masa biroului. 

Revenind sinodul astfel constituit la propu
nerea deputatului Oher. Sârbu ia hotărîrea, ca 
Excelentei Sale dlui arhiepiscop şi mitropolit 
Joan Meţianu să i se trimită o telegramă de fe-

/ 

„ROMÂNUL" 

licitare pentru fericita împlinire de 4 decenii 
dela instalarea Sa de episcop al Aradului. 

:Se trec a;poi la alegerea biroului şi a comi
siunilor. Comisiunea de candidare compusă din 
dnii G. Sârbu, Dr. Aurel Lazar şi Dr. G. Popa 
propune, iar sinodul declară aleşi: 

I. La notariat pe deputaţii: Mihaiu Păcătan, 
I. Oprea, I. ·Moldovan, Dr. R. Veliciu, >Dr. P. 
Cioban şi Dr. A. Pinţa. 

II. ln comisia organizatoare: !Aug. .ttam
sea, V. Mangra, Petru Trutia, V. Ooldiş, Dr. O. 
Popa şi P. Rotariu. 

III. ln cea bisericească: ,M. Lucuta.. I. Geor
gia. Antoniu Mocsonyi de Poen .Dr. C. Iancu. 
Dr. A. Cosma şi Dr. A. Ilie. 

IV. $colară: •Roman Ciorogariu, O. Sârbu, 
.Em. Ungurean, Iosif Moldovan, I. Grofsorean şi 
Dr. D. Mangra. · 

V. Epitropească: Proc. Givulescu, PI. Ro
xin, S. Raicu, P. Ionaş. Dr. A. Lazar şi Dr. S. 
bpravnic. 

VI. Verificatoare: A. Iiorvath, Dr. N. Oprean 
şi Dr. A. Orozda. 

VII. Petiţionară: V. Beleş. Dr. T. Papp şi 
Aron Bulzan. 

VIII. Bugetară: Cornel Lazar, Dr. A. IPinta 
şi Dr. A. Cioban . 

Inaltul presidiu predă apoi comisiunilor a
lese diferitele rapoarte şi esebite intrate la bi
roul sinodului. 

La propunerea P. S. Sale sinodul dă conce
diu deputaţilor: Dr. Dimitrie Ma1J1gra, Dr. O. 
Adam, Antoniu de Mocsonyi, Axentie Secuia, 
cari se află pe câmpul de răsboiu şi dlor V. 
Ooldiş şi Des. Tempelean retinuti prin afaceri 
oficiale. 

1Exhauriându-se ordinea de zi sedinta se în
cheie la orele 6 şi se anunţă proxima şedinţă 
pe Luni la orele 3 d. a. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare ur· 
mătoarele telegrame . oficiale: 

10 Aprilie: 

Budapesta. - ln Carpaţii păduroşi. în sec
tarele ce se găsesc spre ost dela Ujoc s'au des
făşurat şi ieri lupte foarte violente. Trupele ger
mane au ocupat spre nord dela Tucholka o po
ziţie de înălţime pentru care s'a dat începând 
din 5 .Februarie multe lupte şi pe care Ruşii o 
apărau cu îndârjir·e. ~n cursul acestui atac am 
făcut prisonieri un colonel şi mai multe mii de 
soldaţi Ruşi şi am capturat 15 mitraliere. 

Tot odată s'au frânt de pozitiunile noastre 
şi ale Germanilor şi atacurile vehemente ale 
duşmanului m valea 0Por şi în Tegiunea unde 
isvoreşte râul Stry. Duşmanul a suferit aci mari 
pierderi. 

fo cursul zilei de ieri am făcut în total 215D 
p:risonieri. Situtia dealatcum nu s'a schimbat. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anunţă: Pe câmpul de răsboiu occidental: 
Prada ce am făcut'o la Drie-Gra<;hten a sporit 
la 5 ofiteri belgieni şi 122 soldaţi prisonieri şi 
5 mitraliere. • 

In Champagne trupele noastre au părăsit; 
spre nord dela Sejour, şanţurile, cari f,e-a ocu
pat în 8 Aprile, dar pe cari artileria greai fran
ceză le-a distrus ieri cu focul ei. 1 Am respins 
atacurile franceze întreprinse împotriva noastră 
în această regiune. 

Luptele dintre Meuse şi Mosel continuă cu 
o vehementă neslăbită. 

francezii afirmă că au ocupat localităţile 
Promezey, Oussai şi Noille, ce se găsesc spre 
ost dela Verdun. In regiunea acestor localităti 
însă nici nu s'au dat lupte, găsindu-se ele de
parte de poziţiunile noastre. 

•francezii au suferit ieri între înălţimile Or
ne şi Meuse mari pierderi. Toate atacurile lor 
s'au prăbuşit în focul nostru. fi au reuşit să 
pătrundă pe scurtă vreme în unele puncte ale 
liniei noastre ce se găseşte deasupra înălţimei 
Combres, dar în cursul nopţii atacându-i i-am 
'respins în parte din aceste puncte. Luptele aci 
continuă dealtcum. 

Atacurile francezilor intreprinse împotriva 
pozitiunilor noastre, spre nord dela 'St. Michiel, 

Marti, 13 Aprilie 1915. 

au fost deasemenea deplin zadarnice. Pe linia 
Ailly-Apremont am respins avansări mai mici 
ale duşmanului. La Plirey luptele au fost mai 
slabe, probabil în uirma pierderilor mari pe cari 
le-a suferit duşmanul în 6 şi 8 Aprilie. Aci 
am capturat două mitraliere. 

Pe linia ·Renenauville-Bois de Pretre am 
respins toate atacurile franceze. La marginea 
yestică a pădurii Bois de .Pretre duşmanul a 
perdut definitiv partea din pozitiunile noastre, 
în care a pătruns la sfârşitul lui Martie. Spre 
nord dela Chateau Salins Francezii repeţind 
încercarea, ca să ocupe Bezange le Grande. ::t 
plătit aceasta încercaTe cu o companie întrea
gă, care s'a nimicit de tot şi din care am făcut 
prisonieri 2 ofiţeri şi 110 soldati. 

Jn Vosgi situaţia nu s'a schimbat. 
Pe câmpul de răsboiu oriental: Spre ost şi 

spre sud dela Calvaria, ·Rusii n'au avut noroc 
cu atacurile lor. I-am respins pretutindeni pri
cinuindu-le mari perderi. Dealtcum situatia pe 
frontul oriental nu s'a schimbat. 

Constantinopol. - Dela cartierul principal 
otoman se anunţă: In Caucaz au .wut loc cioc
niri mai mici. La !Dardanele situaţia nu s'a 
schimbat. Două crucişătoare duşmane a bom. 
bardat' Oaza, pe ţărmul sirian. Mol o a fost stri
oat de gloantele tunurilor dar oraşul a. rămas 

. ' . ''t ...... ,~!! neatms. ..! • • . : . '-···~.11 

l l Aprilie: 

Budapesta. _.._ In Beschizi nu a avut loc nici 
un eveniment. I.n Carpaţii păduroşi. luptele mai 
continuă în unele sectore ale terenului. ,Exploa
tând succesele, cari Ie-am câştigat în 9 Aprilie 
spre ost dela strâmtoarea Ujoc am făcut priso
nieri alti 9 ofiţer·i şi 713 soldaţi şi 2 mitraliere. 

Pe frontul din Galiţia sudostică s'au dat nu
mai lupte de artilerie şi hărţuieli î.n cursul nopţii. 

In Galiţia occidentală şi în Polonia rusească 
e linişte. 

Berlin. - Dela cartierul principal german ~e 
anunţă: Pe câmpul de răsboi occidental: Lângă 
Poesele pe canalul Yser, spre sud_ dela Orie 
Orachten am pătmns în ferma .ocupată de Bel
gieni şi am Gapturat un ofiţer şi 40 soldaţi. 

Lângă Albert, cu prilejul avansării împotriva 
locului Ancre am făcut prisonieri 50 Francezi. 
La marginea vestkă a pădurilor Argonni . a 
eşuat un atac al francezilor. Luptele din Meuse 
şi Mosel s'au potentat în vehementă numai spre 
seară. In regiunea păduroasă, spre nord dela 
înălţimea Combres Francezii aiu concentrat 
mari forte, cu cari au încercat din nou să ocupe 
poziţiunea noastră de pe î·nălţime. Atacul lor 
însă, care ·l-au executat numai azi d~mineată 
a eşuat deplin. Poziţiunea noastră de pe înălţime. 
Atacul lor. însă, care l-au executat numai azi 
dimineaţă a eşuat deplin. Poziţiunea e întreagă 
m posesiunea noastră. 

Spre sudost dela !A:illy s'au dat în cursul 
nopţii lupte violente cu baioneta, cari s'au decis 
în favorul nostru. franoezii, făcând un atac pu
ternic, dar nereuşit împotriva noastră spre nord 
dela Plirey, at.I suferit perder.i foarte grave. 

In luptele ce s'au dat ieri 1n Bois de Pretre 
am capturat 4 mitraliere. J,n luptele foarte în
dârjite ce au urmat în cursul nopţii, am ieşit 
învingători. 

.Perderile grave suferite de Francezi, în lup
tele dintre Meuse şi .Mosel nici aproximativ nu 
pot fi preţuite. Numai intre .pădurile Selouse şi 
LamorviHe am găsit 700 '.Francezi morti, iar pe 
un petec de loc, spre nord dela iRegnieville, peste 
500 <le cadavre. Am făcut prisonieri 11 ofiţeri şi 
804 soldaţi şi am capturat 7 mitraliere. Un balon 
de observaţie, al cărui cabel a fost împuşcat de 
duşman, şi astfel devenind liber coborind în 
sigurateţă, nu a căzut în linia 'Francezilor (cum 
se afirmă în comunicatul francez iN. R) Ln Vosgi 
viscolele cu zăpadă. opresc orice acţiune în stil 
mai mare. 

Pe câmpul de răsboi oriental: Am respins 
la Mariampol şi •Calvaria, .precum şi la Klimki 
pe Skrva atacurile Ruşilor întreprinse im potriva 
noastră. La Blaniercz, spre vest dela Plonsk. 
i•am scos pe Rusi din o localitate şi am cap
turat cu acest prile.i 80 prisonieri şi 3 mitra
liere. In Polonia spre sud dela Vistula, infanteria 
şi artileria rusească a dat un foc viu întreagă 
noaptea. 
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Antanta va trimite ultimat 
statelor balcanice. 

Oenf. - „Newyork Herald" scrie: Cu pri
lejul reluării actiunei împotriva Dardanelelor, 
antanta va trimite ultimat statelor balcanice. 

Artilerişti francezi În Muntenegru. 

Sofia. - După o telegramă din Cetinje în 
Muntenegru all sosit trupe franceze cu tunuri 
de mun'te mici de calibru mic, cu 18 tunuri cu 
tiT repede şi cu munitia necesară. 

Transporturile s'au executat prin Antivari. 
Ofiţerii de geniu şi de stat major vor ·rămâne 
în Cetinje. 

Lupte sân~eroase În Polonia rusească. 
Berlin. - „Berliner Tageblatt anuntă: ln

fiorătorul asalt din urmă dela Prasnys, ce s'a 

dat în a 10 zi a luptei a ţinut dimineata dela 2 
şi jumătate până la orele 4. Ruşii au suferit per
deri îngrozitoare. Granatele germane au P'!"e
făcut în ruine la Osoviet părţi întregi din aras. 
fortăreaţa n'a fost în stare să reducă la tă
cere până acum nici o baterie germa1nă. 

Linişte la Dardanele. · 

Rotterdam. - Corespondentul din Tenedos 
al ziarului .~Dai!y Chronicle" trimite ştirea că 
în asediarea Dardanelelor s'a ordonat o pauză 
de mai multe săptămâni. După această pauză 
se va da atacul decisiv împotriva Dardanelelor. 

Ruşii n'au reuşit să spar~ă 
frontul din Sâros. 

Eperjes. - Pe frontul din comitatul Saros, în 
depresiunea Duela e relativ linişte. Stirea că 
Rusii ar fi ocupat localitatea ungară Gigelka şi 
ar fi pătruns peste graniţa Ungariei, nu .cores
punde adevărului. Trupele noastre stau aci din
colo de graniţă şi toate încercările Ruşilor de 
a ne sparge frontul au eşuat. 

Slăbirea ofensivei ruseşti. 

Budapesta. - Perderile nemaipomenite ce 
le-au suferit în sectorul apusean în cursul ofen
sivei spre ttomona, le-a luat ·Ruşilor voia de a . 
mai atăca. Spre ost dela ştirâmtoarea Lupkow i 
şi spre nord dela Ujoc, după o pauză mai lll'ngă, ' 
s'au pornit noui lupte. Atacurile ruseşti au eşuat 
însă aci. 

Ruşii au debarcat trupe În Persia. 

Stockholm. - .~Nowoje Wremja" scrie că 
Rusii au debaroat trupe în oraşul Enseli din 
Teheran, ce se găseşte pe ţărmul 1Mării Cas.pice. 
Debarcarea a făcut mare sensatie în Persia. 

Ambasadorul rusesc din Teheran a declarat 
că Rusia nu are intenţia să ocupe Teheranul. 
Declaraţia aceasta însă n'a liniştit populaţia agi- , 
tată. , I 

Cercurile ruseşti aocel)tuiază, că debarca- / 
rea de trupe s'a făcut .pentru apărarea supu- , 
şilor ruşi din Enseli şi împrejurime. 

Declaratllle dlul Mlllerand în camera franceză. 
Situatla militară a frantet. 

Paris. - Guvernul francez a supus votărei camerei 
proiectul de recrutare eventuală a clasei 1917. După vo
tare d. Millerand, ministrul de răsboiu a făcut urmă

toarea expunere a situatiunei militare a Franţei: 
- Actualmente, ca mzmitiuni am atins cifra de 600 la 1 
sutd fată de cifra prevăzută ca necesarii la isbucnirea 
răsboi11l11i şi în curând vom atinge cifra de 900 la sută. 
ln ceea ce priveşte artileria grea am înşesit numărul 
bateriilor ce le aveam la început. Franţa, a zis mi11istml, 

dă în fiecare zi puterea sa, toată energia sa, toate re
sursele sale pentru tinta unică, care este victoria. Franta 
se arată astfel demnă de aliatele sale, de Belgia, care 
a dovedit cele mai rari virtu(i; de Anglia a cărei bra
vură neînvinsă şi tenacitate rece a11 câştigat ieri fru
moasele victorii dela Neuwe Chapelle; de Rusia care prin 
glorioasa cucerire a Przem.vsl11l11i a înscris în istoria 
sa o nouă strălucită pagină ale ctlrei consecinte abia a
cum încep să se vadă; de eroica Serbie pe care suntem 
mântlri a o sprijini cw11 putem mai bine în lupta sa 
splendidă contra duşmanului comun. Alături de aliatii 
noştri mi11unatele noastre tr11pe comandate de şefi admi
ralJili, înconjuraţi de încrederea tiirei, îmvli11esc zilnic 
mai mult tlecât datoria lor cu cerţitudi11ea de a învinge. 

D. Millerand a încheiat zicâ11d: Aceastii pildă trebuie 
să dicteze camerei datoria sa. Veti vota proiectul gu
vernului dovedind astfel alia(ilor şi duşma11ilor, că sm1teti 
animati de ferma şi liniştite vointii de a rezista TJ<ind la 
capăt şi că Tlll vă veti de înlt1t11ri dela nici un sacrificiu 
pentru atingerea (iniei comune: victoria dreptă(ii şi ci
vilizaţiei asupra tortei brutale şi barbariei. (Aplauze şi 

aclamatiuni unanime). 

O „mare ofensivă" a aliatilor În Iunie. 

Roma. - Se telegrafiază din Londra, că pu
terile triplei întelegeri au convenit să amâne 
pentru luna Maiu sau Junie ofensiva generală 
împotriva imperiilor centrale. dună planul al
cătuit de comun acord cu ocaziunea călătoriei 
generalului Pau în Rusia. 

Regele Bulgariei vrea un cabinet 
de concentrare. 

Sofia. - Ziarul „·Radical" află din sursă au
tentică, cumcă regele recunoaşte necesitatea 
unui cabinet al tuturor partidelor. Cercurile 
curtei sunt de· părere că un cabinet de actiune 
nu e cu .putinţă fără de participarea câtorva par
tide neguvernamentale. Ziarul vizează pe agra
rieni, radicali şi socialişti. 

Guvernul bulgar desarmează 
pe comita~ii. 

Sofia. - Oficiosul „Narodni Pravda" com
bate ·calomniile sârbeşti cu privire la participa
rea guvernului la revoluţia di·n Macedonia. Zia
ml declară, că guvernul a dat instructiunj se· 
vere autoritătilor dela frontiera bulgară ca să 
procedeze după lege, desarmând pe revoluţio
nari şi trimiţându-i în interiorul regatului. Acea
sta, pentru a arăta lealitatea Bulgariei... 

"' 
·Regele a primit Vineri .pe ministrul de răs

boi Ficeff într"o audientă prelungită. 
.Joi, şeful de cabinet secret al regelui, Dobro

vici, a visitat pe d. Radoslavoff. 

O apropiată actiune În Dardane!e. 

Roma. - Se telegrafiază din Londra, că co
respondentul din !Atena al ziarului „Daily News" 
asigură că o nouă actiune în Darclanele va fi 
apropi_ată. ln acel timp or:ice comunicări de ştiri 
vor ii interzise. Corespondenţii diferitelor ga
rete internaţionale vor fi supuşi unor îngrădiri 
speciale. (A. T. I.) 

Părere românească despre 
situatia răsboiului mondial. 

BucuTeşti. - „Viitorul," face următoarea 
apreciere a situatiei 2enerale a răsboiului mon
dial: 

„Operatlunile contra Dardanelelor Întârzie 
şi, dupi toate probabilitătile, întârzierea va ii 
lungă. Se vădeşte abia acum necesitatea abso
lută a unei cooperări pe uscat, cooperare ex
trem de anevoioasă. atunci când e vorba d~ 
debarcarea unui număros corp de expeditiune. 
Primul atac În contra Dardaneleior a fost pus j 
la cale pe temeiul unu ajutor dat de Greci. A
cest ajutor lipsind În ceasul din urmă, întreaga 
operatie a intrat în faza unor 2reutăti cari o 
vor Întârzia considerabil, ceeace va provoca 
de bună seamă comentarii în ambele tabere. 

Pe fronturile m;:::·i de pe uscat n'a ntervenit 
nici o schimbare În cursul zilelor de Paşti. A
fară de sectoarele Uioc şi Latorta, unde Rusii 
se ciocnesc de multă vreme cu Austro-Un~arii, 
nici nu s'au angajat lupte ierioase pe frontul de j 
est, sau pe cel de vest. Canturarea câte unui , 
aeroplan sau scufundarea câte unui vas ori · 

submarin nu pot doar fi trecute ca fapte de ar
me. 

Pe frontul oriental, mai ales În Polonia de 
nord, stagnarea ostilitătilor Îşi are o explicatie 
în conditiunile terenului, care e mlăstinos în a
cest anotimp. Dar pe frontul de vest. sta2na
tiunea nu poate fi atribuită decât sau impasibi
Htătei de a se începe din vre-o parte defensiva 
sau hotărâre! chibzuite de a nu o Începe. 

.. .ln 2enere, însă, atât În nordul Bucovinei, 
cât şi în Galitia cele două forte inimice se Un 
în şah. 

De Paşti, o bandă de cornita2ii bulgari au 
făcut o vizită. traditională, vecinilor Sârbi, lă
sând ca amintire câteva zeci de cadavre. Nu se 
poate atribui vre-o actiune de 2uvern acestei 
incursiuni. 

INFORMAŢIUNI. 
Arad, 12 Aprilie 1915. 

1 

La „Lmrăria Concor~ia" 
Arad, str. Deak f erenc nr. 20 
se află de vânzare cărţi de rugăciuni, 
bisericeşti. literare, populare etc. etc. 

Al. Cazaban Ce nu se poate spune . • 
Oonstanfa Hodoş. Martirii. . • • • • 
Cles Payot. Educaţia Voinţei 
uuy de Maupassant; inima noastră. Ro-

Nuvele şi ~chiţe . . . • • • 
1000 doine, strigături şi chiuituri ce să 

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

N. Bălcescu. , Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazul« . . . . . • . . . 

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

Mihail Eminescu. >Viaţa şi opera sac, de 
N. Zaharie. Ediţie de lux • • . • • 
văţător. Preţui . • . ; • . . . • 

Culegere de cântări bisericeşti legaă 
Mărgăritarul sufletului. Caite de trugă· 

ciuni şi cântări întocmită pentru tre
buinţele vietii. legată simplu Cor. t·
in piele 3 20 Cor. în catifea • . • . 

Micul mărgăritariu sufletesc. Cărticică de 

rugăciuni şi cântăd. legat . . . • 
Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 

câl'lt:'ld bi,ericeşti. Le;;.i•ă t ·- Cor., le. 
J:?ată în catifea . • . • • • . . 

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

O. Rotică. Poezii . . . . , . 
E. Revent. 'Cântecul neamului<. Poezii 
N. Zaharia >Sentimente, pasiuni«. Patrio-

tismul. Bunătatta. Răutatea. Malitiozita· 
tea. Arnkiţia. Dispreţul. Afinitatea su-· 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de ,Dum
nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 
brună 5 20. legată în os alb 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hristos. Legată În 
pânză, aurită . . . . . . . 

Visul Născătoarei de Dumnezeu. legată 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări bised· 

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în· 
Dimitrie Onciul. >Din Istoria României<. 
Th. D. Speranfia. >Anecdote de post . • 

Prisonierii dela Przemysl. 

2·-
1·50 
2·-

1•50 

80·-

2.-

150 

4·
- ·50 
-.30 

5"60 

-·45 

5·60 
-·so 
2·-
2·-

10·-

2·
-·20 

--·95 
125 

Biroul central al „Crucii roşii" din Viena 
face următorul comunicat: 

„Deoarece atât la noi cât şi din UngariR 
muite persoane au cerut să le dăm vesti asu· 
pra rudeniilor lor aflătoare in Przemysl, ni-am 
adresat „Crucei Roşii" dela Petersburi;i: cu ru-

*) Ro~ să mi se a..:or<le această licenţă poetică. -
Autorul. 
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garea urgentă a ne da iniormatiuni asupra ace
stor prisonieri şi pentru ajutorarea lor. 

· La această rugare a sosit următorul răs
puns: 

· „Răspunzând depeşei, comunicăm, că luăm 
toate dispozitiile posibile, ca să primim infor
matiuni, asupra prisonierilor din Przemysl. Io
dată ce ne vor fi sosit, vi-le vom comunica 
imediat. Tot aşa se va face pentru ei ori ce 
ajutor posibil. 

Prezidentul: Pocinikow. 

Prin urmare atât biroul „Crucei Roşii" din 
Viena, cât şi acelei din Budapesta îşi va finea 
tle datorinţă indatăce informa(iunile ruseşti var 
fi sosit a le transmite cu cea mai. TJosibilă urgentă 
rudenitlor şi celor interesaţi de soartea wiso
nierilor noştri din Przemysl. 

Din ta1ra leşească. Deosebit atraKem aten(iu
nea cetitorilor noştri asuf}ra frumosului şi duio
sului articol sub acest titlu din Nr.-zd de azi al 
ziarului nostru, TJe care l-am wimit dela pretui
tul nostru fost coleg de redacţie d. Ion ·Montani, 
care actualmente este stegar la bravul regimem 

regimentul falnicilor 
M oti - pe câmTJul de luTJtă. 

Paştile pe câmpul de luptă: Ni se scrie cu 
datul de 4 Aprilie n.: 
. „Hristos a înviat! cu aceste cuvinte vă salut 

şi vă doresc sărbători mai fericite pe viitor şi 
mai fericite ca ale noastre. Asemenea doresc la 
cunoscuţii mei prin foaia Dv. Azi noapte, în 
onoarea învierii, creştinul de duşman a aranjat 
un concert minunat. A făcut mai multe atacuri 
pentru a ne rupe linia, dar toate atacurile le-am 
respins victorios şi duşmanul s'a retras cu mari 
pierderi şi cu ruşine. focul a fost vehement 
toată noaptea. De sunetul armelor şi vâjiitul 
i;1;loantelor fierbea văzduhul. Gloantele şu~rau 
din toate părtile ca p!oaia şi jurul era lummat 
de focul de arme şi de reflectoare. 

. Azi am ţinut la companif' o slujbă fără de 
preot; am cetit mai multe rug-ăciuni, le-am ro
stit .de trei ori „Hristos a înviat" şi am rostit 
această cântare fără de a o cânta. Le-am urat 
sărbători mai fericite pe viitor. Azi puştile pau
zează, numai tunurile mai continuă. Cu mine 
sunt şi feciori de pe Murăş. - Stimător: loa
nichie Mărginean, sergent. 

· Distinctiuni militare. Monitorul Oastei nr. 
49 publică o nouă serie de ofiteri distinşi între 
cari găsim pe următorii Români: 

Cu lauda prea înaltă (Signum laudis) au fost 
distinşi căpitanul de husari $tefan de Petrovici 
din reg. 12. locotenentul Ioan Goşa reg. "'2, sub
Jocotenentii în r. Dr. Virgil Ciaclan reg. de art. 
19 şi Ioan Soica hat. de sapeuri 7. 

Crucea de aur pentru merite cu coroana pe 
funta medaliei de vitejie s'a conferit medicului 
de reg. i. r. Dr. Constantin Sbarcea. 

Un băiat curaKios. Din Valeadieni primim 
următoarele: Râul Pogonici ce trece prin hota-

. /ful comunei Valeadieni se umflase de ploiile lele 
multe. Drumul ce duce peste Cozlar la Caran
sebeş trece peste acest râu. Pod de trecut cu 
carăle nu este, că l-a rupt apa de mult. Oamenii 
cu picioarele trec pe nişte punţi, cari şi ele sunt 
în stare slabă. Mercuri acum în 18/31 Martie 
a. c. au trecut pe puntea aceea la sălaş între 
altii şi fetita de 15 ani cu numele Livia Băbunu 
precum şi băiatul Simion Ioan iarăş de 15 ani, 
ambii din Valeadieni. fiind apa mare şi repede 
şi ajungând până aproape în punte fetita Livia, 
de altfel foarte bine desvoltată, a ameţit şi a că
zut în apă. 

Valurile furioase ale apei au răpit-o. cu sine 
trăgând-o la adânc. Văzând aceasta tânăml Si-
1hion, un băiat istet şi curajos, iute îşi -lăpădă de 
pe sine şuba şi traista cu merinde şi se aruncă 
în valurile furioase după fată. 

Un moment se părea, că valurile lacome o 
să-i înghită pe amândoi. Dar voinicul nostru cu
rajos, nu-si perdu cumpătul, el înnotă prin va
luri, ajunse fetita şi cu perkolut .vietii sale o 
scoase la tărmure, scăpându-i astfel viata dela 
moarte sigură. 

·. Martori oculari, cari la tărmure strigau des
peraţi după aiutor, au rămas surpri~şi de cura
.iul acestui tânăr, care deşi era îrrg Şi apa foarte 
inare, cu un dispreţ de moarte,- s'a aruncat în 

··~ 

„ROMANUL..,. 

valuri şi la o îndepărtare de 25 metri dela locul 
căderii, i-a redat viata. 

fapta aceasta a voinicului nostru curaj o~ 
merită toată lauda şi atrag atenţiunea mai ma
rilor asupra ei. 

Oare aşa un tânăr brav de va ajunge pe 
câmpul de luptă nu se va lupta cu un eroism şi 
mai mare pentru apărarea .patriei şi a moşiei 
sale. Eu cred că da! („Drap.") 

Groaznică nenorocire pe Dunăre. Din Călă-. 
rasi se anuntă: Mercuri la ora 3 d. a. o groaz
nică nenorocire s'a întâmplat în portul nostru. 
O barcă a monitorului „Lascăr Catargiu", în 
care se aflau dna căpitan Vrâncescu, cu două 
fiice ale sale, d. major Buzoianu, din reg. 5 ca
valerie, cu dna şi dşoara, Jocot. de marină frun
zescu Ion şi trei marinari, plecând dela mal 
spre Borcea, a fost luată de curentul apei şi lo
vită de şlepul „Apostolos". Lovitura a fost atât 
de puternică încât barca s'a răsturnat lângă an
cora şlepului. Din toate persoanele aflătoare în 
ea au putut fi salvate dna Vrâncescu cu dşoa
rele şi maiorul Buzoianu cu dna, iar Jocot. fnm
zescu, dşoara Elena maior Buzoianu şi soldatul 
D. Gheon:~he s'a înecat. Cu tot ajutorul dat, 
maiorul Buzoianu a încetat din viată la ora 5 
d. a. Locot. frunzescu, care s'a înecat, sărise 
în ajutorul dsoarelor Vrâncescu, ţinându-le la 
suprafată. Obosind însă Ie-a dat drumul şi el 
a fost luat de valuri, iar dşoarele Vrâncescu au 
fost salvate de mateloti. 

La fata locului au sosit toate autoritătile şi 
toti medicii din oraş. 

Cei salvati au fost duşi acasă. 
E de remarcat curajul matelotilor I. Ivanciu, 

Voicu Ionită şi Răducan Citin, /cari înfruntând 
pericolul au izbutit să scoată la timp pe dşoarele 
Vrâncescu, pe cari curentul apei le trăsese în
tre şJepuri. 

S'au pescuit cadavrele dşoarei Elena Buzo
ianu şi al locotenentului frunzescu de pe moni
torul „Lascăr Catargiu". Ele au fost transpor
tate la morgă. A rămas să mai fie 'găsit cadav
rul soldatului Dumitru Gheorghe. 

Doi ofiţeri bulgari osânditi la moarte. Se a
nuntă din Sofia: Consiliul de răsboiu al divi
ziei de infanterie din Chiustendil, după desba
teri de 4 zile, a pronuntat următoarea sentinţă 
în procesul intentat căpitanului Raicof şi sublo
cotenentului Gheorghe! din regimentul 13 Rila, 
acuzati că au măcelărit populatiunea paşnică 
din Doiran în timpul răsboiului cu Turcia din 
1912. 

Consiliul, având în vedere cumulul de delicte 
comise de căpitanul Raicof, cum si diferitele pe
depse ce i-au atras, le contopeşte pe toate şi îl 
condamnă la moarte prin spânzurătoare şi de
RTadare militară. 

Pentru aceleaşi motive condamnă pe sub
locotenentul Gheorghef, fost ajutor de coman
dant al oraşului Doiran, la moarte prin spân
zurătoare şi deuadare militară. 

Achită de orice penalitate pe subofiteri, ca
porali şi soldati din compania căpitanului Rai
cof, care s'a dovedit că au lucrat din ordin su
perior atunci când au maltratat populatiunea 
paşnică a oraşului, în afară de sergentul Savu 
Stoian, pe care îJ condamnă la 2 ani închisoare. . 

Sentinta se dă fără drept de recurs în casa
ţie acordându-se însă dreptul oondamnatilor a 
solicita gratia suveranului în termen de 48 ore 
dela pronunţare. 

Paralel cu acest drept acordat condamnati
lor, consiliul, având în vedere că căpitanul Rai
cof a dat dovezi de vitejie în timpul lttptelor 
dela Coceaina şi Bulair, fapt pentru care a fost 
decorat cu virtutea militară, iar ca comandant 
de batalion în lupta· dela Ca.Jimnos a executat . 
un atac strălucit, va interveni locului în drept, 
pentru a i se schimba pedeapsa cu moarte „în 
12 ani muncă silnică". 
' Având de asemenea în vedere că şi sublo

cotenentul Gheorghef e decorat ou virtutea mi-1 
Iitară pentrucă a cucerit primul tun dela inamic 
în lupta dela Bulair, opinează oa şi pedeapsa . 
sa să fie schimbată „în 15 ani muncă silnică". ! 

Marţi, 13 Aprilie 1915. 

Ultima oră. 
LUPTE LA VIRA V Â. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a. 
nuntă: ln Carpati s'au dat luate numai la Vi
rava. Am respins atacurle Ruşilor. Dealtcum 
stăpâneşte linişte relativă. 

IMPRESORAREA RUSILOR LA ZEMPLEN. 

Ungvâr. - In scopul cucerirei înătimilor, 
cari le-am ocupat În jur de Uioc, am făcut miş
cări pentru ca să împresorăm pe Ruşi. Incer
carea Ruşilor dinspre Zemplen a eşuat deplin. 
Venind din sectorul Lubina Rusii au aJuns în
tre V olosate şi valea Kies între două focuri. A· 
tacul lor l'am respins, pricinuindu-le mari pier
deri şi făcând dintre ei o multime de prisonieri. 

La Pataldalu Ruşii au Încercat zadarnic in 
valea râului Ung .. 

LINISTE IN SAROS. 

Eperjes. - In comitatul Saros Ruşii au în
cetat să mai atace. Populaţia e liniştită. 

ENGLEZII BOMBARDEAZĂ HA YST SI 
KNOCKE. 

Colognia. - Aviatorii englezi au aruncat 
bombe asupra fortăreţelor .tfayst şi Knocke. 

Sf Â.RSITUL .RASBOIULUI V A fi IN 
OCTOMVRIE. 

Genf. - Un distins bărbat de stat belgian a 
declarat că în An~lia. şi în Franta se speră că 
răsboiul se va sfârşi în Octomvrie. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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VINURI 
vechi -,1 noul de -vândut;. 

Adresaţivă cu toată încrederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Vilagos) Petru B'1nea, 
eăci Vă trimite numai vinuri bune, curnte şi pe 
lângă preţmile cele mai moderate. 

Vinuri vechi dln anU 1911 - 1912 
Vtn alb - - -·78 -·64 
RJzllng - - -·80 -·68 
Roşu de MlnJş 1·60 1·20 
Carbenet 1·40 - -

Vinuri vechl şi 

Vtn alb -
Rb:ltng -
Ş:Uer • 

nou din anul 1914. 
-·56 -'48 
-·os -·oo 
-~·60 -·-

Rachiuri. 

Raehfo de treve - - - 2·20 
Raehln de treve specialitate - 2·60 
Expediez la dorinţă tn: sticle şi tn canti-

tate mai mică vin. 
. Vinul se expdiează cu rambursă del" 50 

litri tn sus sub îngriji.rea ma9. proprie. 
V 3Se dnu împrumut pe timp de două luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 

•e 947 Pet;pu Benea 
propr. şi neg. de vinuri 

Vllft.go!l!I (Arad m~) / 

CON CU .R S. 

Pe baza articolului de lefl:e LX din 
1913 §. 8 se caută 

UN PRACTICANT DE NOTAR 
în cancelaria comunei Kisapold (A

. polu ul de jos). Reflectantii sunt 
rul!ati a-şi înainta ofertele În scris 
sau a se prezenta în persoană 13' 
subscrisul notar până În 25 I. c. 

J(isapold, la lO Aprilie l 915. 
(Comitatul Szeben.) 

V ASILIE MUSOIU, 
(Pi 2414-2) notar corn. 
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MENYH[RT 
' ' ES TARSA 

magazin de pardesiuri 
pentru dame. 

ARAD, ~nl~v. An~ra~~y 8. 
Vis-a-vis de Intrarea bisericei Minoriţilor. 

Noutătile · noastre : 
' 

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

Preturi fixe. 
... 

·Telefon 855. 
: Fiţt atenţi la firmă 1 : 

·. (Oo 2384-6) 

..ROMÂNUL" 

Aviz! 
La pepineria ,~Domeniului din Bo

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

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

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

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

100,000 buc. viţă americană nealtoită 
fără rădăcii •rt ci. I. Rip. x Port. (Oloir de 
Mont Pelier) în lungime. de 40 cm. şi 
dela O mm. în sus groasă, cu 5 cor. per 
1 OOO bucăţ=. 

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

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

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

Administraţia : 

. · „Domeniului din Bobâlna" 
up. Szaszvâros (Hunyad m.) • Babolna 

I 
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Mii da inşi 
binecuvântă m)Jlocul nutritor de lntărlre 

„Kârpâtia" 
care in decurs de 3--4 zile t11ceteazi cea mal 
crâncenă tusă. 

„KARP ATI" e am ml)loc excelent contra boa
lelor de astmă, răg~şeală, constlpatfe, precum 
şi la boale de gâtlej, - ~lămânl şi stomac. 

Efect sigur, dela la prima tncercare. 
1 sticlă de 350 Kf8.1De cor. a.- 1 1tlcli de 

708 grame cor. 5.-. · 
De vânzare la: 

Victor Hosszu, Braşov 
str. Claustrulul Nr. 16. (Ho 1846-30) „„„„„ ... „„ ... „„ ... „ .• 
ln atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen
tra preţuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kugler, Hel-

OÂB:; ~ar;K~~;;~=~: I 
Pia.fa Andrdssy, colţul Sa/,acz utcza I 
Telefon 1059. Telefon 1059. 

(Oa 2270) 

BUD ·1 PE ST, 

· Atelier pentru (OYAl D vopstrea de sto- · · . 
fe, tort şf blane, 
curăţire chemict. 
şi soălătoare . 
cu aburi. · 

;ETEK es FIA I 
atelier şi prăvălie principală în ··VI I., 
SZOVETSEO UTCA 25-37. szâm 
TELEFON: J6zsef nr. 18-00 ,1 J6zsef nr. 15-71. 

· Kovald colorează 
'I I şi curăţă! 

Secţie postală deosebită p. comandele 
din provincie. Stabilimente colectoare 
in toate părţile capitalei. Reprezentanţi 
în cele mai multe oraşe din provincie. 

Ko 1612 . 
a1mamm; wmancw1DJm„em~m1+m•„„„„.ua.•••B!!l!AM§IEllR1llm~cma„„1aesa..-A111m;if!Mf&&&Mţ 

CORNEL· JUCV 
-

mare staltilime1tt 
pentru aranj• 
mea te ntoderne 
ff t~le ti hi· 
:: .-eriei. :: 

LUGOS, 
· 1tl'Ma Hu•yMlf nr. 

11 fl •ir. C•r•t& •· 

h.,., 

' . ' 

' 
! 

- I 

' . j 
'l 
j 

I 
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lado Gyula 
prăvălie de ·confecţiuni 

pentru dame în ARAD. 

' • 
Houtăfi în 

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

' • 
JACHETE 
după moda cea mai nouă. 

jachete scurte, 
Capoate de sport,· 
jachete de mătasă, 
Capoate albe, 
Pardesiurl pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, 
Talii, 
Halate 
Fuste, 

„R O M Â N U L" -------· Marti, 13 Aprilie 1915. 
·----~---··-----

r?d~s~mn~~~ ~µ,~nep~ ~~ ! ~ru~ ~~e.!d li dele de dantele ş1 de pănură se eurăţesc şi vopsesc eu multă grijii şi specifilitaJef,; " • 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie I 
de pănuri şi de curăţitorie c)J.imică, 

aranj~te cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte hui
nele de păn~ă şi de mătas~, hainele pentru bărbaţi '3tc. se vops~sc grabnic în 
negru. -:- f!amele de b~rbaţ1 date . sp~e curăţire se şi reparează cu specialitate în 

cro1tona mea specmlă. - Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării. 

Lu c z a, Jo z se f vopsitor. ae p1.~u~1 Szeged 
' ,1 curl.ţ1tor chimic • 

TE:~0• = · Prăvălia şi stabiliment prlncipal: TELEF011 = 

• ~ str. Laudon, nru.l 9., colţul ~ 994. 

11-- ===~ pieţei Valeria. (Lu 2106) ~ = 

I 

!~~~~~~~~-~~~~~·~~~~~~~~-~~~~~~m I ~~~ _ ..... .., ea medolfa cea mue fa npod'• •ilenaril din Badap- la 18911. I ' w~~ ~ Turnătofla de ciopata.-· Fabrica de scaune da fier pentru ciopata alul I 
I Fiul lui Antoniu Novotny, Ti~~~~1~~a- 1 
• Se recomand!î spre preitătlrea clopotelor nod, precum la turnarea de nou a • 
• clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garanţie illlf 
gJ de mal mulţi ani, provăzute cu adjustărl de fler bătut, construite spre a 1:!19 
iii tntoarce cu uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o "# 
~ lature fiind astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu deosebire ~ 
~ CLOPOTELE OĂURITE, de dânsul Inventate şi premiate în mal multe .m 

I 
rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - cu 6" 
duri ca figura S $i au un ton mal lnteslv mal adânc, mal limpede, mal _. 
plăcut şi cu vibrarea mal voluminoasă decât cele de sistem vechiu, astfel 'i!'IJ 
că un clopot patentat de 327 kgr. este egal în ton cu un clopot de 461 kg;r. W 

I 
patentat după sistemul vechi. - Se mal recomandă spre facerea scaunelor ai 
de fler bătut, de sine stătătoare, - spre preadJustarea clopotelor vechi cu ~ 
adJustare de fier bătut - ca şi spre turnarea de toace de metal. - li 

• Preturi-curente ilustrate trimit 1ratult. IQ 

~~~,,·~·--~·~·------~-·~„~-~~-~-~ 

I 

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

Cea mal renumită , . 

mare fa brică de mobile 
din sudul Ungariei (Versecz). 

Pregăteşte mobilele cele mai modeme 
şi luxoase cu preţuri foarte modei·ate. 

Mare depozit de piane excelente, co-

1 voare, perdele, ţesături fosrte fine şi 
maşini de cusut. (Sa 113) 

Mantale de lister şi . gumă 

in asortiment extraordinar. I 
(Zi 2008) 

I f R~!!!re ~t~~~!ŢA 
' • 

Blnz~. ~i bain~ ~~ ~olin. 
Preţuri fixe! Telefon: 238. 

(Ra 2376) ' 

- ---~-. - ·~ 

· brică pentru articli de ciment. 
V E R S E C Z (Vârşet), Pancsovai-ut nrut 57. 
~----------..;._--~;,;_---------------:-----
Aducem la cunoştinţa On. public că ţinem permanent în 
depozit următoarele producte. - V:~e de c1;111ent pentru 
soluţiuni de peatră vânătă pentru vn, în măru;ne dela 2~ 
până la 600 litri. Filtre de beton şi ţevi pentru. canalur1 
dela un diametru de 10 până la 100 cm. v~a1e pentru 
porci şi vite etc.- Primim şi executăm aşeză.n. de as~halt 
şi beton basine de beton de fer tn toate mănmele, ies~e 
din beto~ de fier, stâlpi, trepte stab~e ~i atârnă~oa_re dm 
ciment sau fer lucrat artistic, canalizări, ~odur1 ~1 filtre 
precum şi totf el ul de lucrări în branşa de ciment ş1 asfalt. 

La cerere în persoană sau scris, stăm cu 

1 :-: plăcere la dispoziţie cu oferte. :-: 
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