
ANUL V. 
ABONAMENTUL: 

Pe un an • • 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni • • 7.- „ 
Pe o lu111ăt • • 2.40 „ 

Pentru România tl 
străinătate: 

Pe un an . • 40.- franci. 
Telefon 

i;>entru oraş şi Interurban 
Nr. 750 .. 

La „Li~răria C~n~~r~ia" 
Arad, str. Deak ferenc nr. 20 
se afll de vânzare clrţi de ruglciunf, 
bisericeşti, literve, populare etc. etc. 
Al. Cazaban. Ce nu se poate spune . • 
Oonstanţa Hodoş. Martirii. • • • • • 
Cles Payot. Educaţia Voinţei • . . • 
uuy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

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

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

N. Bălcescu. >Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazule . . . . • . • • • 

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

Mihail Eminescu. >Viaţa şi opera sac, de 

văţător. Preţul • . . . . . . . . 
Culegere de cdntărl blserice$1i legaă . 
Mărgăritarul sufletului. Carte de trugă

ciuni şi cântări f ntocmită pentru tre-
N. Zaharie. Ediţie de lux • • • • • 
buinţele vietii. Legată simplu Cor. 1·
ln piele 3·20 Cor. în catifea . • . • 

Micul mărgăritariu sufletesc. Cărticică de 
rugăciuni şi cântări. Legat • • • • 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 
cântlri bisericeşti. Legată t ·- Cor., le· 
gată tn catifea • • • . . • • • • 

Mdntuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legatli • • • • • • • • ; • • • 

O. Roti&ă. Poezii . • • . , . . . . 
E. Revent. 'Cântecul neamuluic. Poezii 
N. Zaharia •Sentimente, pasiunic. Patrio. 

tismul. Bunătatea. Răutatea. Malitiozita
tea. Amidţia. Dispreţul. Afinitatea SU• 
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Rugăm abonaţii noştri cari 
îşi schimbă domtciliul, să bine
voiască pe ldngă noua adresd. 
. a ne comunica !li cea veche, cdci 
asfjel înlesnesc în mare parte 
munca administraţiei iar expe
diarea la noua adresă nu su
fere întarziere. E consult sa se 
alăture banda (făşia) sub care 
va expediat ziarul. 

fanarul. 

AR~p, Dumi!le_~ă _ 511~. Ap~iJi~ 1915. Nr. 74~ 

--·---·-----~ .. - ....... 

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 Născdtuarei de Dumnettu. Legată 
Rugăciunele şcolari/or şi cântări biseri-

eşti alese şi întocmite de N. Ştef fn-
Dimitrie Onciul. >Din Istoria României«. 
Th. D. Speranţia. >Anecdote de post . • 
Povăţuitor la împărăţlea cerurilor 
Oenerat· Al. Candiano Popescu. >Războ~ul 

neatârnărei.c Asaltul şi luarea Griviţei 
N. Pora. >Intre viaţă şi moartec. Nuvele 
Ecatarina Pitiş. >Poezii.c • • • . • • 

Culegere de diferite cdntece cuprinzând 
hore, doine, sârbe cântece de 1letrecere, 
marşuri, serenade, cântece poporale şi 
diverse . . . . • . . . . . . 

Contribuţiuni istorice privitoare la trecu. 
tul Românilor de pe pământul crăiesc. 
Carte edată la iniţiativa şi sub îngrijirea 
dlor: Dr. llarion Puşcariu, Ioan de Preda, 
Dr. Lucian Borda, Dr. Ioan Lupaş, Dr .. 
Ion Mateiu şi Dr. Silviu Dragonilir . . · 

Dumnezeu şi alte Acaftiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Legat frumos 

Acaftlstul Preasfintei Născătoare de Dum
nezeu şi alte rugăciuni Legată frumoi. 
Legat ln piele roşie • • • . • • • 
bicicliste . • . • . • . • . . •' 

N. Nicolaescu şi O. Stoenescu. >Călăuza 
stuparului«. Cu peste 120 figuri . . . 

Minerva Cosma. •Album de broderii şi 
ţesături româneşti . • • . • . • 

Maria Cioban. >Scrisori către elevee 

N. Jorqa. >Viaţa femeilor în trecutul ro· 
mânescc. • • • • • • • • • • • 

O. Ooga. >Din umbra zidurilor.e Pozii 
Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 
A. Cotruş. Poezii • . , • • • • • • 
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şf A D M I N I S T R T I A 
Strada Zrlnyi Nrul I/a 

INSERTIUNILE 
se primesc~ la admini-

straţie. 

Multumlte publice şi Lo\. 
deschis costă şirul 20 fli. 
Manuscriptele nu se în· 

-· . . (_, \ ' napoiază. 

Ion Dragos/av. Nuvele • • • • • 
fleteasci. Resemnarea. Laşitatea. Timidi· 
tatea Sinceritatea. Gelozia. Cor. 2·
ed iţie de lux • • • . • • • . • • 

Caton Teodorian. >Povestea unei odăic • 
şi turcile . .. • • • . • . • • . 

Ioan Russu-Şirianu. >Schiţe şi nuvele 
inedite< . . • • • • . . . • • 

Darv. Cr. Voiculescu. >lnsemnările unui 
I. Ursu, prof. universitar •Stefan cel Mare 
Em. Orlgorovitza. >Cum a fost odatăc. 

Schiţe din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 
Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . 
Dim. Cantemir. >Descrierea Moldoveic 
Oustave Flaubert. >Salamboc. (Roman is· 

toric. Trad. de Ludovic Dauş 
M. Sadoveanu. :.Amintirile căprarului 

Oheorghitl . • • • • • • • • • 
Victor Eftimlu. >Poemele singurătaţiic 
t. (Poezii) • • • • . • • • • . • 
Alexandru Clara. foiletoane • • . . . 
I. Slavici. Poveşti. . . • . . • • . . 
Ion Creangă. Opere complete. • . . 
Ion Pillat. > Eternitaţi de-o clipă. Poezii • 
Ion Oorun. Lume nlcijită. Povestiri . • 

Ouy de Maupassant. Povestiri alese. Tra-
duceri de M. Sadoveanu . • • . 

A. C. <;uza. Naţionalitar"'a în artă. Principit, 
· fapte, concluzii • • • • • • • • • 

man • • . • • • • • • • • • • 
O. Coşbuc. >fire de torte. Poezii • • 
Caton Theodorian. >U masa caliculuic. 
Simion Popescu, profesor. Contribuţiune 

la munca pentru ridicarea poporului. (Scri
sori cătrl învlţători, preoţi şi către cei 
ce vor sl·şi cunoasct neamul). Lucrare 
premiati de Academia Română. . • • 

Versuri alese. Poezii peporale. Poezii de 
dragoste ş. a. Poezii cătăneşti. Poezii 
religioaşe morale. Adunate de Ioan I. 
Ciurcu. . • • • . . • • . . • 

Doine şi strigă.turi din Ardeai de Dr. L 
lamik şi Andrei Bârseanu . . • • 

Balade poporale. Din gura poporului bi-
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gustă căptuşită cu bolovani rotunHti. e şerpui- în fata cărora sutele de Turci bătrâni si tineri, 
toa'fe. Din distantă în distantă o străbat alte cu narghilele în mână îşi trăesc viata pasivă 
ulicibare şi mai înguste ce se Sfârşesc în port.· privind aiuriti la noi ca'Ti venim să schimbăm 
Casele învechite, mai toate având prăvălioare nota zilei PTin iprezenta convoiului nostru, for
cu ehepenguri în fată, sunt constructii de lemn, ' mat de cele patru trăsuri de piată ce hurducesc 
şi trebue să fie opera secolilor trecuti, deoarece. prin bolovani şi bietii cai trag din răsputeri să 
vremea şi-a imprimat pecetea, încât în pre-: ne transporte la Kahieh dgeami . 
zent, când te uiţi la aceste clădiri, ai impresia: Vederea acestei lumi paşnice îmi evocă în 
că au stat la fum ani dearândul. .. Multe ame-: minte lumea secolilor al 18-lea şi al 19-lea, din 
ninţă a ruină şi girgiuvelele ferestrelor sunt : vremea lui Nicosios, acel tânăr iscusit care, 
roase de cari.· · născut şi crescut aci, în ulicioa'Tele strâmte şi 

La ferestrele clădirilor amintite cu două, f murdare ale Fanarului, ajunsese secretarul ma
trei şi patru etaje, se văd veşnic figuTi arămii, relui vizirat. Apoi mintea ni se duce la vestitii 
tinere sau bătrâne, cu filigiane pe dinainte din; noştri: Calimachi, Sutzi, Mavrogheni, Mavro
care aburează cafeaua turcească„ Aceste fere- · cordaţi, lpsilanti, Moruzi, Carageali, Ohiculeşti 
stre dela etajul de sus sunt scoase totdeauna : şi alti atâţi Domni ai tărei româneşti, de obîr
cu un metru dela temelie formând un fel de : şie de aci, din casele aceste inegrite cari au 
balcone ce se reazirnă pe căpriori fasonaţi, bal- fost crescuti pe aceste „clcmacurl" strâmte, 
coane cari reduc cu desăvârşir.e vederea ce- , sucite şi murdare~ 
rului şi soarele cu greu îşi poate strecura pe Curioasă e soarta unor oameni şi lucruri pe 
aci razele-i azurii. lume! 

Negreala clădirilor, îngustimea stradelor, ! Şi mă întreb cu cât caut să scrutez trecu-
XX bolovanii, murdăria de pe jos şi păingenişnl i tul şi prezentul fanarului: e adevărat că aci 

• dela multe baratace, contribue să menţină se- : e locul natal al Domnitorilor acelora, cari au 
Intr'o cotitură a marei capitale, după ce • mi-întunerecul în tot timpul zilei şi ceva din du- . rămas pilde vii de şiretlic, iscusintă, chiverni

traversezi cu barca o por:tiune a Cornului de hui veacurilor apuse ... Ceeace mai contribue , seală, lăcomie şi hrăpire, dar cari nu întârziau 
aur, din vecinătatea patriarhiei, începe o stradă · să mărească melancolia acestei mahalale isto- de a cădea ei înşişi victime ale lăcomiilor -
dealungul că•reia se înşiră pe ambele laturi ma„ rice sunt prăvălioarele acele de covirigari, ·de . căci soarta a fost foarte schimbăcioasă şi vitre
halaua istorică pentru însuş imperiul Turciei, , pantofari, cismari, de bărbieri, chiurii, tâmplari, gă cu ei, de vreme ce se însetau pe un tron 
11umită „fanar". Dela fanar, strada aceasta în- nalbani, (potcovari) de cafegii înşirate la un loc, pus la mezat printr'un nărav ce devenise o a 
~~~;.;....--~--~--~----~--~--~~----~ ~~--~...;.,....:.~~-o-~~~------~--~--~----~ 
Numărul poporal pe I an 4. cor. Pretul unui exemplar 10 fileri. Numărul poporal pe 1/1 2 coroane 



n~tean. Culese de Gheorghe Cătană, 
învăţător • . . . • • . . . • • 

>Cantorul bisericesc< sau cuprinsul ve
cernei, utreniei şi liturgiei pe 8 glasuri, 
împreună cu rânduiala serviciului bise
ricesc. Aranjat de învăţătorul George 
Bugigan. Pretul: broşat Cor. JO·-, le
gat în pânză 12· - , în piele • •. • • 

I de Arhiereul Sofronie Craioveanul 
-·60 I M Sadoveanu Povestiri din războiu 

Thomas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi 
eroicul în istorie. Traducere din limha 
engleză de C. Antoniade dr. în filozo
fie. Pretul . . • . . . . . . • . 

4·-1 2-

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân
găierfa fiecărui creştin. lntocmitl de ie
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă-

Ctyztece religioase morale şi un bun sfat 
M. Sadoveanu. >Oameni şi locuri< • • 
> > >Privelişti Dobrogene< • • 

Al. Vlahuţă. „ Dreptate<. Nuvele . . • 
Bucura Dumbrava. >Haiducule . • • • 
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Em. Origorovitza. >Ch•puri şi graiuri din 
Bucovina<. llustraţiuni de N. Bran • • 

Noul aşezământ. Legată • • . . . , 
Epistolia Domnldui nostru Isus Hristos 
Cele 8 lflasuri sau Octoihul cel mic. Le· 

gat 1.50, 1 ·60 şi . . . . . . . . 
Noul Testament. Partea fntâia Evenghe

liile dupa Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan, 

2·-
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Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna Decăneşt;, comitatul Bihor, 

pe. câmpul de luptă. 

Comuna Decăneştl are 500 locuitori. 
'1':1ihai Balint, 6 copii _ • 
Ioan Sâlăgian al Toachii, 2 copii, rănit • 
Petru Salagian al Leculul, june 
f I ore Dărăban al Zichii, 2 copii, rănit 
flore Bala, I copil, rănit 
George Covaci, 5 copii 
Flore Ambro, 4 copii 
Gavril Ambro, 2 copil, rănit 
Vasile Dărăban al Zichii, june 

I O George Dărăban, june 
Ioan Dărăban al Vilutil, 6 COJ>ii 
Spiridon Costin, învăt .• 6 copii 
Ioan Sălăgian al Mitru Lelii, 5 cOJ>ii 
Teodor Sereş, 3 copii, rănit 
Demetriu Dărăban, 1 copil 
flore Balint, I copil, rănit 
Ioan Popa~ 6 copii 
Mihai Sereş, 4 copii 
Ioan Sereş, june 

20 Vasile Sălăgian, 4 COJ>il 
Nicolae Sălăgian, 3 copil 
Nicolae Dărăban, I copil 
Teodor Dărăban, june 
Ioan Dărăban, june 
Ioan Dărăban al Lichii, june 
Vasile Meze, 2 copii 
Teodor Meze, 2 COJ>il 
Ioan Ghiemiş al Lupii, 3 cOJ>ii 
Teodor Ghiemiş al Pa ului, June 

doua lor natură„. Şi astfel s'au văzut perân
dându-se pe tronul ţărei româneşti numeroşi 
domni fanarioţi în tocmai cum se perândă Pi! 
pfrnză anunţurile vre-unei agentii cinematogra
fice .... 

Cum s'au dus toti şi s'au dus toate si din ce 
a fost n·a rămas decât acelaş fanar îmbătrânit 
în mizerii omeneşti lipsit par'că de sufletul de 
odinioară, căci deşi a apucat secolul al XX-iea, 
prin nimic nu se arată a fi. urmat evoluţiunea 
progre~ului. 

Tot aceleaşi clădiri învechite de lemn mân
cat de cari pe ici pe colea, cu aceleaşi prăvă
lioare·, cu aceaş lume dembelă apare la lumina 
zilei, cum se arăta acum două sute de ani. Nici 
o schimbare n'a mai survenit de atunci până. 
acum, decât atâta numai că în secolii trecuti 
se plămădeau oameni sortiti să joace un rol in 
lume, ·pe când acum tot ce produce fanarul se 
pierde în larma confusă a Constantinopolului, 
cum s'ar pierde spuma valurilor cfmd sunt îm
pinse spre coastele stâncoase ale mărei. 

. „Sic transit gloria mundi" ! 

Caut cu ochii să prind vre-o figură mai im
punătoare, mai inteligentă, vre-o casă mai di-
stinsă, dar nimic. · 

Şi lume şi case ~ totul e uniform, ca şi cum 
toate şi ţotul e obosit,par'că natura şi-ar fi luat 
de mult concediu nelimitat dela obişnuita-i a\c
tivitate şi ar avea nevoie cine ştie de câte vea-

30 Petru Dărăban al Dolii, 2 copii 
Ioan Dăr~ban al Lechii, june 
Ioan Meze alui Ghinthilaş, 2 copii, rănit 
Nicolae Meze al Cucului, 3 copii 

, Teodor Păşcut, june 
Demetriu Sălăgian al Delei, june 
Ioan Sălăgian al Delei, june 
Gavrll Ghiemiş, 3 copil (mort?) 
Demetriu Ghiemiş, 3 copii 
flore Zigre, june 

40 Aron M~ze, 6 copii 
loaq Ghiemlş al Lesll, căs. 
Geon~e Popa, 2 copii, rănit 
Demetriu Popa, 1 cooll 
Ioan Reştea, june 
Petru Meze, 3 copii 
Ioan Ţigan, I copil 
Vasile Dărăban al Popii, 4 copil 
Demetr'iu Sălăgian, I copil 
Nicolae Dărăban al Popii, 2 copii 

50 Petru Dărăban, june 
Ioan Sereş, 5 copii 

. Comunicat prin: Ioan Popp, 
preot gr. cat. 

• 

euri de-aci înainte de odihnă, ca să mai poată 
da naştere la .niscaiva lpsilanti, 1Mavrogheni, 
Mavrocordati etc. 

Ajungem la capătul Fanarului în dreptu·I unei 
cafenele dela extremitatea nordiţă a mahalalei. 

Birjarii noştri opresc trăsurile să dea 
.grăunţe cailor sub 11.lmbramli unor castani 
bătrâni. 

Noi ne dăm .ios şi o po'rnim „pe-r pedes" s.pre 
Cahrieri-dgeami pe o ulidoară strâmtă şi foarte 
anevoioasă de suit, pe. unde coboară măgăruşi 
încărcaţi ou foi de ·apă în loc de sacale. 

La poarta unei căsuţe de lemn cu un singur 
etaj ne iese în cale o fetită ca de 12 ani, o tur
coaică cu ochi albastri, cu părul blond, cu sprân
cenele şi ung.hiile degetelor cănite. 

Când ne-a văzut, .nefiind obişnuită, se vede, 
cu figuri străine, s'a uitat speriată la noi. Dar 
noi cari am fi dat mult să găsim un pahar cu 
apă, să ne astâmpărăm setea, am întrebat-o 
pe limba ei, dacă ne poate servi cu câte un 
pahar cu apă. 

Fata, fără vorbă, a dat fuga în casă d"e unde 
reveni la moment cu un urdor cu apă şi în 
mâna cealaltă aducea o ceaşcă respectabilă. 
. Bem însetaţi fiecare, şi cinstim la rândul no
stru fata cu câte un piastru la vederea cărora 
ochii fetei se aprind şi plină de bucurie se re
pede să arafo părinţilor ce a căpătat dela noi. 
Mai suim după aceea o palmă de loc, ocolim 

Duminecă, 18 Aprilie 1915. 

Jubileul de 25 ani 
. 
' 

al institutului de credit şi economii „Someşana" 
din Des. 

Deş, la 9 Aprilie 1915. 

Ziua de 8 Aprilie n. a. c., când acţionarii gru
paţi în jurul institutului de credit şi economii 
,.Someşana" din Deş au tinut a XXV-a adunare 
generală ordinară despre gestiunea anului 1914, 
a fost o zi jubilară şi frumoasă pentru toţi cei 
ce au participat la această adunare. 

La ora 10 Ilustritatea Sa d. Ioan Georgiu, 
prelat-preposit, în calitate de prezident al direc
tiunei deschide adunarea. ln cuvinte alese face 
o .reprivire asupra sfertului de veac trecut. Con
stată o lucrare conştientă pe teren economic, 
financiar şi cultural şi progresul neîntrerupt rea
lizat în toată privinţa. Salută pe întemeietoml 
şi conducătorul acestui institut d. Dr. Teodor 
Mihali, salută pe toţi fa~torii grupaţi în jurul 
institutului şi în special ~ cei de fată, apoi de
clară adunarea generală jubilară de deschisă. 

Urmează constituirea adunării. Se aleg doi 
notari, doi verificători, şi doi scrutători. Tre
când la ordinea de zi se constată ·capabilitatea 
de hotărîre a adunării. 

Se primeşte unanim raportul directiunei, al 
comitetului de reviziune. şi toate propunerile di
rectiunei referitoare la împărţirea profitului şi la 
alte chestii din ordinea de zi. Se dă absoluto
ru1 atât directiunei cât şi comitetului de re-
viziune. 1 

Urmează alegerea membrilor în direcţiune 
şi a comitetul.ui de reviziune, al căror mandat 
a expirat. ln direcţiune s'a reales cu toate vo
turile Ilustritatea Sa d. Ioan Georgiu, prelat
prep'osit şi d. Dr. Clemente Barbul. Asemenea 
s'au reales cu totalitatea voturilor şi membrii 
comitetului de reviziune. Ca membru nou între 
revizori în locul dlui ·Ma teiu Pop, trecut în di
recţiune, a fost ales d. Alexiu Candale, inginer 
silvic din Bistriţa. 

Sfârşindu-se or·dinea de zi, d. protopop Teo
dor Herman, în cuvinte frumoase salută pe d. 
president II. Sa Ioan Georgiu, ca unul din fun
datorii băncii „Someşana" şi ca pe presidentul 
Şi conducătorul înţelept a·l direcţiunei, salută 
apoi pe ci. director executiv Dr. Teodor Mihali, 
întemeietorul băncii şi directorul ei dela înce
put şi Ie mulţămeşte în numele adunării pentru 
buna grije ce o poartă atât fată de institut cât 
şi fată de poporul nostru, pe care îl servesc. 

D. Dr. G. Tripon salilltă cu drag pe toti cei 
grupaţi în jurul institutului. ln special salută şi 
stâlpii institutului Dr. T. Mihali, li. Sa Ioan 
Georgiu pe vicepresidentul directiunei T: Her-

putin şi iată-ne în fata bisericii antice numită 
de Turd „Kahrieh dgeami", adecă biserica po
căinţei. 

Kahrieh dgeaml. · 

• . ·._XXI. 

Vechea biserică a mănăstirei Chora, situată 
nu departe de bariera Adrianopole, este lunul 
din monumentele creştine cari formează şi azi , 
admiratiunea vizitatorilor. Istoricii pomenesc de 
acest monument creştin încă dela anul 290. 

Reclădită de Iustinian, cu timpul fu distrusă 
şi apoi în întregime reconstituită prin secolul 
XXl-lea pe temelii noui de Maria Dukas, sotia 
lui ATUironikos Dukas. 

Teodor Metositul, mare logofăt„ sub Andro- ... 
nk al Ii-lea, o repară cu mar:i cheltuieli, pe Ia 

.anul 1321. 
Ornarnentatia interioară se aseamănă celei 

din „Sfânta Sofia". Sunt demne de admirat pe 
ziduri şi împrejurul galeriilor bucăţi de mar
moră gris, tăiate de bande roşi şi verzi, nume
roase imagini în mozak şi picuri pe zid, între 
cari şi portretu·! lui Theodor Methochitul ofe
rind domnului planul bisericei, deasupra porţii 
anterioare. 

Aici sfârşi zilele sale celebrul istoric Nichi
for Grigore. 

Cătră sfârşitul secolului al V-lea acest mo
nument creştin. fu transformat în ~eamie, ph;-

1 
)'. 
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stui institut dorindu-le tuturor .prosperare şi în fost totodată muncitor şi sprijinitori ai tuturor Voileanu şi Lazar Triteanu din cler, şi din mireni 
viitor. cauzelor culturale. ' Dr. George Proca, Dr .. Pavel Roşca, Dr. Silviu 

In acest senz şi-a înţeles „Someşana" me- Dr,aigomir şi Dr, Ioan Mateiu. -

D. Dr. Teodor MihaJi mulţămeşte tuturor 
de sentimentele şj servkiile for bune, .ce au adus 
în epoca aceasta· pentru institutul „Someşana" 
şi pentru poporul nostru. Cere a'iutoml lui Dum
nezeu şi pentru viitor. 

Ilustritatea Sa dj 1president: Ioan Georgia 
mulţămind tuturor actionarilor .şi în special dlui 
director executiv pentru viul interes şi sprijinul 
fată de institut, dorind dela Dumnezeu prospe
rare şi în viitor, închide adunarea. . 

La prânz, toti cei prezenti precum şi func
ţionarii institutului au fost oaspeţii familiei Dr. 
Mihali şi părtaşi ospitalităţii şi mesei bogate, 
dată de Ilustra .ctoanlnă Eleftera Dr. Mihali. 

* 
Pentru a judeca după merit activitatea in

stitutului „Someşana" în comitatul Solnoc-Do
bâca, constatăm şi fixăm următoarele date: 

I. S'au votat ajutoare ordinare conform bi
lanţdor anuale şi s'au folosit spre soopuri cul
turale peste 60.000 coroane. Apoi s'au votat 
ajutoare extraordinare diupă trebuintele anilor 

peste 15.000 coroane. Multe şcoli şi biserici s'au 

clădit şi restaurat cu ajutorul Someşenei. 
3. Institutul „Someşana" în regia proprie nu 

s'a ocupat cu partelări de pământ, nici între
prinderi riscate nu a făcut. Dar totdeauna a 
ajutat poporul ou cumpărăr.i de loc -şi de moşii, 
unde s'a convins de bonitatea afacerei. Ţăranii 
cumpărători şi-au: ·achitat debitele contrase şi 
Ja nici o cumpărare nu s'au ivit pagube sau 
greutăti ou -plătirea debitelor. 

. 4. ~apital_,µl societar a fost la fondare 100.000 
oor. In anul 1896 cu a 2-a emisiune s'a urcat 
la -200.000 cor. In 1910 a urmat a 3-a emisiune, 
·urcându-se capitalul la 400.000 cor. In 1911 s'a 
înfiinţat filiala din Ileanda-mare. · · 

5. Functionari-i institutului, după împreju
rări sunt plătiţi. Pensia lor o âsigură fondul de 
pensie din bilanţ şi separat asigurarea funcţio
narilor la „Banca generală 'Cle asigurare" din 
Sibiiu. 

turile, toate ·lucrate în moz.aiic, de măestri cari 
ar întrece pe toti modernii noştri iluştri, au fost 
deteriorate mult în urma cutremurului din 1894. 

Dar şi mâna impie a Turcului a venit să con
cureze actiunea cutremurului. 

Sarandi îmi spune că Turcii de îndată ce au 
transformat biserica în geamie şi au ridicat mi
naretul care se vede s'au apucat să dea cu var; 
dar după un timp oarecare varul se ştergea şi 
acelaş mozaic scump reeşind la lumină tindea 
par'că să dovedească Turcilor că aci e locul 
sfintilor şi martirilor creştinătăţii, şi nid de cum 
ai Islamului. Şi astfel toate încercările lor de a 
face să dispară sfintii din ·altare, Savaot din 
naos, Hristos reprezentat dela naştere până la 
înviere în toate scenele şi fazele prin cari a tre
cut, au rămas zadarnice. 

I-au dat foc în cele din urmă, dar văzând 
că nu dispare nici un sfânt de pe ziduri, s'au 
recules şi de atâta sacrilegiu, i-an dat numele 
de „biserica pocăinţei" şi nu s'au mai încercat 
să şteargă . sfinţii de pe pereti, ci s'au mulţu
mit să închidă prin obloane de lemn icoanele 
creştine, de câte ori vin -să-şi facă rugăciunea. 

Nici cutremurele, dar nici dintii secolilor tre
cuti şi .plini de vifor nu au putut contribui atât 
la dramatizarea istoricului anticului monu
ment creştin, cât a făcut mâna omenească să 
sângereze paginile nescrise al~ bisericei despre 
care ne ocupăm. · 

In toată lărgimea unui pătrat se deschide 
un mare sanctuar pe care-l acoperă cupola. 

nirea ei în decurs de 25 ani. In comisiunea verificătoare se aleg următorii: 
Dorim din inimă prosperare şi înflorire în- Romul Furduiu, Vasile Gan şi Ioan liamsea, din 

stitutului „Someşana" şi pe viitor! cler, şi mirenii Dr. Valier Moldovan, Dr. Ioan Papp, 
Un acţionar. Dr. Ioan Şenchea, Victor Tordăşianu, Dr. Zosim 

Chirtop şi Dr. Lucian Borcia. 

Sinodul arhidiecezan. · 
Sibilu, 12 Aprilie n. 

$edinta a doua. 
-S'a tinut Luni, în 12 Aprilie n. Prezident I. P. S. 

Sa arhiepiscopul şi mitropolitul Ioan Metianu, no
tar de şedinţă Dr. George Proca. 

Notarul Mateiu Voileanu ceteşte procesuJ1 ver
bal al şedinţei prime, care se autentică. 

Urmează rapoartele secţiunei încredinţate cu 
verificarea deputa1ţilor sinodali. In numele secţiu
nei IV. propune raportoml Dr. Ioan $enchea ve
rificarea tuturor deputaţilor sinodali, din cler şi 
mireni, aleşi în cercurile electorale I-V, cu ex
cepţia deputatului din cler, ales în cercU!ll Deva, 
Romul Albu, a cărui alegere este atacată prin pro
test, Se verifică toţi, ia!T actele deputatului din 
cler Romul Albu se predau comisiunii verifică
toare, care se va alege. 

In numele sectiunei prime propune deputatul 
şi raportorul Ioan I. Lăpedatu verificarea tuturor 
deputatilor aleşi în cercurile electorale VI-X, cu 
excepţiunea mandatelor atacate prin protest, ;a:nu
me al deputatului mirean Dr. Toma lenciu ales 
în cercul Haţegului şi al deputatului Dr. Ioan Ra.,, 
du, ales în cercul Za-randului. Actele referitoar~ 
la alegerea deputaţilor -acestora, ·CU mandatelie aţ 
tacate prin protest;· se vor preda comisiunii verifi~ 
cătoare, iar ceilalti deputaţi aileşi în cercurile Vi-l 
X, se declară verificati. 

In numele sectiunei a doua propune raportorul 
Dr. George Proca verificarea tuturor deputaţilor 
sinodali, aleşi în cercurile electorale Xl~XV. Pro
testait nu e nici un mandat. Se declară verificaţi 
toti deputaţii din aceste cercuri. 

In fine în numele secţiunei a treia propll'l1e ra
portorul Dr. Augustin BodtJa verificarea tutaror 
deputatillor sinodali, aleşi în cercurile electorale 
XVI-XX. Proteste n'au intrat. Se declară toţi ve
rificaţi. 

Sunt deci verificaţi 57 deputaţi, iar trei man
da~e sunt atacate prin protest. 

Urmând alegerea comisiunilor, şedinţa se sus
pinde pe 10 minute, pentru consultare, iar după 
redeschidere, deputatul Lazar Triteami, propune şi 
sinodul alege biroul şi comisiunile astfel: 

A1rcurile duble cari o sustin sunt vârâte în 
ziduri, în loc de a fi sprijinite de cqloane. 'Dea
supra portei de intrare se află o compoziţie în
cântătoare: bustul spiritualizat· al fecioarei cu 
medalionul lui Isus pe pept; din fiecare parte 
un înger sboară spre ea. Deasupra portei oare 
duce la „Esonarthe" vestibulul dinlăuntru, ·se 
află bustul enorm al lui Isus, de o înfăţişare ·se
veră. 

La zidul dinspre nord, la stânga Iosif e â:
nuntat de .un înger: In fund Maria se întoarce 
la Elisabeta; la dreapta Iosif conduce pe f e
cioara la Vitleem. 

La zidul dinspre est, în prima parte chema
rea cetătenilor la Vitleem; a doua: Naşterea 
lui Isus, a treia: Magii în fata lui Irod şi partea 
din urmă Irod convoacă pe marii preoti şi doc
tori. ,Partea laterală, la zidul despre est: Magii 
întorcându-se dela Irod. 

Zidul dinspre sud, primul rând: Fuga în E
gipt; al doilea: Irod ordonă măcelărirea prun
cilor. La zidul dinspre nord trebuia să fie ado
rarea Magilor, zidul dinspre est: Târguirea ma
melor, ·Elisabeta urmărită de un soldat, se re
fugiază într'o· peşteră, -masacrarea inocentilor, 
irtoaircerea la Nazaret, călătoria la .Jerusatim; 
'În ;partea de nord: Isus în mijlocul celor 12 
învăţaţi; la sud: sfântul Ioan botezătorul bo
tezând; Isus vine să se boteze, la sud: el e îs
.pitit de Satana; ,!a·nord: nunta din Canaan; la 
sud: Inmultirea pâinelor. 

Din picturile şi scenele cari se pot socoti 

ln comisiunea organizatoare se aleg următorii: 
P. C. Sa arhimandritul Dr. llarion Puşcariu. P. C. 
Sa protosincelul Dr. Eusebiu R. Roşca, Nicolae Ivan 
din cler, şi mireni Parteniu Cosma, Vasile Almă
şan, Dr. Nicolae Comşa, Nicolae Garoiu Dr. Vasile 
Preda şi Dr. Ioan Popescu. 

ln comisiunea bisericească se aleg următorii: 
Sergiu Medean, Dr. Vasile Saftu, Teodor Hermann, · 
-din cler, şi mireni Dr. Nicolau Bălan, Dr. Augustin 
Bodea, Dr. Eugen Meţian.u, Iosif Puşcariui, Iosif 
Popescu şi Gavril Buzura;. 

In comîsimtea' şcolari! se ·aleg următorii: Dr. 
Ioart Stroia, Dr. Ioan Lupaş, Grigorie Pletosu, din 
cler, şi dintre mireni Nicolau Bogdan, Victor Pă
cală; Virgil Onitiu, Nicolae Sulică, Dr. Ioan Radu 
şi Andrei Bârseanu. 

In comisiunea financiară se aleg următorii: Ni
colae Borzea~ Vasile Damian şi Demetriu Moldo
van, din cler, şi mirenii Ioachim Fulea, Arseniu 
Vlaicu, Dr. Aurel Vlad, Ioan de Preda, Ioan I. Lă
pedatu şi Dr. Ilie Beu. 

-In ·fine comisiunea petiţionară se compm1e ast
fel: Constantin Dimian, Dr. Ioan Dobre şi Romul 
Allbu, din cler, apoi mirenii Dr. Ioan Pop, Dr. Toma 
Ienciu, Dr. Ioan Mall'ghita şi Dr. Octavian Vasu. 

Fiind alese comisiunile, din partea biroul se 
prezintă toate actele înaintate sinodului din partt:a 
consistorului arhidiecezan. Se împarte diferitele co
misiuni spre studiare şi raportare. 

Birouil prezintă rugările următorilor dcput«ti 
sinodali pentru acordarea! de concediu: Vasile Al
măşan pe trei zile. Gavriil Buzura, Virgil Onitiu, -
Dr. V~er Moldovan, Nicolae Sulfică, Dr. Octavian 
Vasu şi Dr. Iancu Metianu pe -întreaga durată a 
sesiunei sinodale. / 

Concediul se acordă .. 
Ordinea de zi: fiind exhauriată Exc. Sa I. P. S. 

domn arhiepiscop şi mitropolit Ioan Metianu de
cla:ră şedinta încheiată la orele t 1 şi jumătate, ar
mmtând şedinţa proxiQlă pe Marţi, 13 Aprilie n. la 
la orele 10 dirnineat~ 

. 
capod'opere ce împodobesc acest monument 
religios unic în tot Constantinopolul cu greu 
se mai pot distinge Isus şi Samariteanca, Vin
decarea .paraliticului, al d.ropicosului şi altele. 

La sosirea noastră în tară am ser.îs o scri
soare către I. P. S. S. Ioachim al 3-lea, patriar
hul ecumenic, cu privire la acest monument re
ligios creştin, pe care scrisoare însă, fată de 
schimbarea desăvârşită a lucrurilor din Orient, 
în urma isbucnirei sângerosului răsboi balcanic, 
nu f.;am mai trimis'o. 

O public aci ca ·un: document. 
' 

Iat-o: 

t P. Sfinte, 

Jn urma îndemnului. cunoscătorilor nepretuite
lor monumente creştine din Constantinopol şi după 
audienta ce ati binevoit a ne acorda în sala consi
liului sinodal din palatul patriarhal, ne-am dus în
treaga no.aistră grupă de Români excursionişti de 
am vizitat „Kahrieh Dgeami" din Fanar. 

Nu mai insist asupra însemnătătii acestei anti
ce biserici -creştine care pentru lumea creştină ia 
proporţiile unui tesaur .nepretuit; căci a insista din 
nou însemnează să f!lă reped. 

Am descris-o în caid rut ctt mi-a permis volumul 
„Constantinopolul" pe care-l veţi avea la timp. 

Pictura în mozaic, e o frumuseţe incompara
bilă, care va înălta pururea sufletele creştinilor . 

E mică această biserică, dar mult mai ve
che ca ,Sfânta Sofie". Prin putere.ai spirituală de 
care dispuneti, ati face o fapt.ă nemuritoare, dacă, 



Ce vor Bulgaril ? 
Dectaratiile ministrului de răsbolu, Flceff, a fostu
lui preşedinte al consiliului, Maliuoff, şi a unul mem

bru influent al revolutionarflor MacedonenJ. 

- O anchetă. -

Journal de Geneve" a făcut, prin trimisul său 
special d. M. Varandian, o anchetă la Sofia asupra 
stărei de spirit a Bulgarilor în acest moment. Re
zultatele acestei anchete le raportează astfel co
respondentul: 

• 
Ce vor Bulgarii? Am pus această întrebare mai 

mulitor personalităti ale capitalei, miniştri. foşti mi
niştri, deputaţi, publicişti, şi mai toti mi-au dat a
celaş răspuns. 

Ministrul de răsboia, generalul ficeff, mi l'a 
formulat prin aceste cuvinte: 

- „Nu ne vom abate dela neutralitatea noastră, dar 
voim. cu orice pret. Macedonia şi Dobrogea. Totuş, ni· 
zulntele bulgare nu se mărginesc la cucerirea acestor 
două provincii. Macedonia (întreaga vale a Vardarulul 
până la Ohrlda) ne e necesară pentru „reconstruirea u. 
nltătil noastre naţionale". Dobrogea (cea nouă) trebuie 
să ni se înapoieze, fiindcă ea cuprinde bogăţia naţională 
(pământ foarte prietnic agrlculturel, e evaluat la 2 
miliarde; Iar populatla bulgară atinge acolo clfr.a de 200 
mii). Dar avem nevoie mare şi de portul Cavalla. Gre· 
cil ne vor da acest oraş, deşi cele două treimi ale po
pulaţlel sale sunt Evrei şi Turci- Nu sunt in noua 
Grecie oraşe cu populaţle bulgară? 

Tot aşa mi-au răspuns şi vre-o câtiva deputaiti 
influenţi, între altiii amicul meu Origor Vasileff, fost 
student al universităţii din Geneva, unul din cei 
mai buni oratori ai parlamentului bulgar. 

* 
Cum înţeleg Bulgarii să realizeze aceste vaste ane

xări şi, în primul rând pe aceea a Macedoniei? 
Această întrebare am pus-o dlui Malinoff, şe

ful partidul'ui democrat, fostul preşedinte al con
siliului de miniştri, unul din oamenii de stat cei mai 
considerabili şi cei mai simpatici ai Bulgariei. Dsa 
tni-a făcut un lung expozeu al chestiei macedonene, 
dela 1885 până în zilele noastre; mi-a arătat cu o 
mare sinceritate tabloul evolutiei ra'Porturilor buJ
garo-sârbe, istoricul tratativelor în vederea con
stituirei blocullui balcanic - la caTi luase el însuş 
o parte activă, ca prim-ministru - şi a încheiat cu 
posibilitatea unei evoluţii pacifice a gravei pro-
bleme macedonene. 

- „Serbia va fi nevoită să ne cedeze Macedonia, 
care e bulgară din punct de vedere etnic şi istoric, cel 
p11tin acea parte a Macedoniei care, în conventia din 
1912, a fost recunosrntă de însuş guvernul stlrb ca fiind 
incontestabilă bulgară. 

Vă volu spune chiar ci .acum trei luni Serbia era 
cu totul dispusă să ne înapoieze o insemnată porUune 
din. terltorul macedonean. 

Oricum am privi lucrurile, diferendele noastre cu 
Serbia se vor aplana, sunt convins, pe calc pacir.icrl..„ 

în numele creştinătăţii, aţi interveni pe lângă M. S. 
sultanu.I Mohamed al V-lea ca această bisericuţă 
să fie redată creştinilor, căci Turcii tot nu servesc 
într'ânsa. 

Turcii din Stambw au moschei mărete, .a că
rora construcţie arhitectonică uimeşte pe vizita
tori, prin urmare, un lucru care nu le foloseşte lor 
întru nimic, pentru lumea creştină ar echivala cu 
o comoară. 

Noi creştinii avem opiniune btlllă despre po
porul musulman: că e marinimos şi dami<: şi ca 
atare sperăm că, intervenţia I. P.S. V. să fie înco
ronaită cu succes. 

ln cazul când s'ar realiza acest ideal noi bunii • 
creştini să strângem fondurile necesare pentru re- j 
staurarea „bisericei pocăintei" unde să se serveas
c~ . liturghia pe toate limbile aparţinând ortodo- I 
x1e1. 

Termin rugând pe I. P. V. să primească dela un 
umil fiu întru Hristos expresiunea profundului său I 
respect". I 

In urma deslăntuirei sângerosului răsboiu 
balcanic, scrisoarea de mai sus, nu-şi mai a
vea negreşit rostul, de aceea am publicat-o ca 
document în care se oglindeşte simtământul no
stru creştinesc ce ne animează pentru monu
mentele seculare. 

Petru Vulcan. 

• ~OMÂNUL8 

Cum? în ce împrejurări? n'aş putea să prevăd; veclcti 
cum evenimentele se precipită .... " 

* ' 
Pe când ministrul de răsboiu îmi afirma cate

goric, că ultimul împrumut (contractat la Berlin) 
nu leagă BuJgaria de nimeni, d. Malinoff mi-a spus 
textual: 

- „Acest împrumut, deşi nu constitue un angajamcut 
formal, ne leagă totuş moralmente ... " 

* 
- „/nainte de răsboiul balcanic - îmi SPUll•?a unul 

din membrii cel mal lniluentl al vechei falange rt:"olu
ttonare - numai intelectualll aveau la noi dispozltll anti· 
ruse; după răsboiu, poporul însuş a devenit anti-rus. 

Pentru noi; nu incape nici o îudolală: Rusia a hotă
rît un plan de nimicire a Bulgariei..., şi ea a sur.rimat 
pe rând pe toţi acel cari împiedecau proiel:lele sale: 
Stambuloff. Petcoff, Sarafoff. Gurdonoff. etc- R11.:;il vor 
să creleze o Serbie mare pe drumul „Drang" -ului au
striac, în paguha Bulgariei, pe când Am•tria ~i Germania 
caută să mărească Bul~aria, în paguba Sârbilor. iată 

de ce suntem germanofili. 
Chiar dacă Austria ar anexa Bulgai·1a, ar li mal 

tolerabil, decât anexarea rusă, că Austria ne ·ar da o 
autonomie, pe când Rusia ne-ar ruslfka, pur şi simplu". 

* 
Acesta e raţionamentul celor mai intransigenţi 

dintre revoluţionarii macedoneni. 
.E curios de constatat, că şi socialiştii bulgari 

împărtăşesc aceste temeri.... despre primejdia ru
sească. Deputatul lanko Sc1d·:olf, şef a! fractiunei 
socialiste moderate, deşi nu •! germanofil, mi- a dc
ciarat că odată ce Ruşii ar fi instalati la Constanti
nopol, vecinătatea lor va constitui o amenintare 
permanentă pentru Bui&"Fl:l. 

Prima WNtcl „ bind de ••••li 
...... Rf· ani. · 

Lifaraazl 

Pe 1281 

Pnfctr11t gratis. 

1111 I 1111 ... - 1111 1111 
bănci de tcoall 
brevetate shtem nP•lwel", 
,,Z.ha• ,1 "Rettl„, -. 
biliar pentru fCOll aparate de 
gimnastici, •obRlar modem 
pentru biserici, bind pe11tru 
~iser.d ,1 mobiliar patru 
11 lfldlnlle • aapiL a 

Duminecă, 18 Aprilie 1915 . 

care în decurs de ~ zile hlceteazl cea mal 
crâncenă tusă • 

"KARPA TI" e un mflloc excelent contra boa
lelor de astmă, răg~şeaJă, constlpatfe, precum 
şi la boaJe de 1eâtleJ, - ~lămânl şi stomac. 

Efect sigur, deja la prima încercare. 
I sticlă de 359 1Mtme cor. 3.- I sticli de 

700 grame cor. 5.-. 
De vinzare la: 

Viet or Boss za, Braşoy 
str. Claustrulul Nr. 16. (Ho 1846-30) 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta. -'- In Polonia am respins un atac 
rusesc lângă tBlonie (spre ost dela !Pietrkow). 

La cursul inferior al Nidei artileria noastră 
a incendiat cu focul ei un depozit de munitiune 
al Ruşilor. Ruşii având mari pierderi au fugit 
cuprinşi de panică părăsind multă muniţie, care 
era expusă celui mai eficace foc al artileriei noa
stre. 

Pe fronttft din Carpaţi s'au dat lupte numai 
în unele locuri ale Carpaţilor păduroşi. Infan-
teria rusească care înainta am respins-o ca 1 
totdeauna pricinuindu-i perderi simţitoare. Am , 
făcut prisonieri 4500 Ruşi. 

In luptele parţiale ce s'au dat în valea Stryj 
am făcut prisonier,i alţi 268 Ruşi. ~:) 

Berlin. - Dela cartierul principal germa!l 
se anuntă: Pe câmpul de răsboiu occidental: 
In lupta de artilerie ce s'a dat ieri în fata Osten
dei si Nieuportului au luat parte câteva torpi
loare duşmane a căror foc l-am redus Ia tă
cere în curând. 

La marginea sudică a localitătii St. ·Eloi sub
minând am ocupat două case. 

.Pe coasta sudică a înăltimei iLoretto s'a por
nit azi noapte iarăş lupta, oare continuă. 

Intre 1Meuse şi Mosela s'au dat numai lupte 
de artilerie. •Francezii întrebuinţează în măsură !Ji. 
tot mai mare bombe cari desvoltă gazuri as
fixiante şi gloanţe de infanterie, tari explcj.. 
dează. 

Inseninându-se vremea„ aviatorii iarăş des
voltă o vie activitate. Aviatorii duşmani au arun
cat bombe asupra localitătilor dela spatele po
ziţiunilor noastre. Ei au aruncat bombe iarăs 
asupra ·freiburgului, unde au omorît sau rănit 
mai multe persoane civile, mai cu seamă copii. 

Pe câmpul de răsboiu oriental: Situaţia nu 
s'a schimbat. ln lupta mai mică ce s'a dat în 
zilele din urmă la Calvaria, trupele noastre au 
făcut prisonieri 1040 Ruşi şi au capturat 7 mi
traliere. 

f abrlearea aranjamentelor •• 
birouri mederne. 

Berlin. - Amiralitatea germană a dat ur
mătorul comunicat oficial: Aviatorii marinei de 
răsboiu au aruncat în noaptea trecută cu suc
ces bombe asupra mai multor puncte întărite 
ale ţărmului englez. Asupra baloanelor germane 

' s'a împuşcat cu vehementă, dar ele s'au întors 
' neatinse. 
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Intărirea fortiflcatiilor din 
Dardanele. 

London. - Pe peninsula Gampoli \Sosesc 
zilnic numeroase trupe turceşti. Toate bateriile 
din Constantinopol au fost transportate la in
trarea Dardanelelor; au sosit şi numeroşi avia
tori germani cu aparatele lor, cari aruncă me
reu bombe asupra vapoarelor de trnnsport ale 
aliaţilor. 

Luptele din Marea-Neagră. 
Genf. - „Journal de Geneve" scrie despre 

atacul flotei otomane împotriva portului Teodo
sia, că acest atac a fost numai o demonstraţie 
împotriva ivirei escadrei ruseşti la intrarea în 
Bosfor. Succesul flotei otomane a fost făcut 
uşor în urma faptului că ·Ruşii n'au în Marea
Neagră decât numa•i două crudşetoare şi şi 
aceste făceau în vremea atacului servicii de 
recunoaşteri pentru escadra din fata Bosforului. 
Neavind Ruşii în Marea-Neagră alte vase ou 
viteza mai mare, porturile ruseşti au fost avi
zate în apărarea lor numai la bateriile de uscat, 
la crucişătoarele vechi şi mai vre-o câteva vase 
cu artiler.ie de calibru mic, cari se menţin per
manent în porturi dar n'au nici o importantă 
.pentru răsboiu. Dar nici vasele turceşti nu dis
puneau de tunuri de calibru mare, aşa că au 
trebuit să se multămească mai mult cu un suc
ces moral, decât ·ca să poată pricinui pagube 
mai mari. ·Echipajul vasului „Medjidje" cufun
dat cu acest prilej a fost salvat şi internat în 
inter.iorul Rusiei. Vasul „Goeben" n'a luat parte 
în a:cest atac, făcând actualmente serviciu de 
siguranţă în fata Constantinopolului. 

Stockholm. - Lui „Dagens Nyhete" i se te
legrafiază din Petrograd: ·Ruşii au de gând să 
ridice din mare tunurile şi munitiunea vasului 
turcesc ,,:Medjidjie" care s'a scuifundat lovin
du-se de o mină. La locul de scufundare au fost 
trimişi ·corlari, cari au oonstatat că crucişătorul 
scufundat e încă întreg şi astfel s'ar putea ri
dica întreg din mare. 

Sârbii nu atacă.· 
Neoplanta. - Pe câmpul de răsboiu din sud 

e linişte deplină, poziţiunile noastre sunt bine în
tărite pentru defensivă dealungul Dunării, Savei 
şi a Drinei. Sârbii, cu toate că avuseră gând, n'au 
încercat să pornească ofensiva împotriva noa
stră. 

Rusia încă nu e gata pentru lupta 
decisivă. 

Roma. - „Corriere della Sera" anunţă din 
Londra: Cercurile militare sunt de părere că 
soartea răsboiului atârnă dela evenimentele din 
Carpaţi. Se poate oonstata că ofensiva comună 
plănuită de aliaţi, se poate porni, numai când 
ş.i Rusia va fi pregătită pentru aceasta. Deşi 
·Ruşii au .făcut în vremea idin urmă sforţări 
enorme în Carpaţi, totuş nu se poate spune, că 
ei ar fi pregătiţi pentru lupta decisivă. 

Lupte mari iminente la granita 
României. 

Bucureşti. - Din Marmornita se an un tă: 
Trupele austro-ungare, cari au primit mereu 
noui întăriri, au început ieri dimineată să bom
bardeze localitatea Boian. Austro-ungarii au 
întărit drumul Curin-Cernăuti. La Noua Sulit?l 
~osesc mereu noui trupe ruseşti, cari au fost 
aşezate la granita Bucovinei şi Basa•rabiei. ln 
1reneral se crede, că în curând se vor da lupte 
foarte desperate în apropierea giranitei Româ
niei între trupe~ austro-ungare şi cele ruseşti. 

Un alt general buh~ar în armata 
rusească. 

Stockholm. - Zia•rele din Petrograd scriu 
că generalul Saravof şi-a îmbiat serviciile mim
sterutui de răsboiu al Rusiei, cerând să fie pri

. mit în armata rusească. 
Generalul Saravof e fratele fostului mini

stru de răsboiu al Bulgariei. Saravof ar fi al. 
doilea general bulgar în armata rusească, căci 
!Dfimul se ştie e generalul 'Radko Dumitriev. 
care fu ridicat în zilele trecute de către tar la 
rangul de principe .. 

Venizelos recrutează trupe de 
voluntari. 

Roma. - „Tribuna" anuntă că Venizelos 
reorutează trupe de voluntari, cu cari are de 
gând să invadeze în Asia mică. 
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Aviatori duşmani deasupra 
Freiburgului. 

Viena. - „Neues Wiener Joutnal" primeşte 
din Berlin: Aviatori duşmani au aruncat ieri 
înainte de ameazi asupra oraşului Freiburg din 
Breisgau, 4 bombe cari au căzut în cartierul 
Stiillingen, omorând mai multi cetăteni. In urma 
exploziilor au murit şi mai multi copii. 

freyburg. - Ieri la ameazi s'au ivit din 
nou deasupra oraşului aeroplane dusmane. Au 
fost aruncate asupra cartierului Sttihlling 5 
bombe. 2 bombe n'au făcut nici o pagubă, cele 
din urmă 3 însă au omorât 2 băTbati şi 4 copii, 
iar ipe 2 bărbati şi 8 copii i-au rănit grav. O 
bombă a trecut prin coperişul unei case. 

Munitie rusească pentru Sârbia. 
Frankfurt. - „Frankfurter Zeitung" primeş

te din Genf ştirea că după o telegramă primită 
de „Petit Journal" din Bucureşti vapoarele ru
seşti „Servia" şi „Alihazia" au trecut pe Du
nă·re în sus, încărcate cu munitie pentru Ser
bia. Vapoarele ruseşti au fost încărcate în por
tul rusesc Reni. Luni au trecut prin fata portu
lui român Oltenita vaipoaTele ruseşti „Odessa" 
şi „Komita", cari duceau deasemenea munitie 
şi soldati în Serbia. 

Revărsările apelor împiedecă 
operatiunile în Bucovina. 

Bucureşti. - „Dimineaţa" primeşte din Ma
morniţa: Luptele în Bucovina au încetat în zi
lele din urmă din cauza revărsărilor provocate 
de ploile mari. Prutul amenintă să revarse re
giunile ce se găsesc spre sud. Părău! Molnita. 
îu care apa de regulă e foarte mică, a revăr
sat inundând regiuni din Bucovina si România. 
In noaptea trecută apa ajungând până la edifi
ciul de vamă dela graniţa română, a dus cu sine 
numeroase buţi de petrol pe teritor austriac. 

/ 
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3 şi jumătate milioane de oameni 
luptă în Carpati. 

Berlin. - După ştirile ruseşti, în Carpaţi se 
l 

luptă de ambele părti 3 şi jumătate milioane 
de oameni. 

Lupte mari în Belgia. 
Rotterdam. „Telegraaf" primeste din 

Sluis: La Brilgge au sosit Belgieni făcuţi pri
sonieri în luptele dela Orie Grachten. La Ypern 
e în curgere o luptă foarte crâncenă si mai cu 
vehementă se dă lupta mai cu seamă în regiunea 
.pădurilor Kemmelberg şi Gottschalk. Despre 
schimbarea frontului încă nu se poate vorbi. 

Declaratiile regelui Greciei. 
Bucureşti. - După o telegramă din Atena 

regele Greciei, Constantin !'a primit în au4ientă 
pe corespondentul ziarului italian „Trib\na", 
făcându-i interesante declaratii în legătură cu 
răsboiul. 

Privitor la Dardanele, regele Greciei, nu cre
de că va fi posibilă forţarea lor prin un atac com
binat pe mare şi pe uscat. 

Regele fiind întrebat de ziarist asupra ati
tud'inei Greciei, a spus: 

- E foarte greu a da răsfJlms la această 
întrebare. Sum convins că fiecare Grec va prinde 
cu bucurie a'ma, când îi va cere aceasta patria. 
Poporql meu înainte de toate e patriotic. Acei 
bărbaţi însă, cărora li s' a încredinţat conduce
rea tării, trebuie să iee în considera' e dificultă
tile actualei situaţii şi să cumpănească bine, 
care e momentul potrivit pentru pornirea unei 
eventuale ac(iuni. De altcum părerea mea per
sonală e, că Grecia are în primul rând să înlă
ture' greută(ile sale financiare cari i le-azi pro
vocat 'ăsboiul balcanic, deşl e problematic că e 
posibil aceasta în grabă. 

Comunicate ruseşti. 

Petrograd. -- · Oi'ic,al. - La vest de INiemen o 
luptă cJ.e detaliu continuă în regiunea apel Ceşupa. 

Pe celelalte sectoare ale frontuqui nostru nici o 
schimbare caracteristică nu s'a produs. 

Petrograd. - Oficial. - La V. de Niemenul mijlociu, 
în ziua de 11 Aprilie n. au avut loc lupte parţiale. 

Lângă Ossowiec şi în regiunea Yedwabno şi între 
Pissa şi Omulew a fost duel de artilerie. 

lncercarea de atac pronuntată de Germani contra 
satului Szafranki a dat greş. 

ln Carpaţi în direcţia Rostoki am respins la 10 Apri
lie n. printr'un foc la distante mici, mari forte lnami.:-e. 

cari ne atacau în mod repeţit. 

Comunicat oficial francez. 

Paris. - Comunicat. din 15 Aprilie ora 23: La nord 
de Albert, Germanii au dat în noaptea de 10 spre 11 
Aprilie st. n. un atac contra tranşeelor noastre din Ha. 
mel şi pădurea Thiepval, dar atacul a fost respins cupă 
o luptă corp la corp. fn Argone s'a dat o luptă foarte 
aprigă în tot cursul noptei. Am distrus un blockhaus 
inamic. Am luat 300 metri de tranşee, am menţinut câ
ştigul nostru deşi Germanii au dat două contraatacuri. 

Intre Meusa şi Mosella nu a fost nici o actiune de 
infanterie, în regiunea :Eparges şi Combres dela succe
sul nostru din 9 Aprilie. 

ln pădurea Ailly atacul dat în seara de 10 Aprilie n. 
dat stăpânirea unei noui linii de tranşee. 

ln pădurea Mort Mare Germanii au izbutit în cursul 

noptei să recucerească tranşeele pe cari le pierdus.:r3 
în ajun. Poziţiunile pe cari le-am cucerit însă !a 8 A

prilie, au rămas toate în stăpânirea noastră. 
ln pădurea Le Pretre, la lisiera apuseană a puu::tuivi 

numit Quart en Reserve, două violente contraat.li.:cri 
inamice au fost respinse de focul nostru de infanterie 
şi artilerie. 

Avioanele noastre au aruncat mai multe obuze asu
pra gărei maritime şi fundăriei din Brugcs. - (M-g.) 

INFORMAŢI UNI. 
: Arad, 17 Aprilie 1915. 

Sublocotenentul Victor Russ şi 
glotaşii săi. 

Ziarele din Viena şi Budapestial ne aduc amă
nunte foarte interesante cu privire la faptele eroi
ce - aproape legendare, - pe cari le-a săvârşit 
comandantUI~ unei cete de glotaşi români dela în
ceputul răsboiului încoace şi până azi în nume~m se 
luote crâncene din Carpa1ti, Galiţia şi Bucovina. Cel 
ce a săvârşit cu glotaşii săi aceste fapte de vite
jie, unice în felul lor, este fostul căpitan activ în 
armata austro-ungară Victor Rusu, astăzi subloco
tenent de glotaşi, decorat cu medalia de aur pentru 
vitejie. 

Absolvent al aoa;demiei militare, înfiinţate încă 
pe timpul Mariei Teresia, Victor Rusu îşi creiase 
o admirabilă situaţiune în armată, ajungând aghio
tant al şefului de statmajor austro-ungar dinaintea 
ba.ronului Konrad von Hotzendorf. Inainte de a 
ajunge însă acolo a colindat Bosnia şi Hertegoviu1 
şi Serbia organizând temutul serviciu de sp' :naj 
al bandelor sârbeşti ce nelinişteau pe atitrci po
pulatiunea paşnică din-~ele două provincii pe a·· 
tunci numai ocupate cu mandat european de Au
stro-Ungaria. De multeori s'a abătut şi prin Mu.1-
tenegru şi în toate părţile a dat dovada unui a~. 
mirabil sânge rece, unui spirit pătrunztttor şi ~wn 
cunoscător de oameni. Astăzi numără aproxim ·tiv 
50 ani. 

Demisionând din motive necunoscute din ar
mată, l(lf intrat în pressă şi a lucrat multă vreme în 
redactia organului partidului naţional român din 
Budapesta, „Lupta", colaborând regulat la „Reichs
post", la organul socialiştilor creştini din Viena şi 
la „Danzers Armee Zeitung". A venit apoi în Ro
mânia, unde a asistat ca ziarist la mai multe ma
nevre, publicând în pressa de specialitate din Au
stria câteva articole cu juste aprecieri relativ ~ai 
calităţile şi defectele armatei române. In timpul din 
urmă exploata o carieră de piatră lângă T.-Severin 
- când veni ştirea de~pre isbucnirea răsboiu:llui. 
Victor Rusu, deşi nu mai figura în cadrele armatei 

j• 
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. a1Ustro-ungare, a alergat imediat să-şi apere tara. 
S'a prezentat vohmtar, i s'a dat rangul de sergent 
major şi a primit comanda unei compănii de ecle
rori, compusă din glotaşi români aleşi de el din ti
nutul Solnoc-Dobâca şi Năsăud, cu care a operat 
aşa zicând independent de celelalte trupe. ln Bu
covi111ai şi în Galitia, dealungul Carpaţilor se po
vestesc lucruri extraordinare despre ~castă mână 
de eroi - şi Ruşii au pus pret de 25.000 de ruble 
pe capul comandantului, de care vreau să se scape 
cu orice preţ. 

Parastas. Joi s'a oficiat parastas solemn în 
Curtea de Argeş pentru odihna sufletului marelui 
şi inteleptului rege Carol /, dela a cărui moarte 
s' au împlinit şase luni. Doliul luat de autorităţi şi 
de armată a încetat c11 ziua de Joi. 

lntrunirea camerei. Luni în 19 c. se va în
truni camera un~ară pentru o scurtă sesiune, în 
care se vor prezenta din partea guvernului mai 
multe --poiecte snre votare în legătură cu răs
boiul. Ministrul de justiţie după cum se anuntă 
din Budapesta va depune pe biroul camerei în 
sedint<1 de Luni 4 proiecte. np~nr1> reforma 
procedurei judecătoreşti privitoare la a 'f'"'"'°''"i; 
despre modificarea legii de pressă, ca să se dea 
o amânare de alti doi ani pentru cautiunile ri
dicate. Al treilea proiect dispune că în urma 
stărilor economice extraordinarP abuzurile să
vârşite cu prilejul liferării pentn1 armată, d~~ 
ele s'au săvârşit în cursul Tăsboiului sunt cahh
cate de crime şi dacă s'au pricinuit pagube sim
titoare intereselor de răsboiu se vor pedepsi cu 
temnită pe viată. Al patrulea proiect nrive~te 
responsabilitatea pentru averile trădătorilor de 
patrie şi în baza aeestuia averile aceste vor 
trece în posesiune astatului. · 

Pentru văduvele şi orfanii ostasilor noştri. 
.Părintele protopresbiter din Mercurea. d. A
vram S. Păcurariu dărueşte întru vecinica odih
nă a secretarului „Cassei de păstrare din Mer
curea" Nicolae Pârvu, căzut pe câmpul de răs
boiu 5 cor. la fondul Andrei baron de Saguna 
pentru ajutorarea cu preferintă a vă(juvelor şi 
orfanilor ostaşilor noştri căzuţi pe câmpul de 
onoare. Pentru prinos aduce sincere mulţumite, 
în numele Reuniunii meseriaşilor sibieni: Vic
tor TOlfdăşianu, president. 

furtună pe Dunăre. Din Galati se comunică 
că Mercuri dimineata o groaznică furtună s'a 
deslăntuit pe Dunăre, arnncând valuri . mari 
peste cheiul portului şi zguduind puternic va
sele acostate în radă şi în largul punărei. fur
tuna a ţinut aproape toată ziua. Mai multe şle
puri şi ciamuri au fost smulse din ancoră şi a
runcate la larg. Vaporaşul „Maria" fiind lovit 
de un ciam, a fost scufundat. Accidente de 
persoane nu s'au întâmplat. Bacul ,,Mihail" fiind 
desprins de asemenea din ancoră şi târât de 
curent, s'a oprit în vârful a două vapoare ita
liene acostate la docuri şi în direcţia cărora 
era cu furie repezit de valuri. Alte şlepuri şi 
vapoare au suferit stricăciuni. 

Valurile înfuriate ale iDunării au rupt Mer
curi la orele 12.30 o nouă porţiune din digul 
care apă'fă litoralul românesc dinspre Oltenita. 
Apele s'au revărsat cu furie pe frumoasele se
mănătur4 ale locuitorilor amenintând serios co
munele: Spanciof, Spancea şi Clinciu. 

700 de copilaşi refugiati lnternati in asilul 
de cooii al statului. Se anunţă din :Miskolcz: La 
oridnul ministrului de interne autorizatii asilu~ 
lui de copii dinBudapesta au trecut azi cu trenul 
prin gara din Miskolcz, aducând ·cu ei 700 de 

· copilaşi (sub IO ani) din localităţile evacuate 
în interesul răsboiului, în comitatele Zemplen şi 
Săros. Trenul special a sosit cu mici copilaşi la 
orele 5 după ameazi în gara din Miskolt, unde 
au fost ospătaţi a dorinţa ministrului de interne. 
Micilor refugiaţi li s'a dat cafea. colaci şi vră
jituri. Cei 700 de copilaşi vor fi aşezati în asi
lul de copii al statului unde li se va da îngrijirea 
şi creşterea corăspunzătoare până când se vor 
putea întoarce la părintii lor. 

Surpare de munte. Se anuntă din Timişoara: 
Azi dimineată s'a surpat un deal pe calea fe
r~tă secundară între gările Monyo (?) şi Câi
nie. T•renul de persoane care trecea chiar atunci . 
prin acel punct a fost Tăsturnat. Dintre călători '1 

au murit 5, iar 17 s'au rănit grav. Călătorii 
erau în cea mai mare parte tărani români cari 
se cluseseră _la târgul de săptămână din R~şita. 1 
Drumul de fier a fost construit de firma Pallos. 

.:R OM A N lJ [" 

Surpările în acest punct se repeţesc după fie
care ploaie mai mare şi până acum s'au chel
tuit pentru reparaturi o jumătate milion co-
roane. • 

lnundatii în Bucovina . .Oin Cernăuţi se co
munică ziarelor din România următoarele: Bu
covina este· ameninţată de mari inundaţii din 
cauza ploilor torentiale ce cad fără întrerupere 
de câteva zile. Apele râurilor Siret. Suceava ş1 
Ceremuşul au crescut considerabil. ameninţând 
cu revărsarea pe întreaga regiune arabilă din 
partea locului. In valea oraşului Cernăuti .Pru
tul s·a revărsat producând ravagii pe ş~surile 
dinspre Jucica şi Calicianca. lAutoritătile au 
luat toate măsurile posibile pentru înlăturarea 
nenorocirei. Numeroase locuinte situate pe ma
lul .Prutului au fost evacuate. Chiar în dreptul 
frontierei române la Molnita. Prutul s'a revăr
sat, inundând o mare porţiune de teren, ame
ninţând şi cazarma grănicerilor români. Râu
l~tul M~olniţa care trece pe lângă Mamornita, 
sa revarsat deasemenea acoperind pe o mare 
distantă terenul de pe ambele maluri cu un 
mare strat cu apă. La vamă torentul apelor a 
'ajuns în d'reptul clăditei cordonului militar 
illând şi câteva butoae cu gaz, depozitate a~ 
colo. S'au luat şi aici măsuri de salvare. 

Kenjlro Tokutoml. 

Până la moarte ... 
Roman japonez. 

Tradus tn româneşte de P. Robescu 

· VII. (14) 

ln serviciu. 
lf ong-lfong„. Iulie. 

„N ami iubită! 
,,Pe când îti scriu, termometrul arată 99° 

fahrenheit: este o căldură extraordinară! Creă 
că ai primit scrisoarea ce ti-am trimis din por
tul Saseho. De când am ridicat ancora din Sa
seho, am avut mereu timp frumos, dar aşa de 
cald, că chiar noi, marinarii Insulelor Neînvinse, 
am fost siliţi să ne dăm tributul. Vre-o doispre
zece din ai noştri, marinari şi ofiţeri, s'au bol
năvit. de insolaţie. Eu însă sunt bine, şi infir
meria nu a făcut încă cunoştinţă cu mine. Doar 
soarele dela ecuator, m-a ars aşa de rău, că 
eu singur nu mă mai recunosc. Ştii ce am pă
ţit azi? Duclndu~mă' Ja bărbier, când m-am 
văzut în oglindă, mi s'a părut că sunt altul! Un 
camarad glumet, m'a sfătuit să-ţi trimet o foto
grafie a mea, aşa cum sunt acum ... însă eu nu 
l-am ascultat. 

„Călătoria noastră, până acuma, a mers bine 
(în afară de ceasurile călduroase şi de vântul 
morisone) şi ieri dimineaţă ttm ancorat aici, pri
miţi cu manifestaţii de bucurie, cu strigăte, cu 
muzică. 

„La Saseho am găsit scrisoareta ta, pe care 
am cetit-o <le o mie de ori! Jmi pare rău că 
mama este bolnavă, totuş mă mângăi ştiindu-te 
pe tine lângă dânsa. Te rog din suflet, să-mi 
ţii locul lângă dânsa. Când mama este bolnavă, 
se face mai curioasă, iar eu împărtăşesc cu Hne, 
cu toate că numai cu gândul, greutatea rolu-
lui Tău. , 

„Nădăjduiesc că rudele noastre din Takasaki 
sunt bine„. Ce face unchiul Kato? Tot.aşa de 
ocupat este cu foarfecile şi cu grădina? ... Imi 
scrii că Iku a plecat; nu prk-ep pentru ce, şi-ti 
spui drept, că-mi pare foarte rău: îmi era 
dragă!. .. ·Mi-e teamă că resimţi şi tu lipsa ei. 
Te întâlneşti cu tanti Kato şi cu Chizu-ko-san? 
· „Imi scrii ci Chijjwa vine des pe la noi. 
Ştii că noi avem putine rude, dânsul este unul 
dintre a:ceste rude, şi mama tine la el, de aceea 
îi place să fie bine primit. Chijiwa este un tâ
năr deştept şi şiret, de aceea cred că-ţi va fi 
de vr'un folos. 

AI Tău 
Takeo". 

,.;P. S. Aici vom sta câteva zile, pentru ca 
să luăm provizit, pe urmă vom ple~a la Sidney 

Duminecă, 18 Aorilie 1915 . 

via Manilla; de aci ne vom duce la San Fran
cisco; la Noua Caledonia; în insulele Fiji, şi 
ne vom întoarce acasă, trecând prin ttawai. 
Sper să ne întoarcem la toamnă. Ser.ie-mi la 
San Francisco, în Statele Unite, adesând scri
soarea Consulatului Japonez''. 

• 
„Sidney„. August. --„Draga mea Nami! 

„In Mai, anul trecut, eram fa Ikao, la cule
sul ferigelor, cu dulcea mea Nami-San; azi mă 
găsesc Ia Sidney, departe ... departe ... în cel
lalt emisfer! Seara, târziu, când mă uit pe cer, 
la Crucea de Sud, gândul meu rătăceşte în mul
ţimea amintirilor şi-mi dau sama cât este de 
adevărat şi cât este de dureros faptul că aid 
pe pământ, totul se schimbă aşa de repede! 

„Anul trecut, în timpul călătoriei, am sufe
rit mult de răul de mare; de data asta în~ă, mă 
simt bine, prea bine ohiar. In cllătoria aceasta 
am un tovarăş nedespărţit, pe care nu l-am avut 
până acum: koana ta. Când stau pe puntea de 
comandă şi mă uit la întunecatul cer al sudului, 
pe care stelele scânteiază ca diamante, mi se 
pare că în penumbră văd profilul chipului tău 
adorat ... Oh, nu rîde de iluzia aceasta. care-mi 
nutreşte bucuria de a te revedea! 

„Când stau cu camarazii mei, ştiu să mă pre
fac nepăsător, şi cânt ou ei: „ce-mi i)asă de la
crămile ce se plâng în casele noastre, mie care 
sunt însetat de glorie!" Şi totuşi (încă odată, 
nu rîde de copilăria aceasta) portretul dragei 
mele Nami-San, îl am mereu în buzunarul de 
deasupra inimei... Şi chiar şi acum, scriindu-ti, 
văd limpede figura uneia care · ceteşte foaia 
aceasta, în odăita sa, umbrită de palmieri ... 

„In baia Sidney, multe familii vin de plăcere, 
cu vapoarele lor proprii. Şi eu mă surprind gân
dindu-mă, că dacă totul va merge bine, când 
Nami şi cu mine vom începe să albim, voi cum
păra un vapor <le cel puţin 5000 de tone ... eu 
voi fi comandantul... copiii .noştri vor fi mari
narii... şi vom naviga pe toate oceanele. Vom 
veni şi ·la Sidney şi eu voi povesti unei Nami cu 
părul alb, nebuneştile vise ale unui tânăr ofiţer 
de marină, care a navigat prin locul acesta, 
acum sunt multi ani... 

al tău Takeo 
care te iubeşte din toată inima". 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

CA UCENIC 
află loc un tânăr din familie bună, 
absolvent de cel putin 2 clase 1dm· 
naziale ori reale, care posede afa
ră de limba română şi cea ma-

2hiară la fJrma 

TRAIAN BAICU, comerciant 

(Ba 2413-3) 
Zalatna (corn. Albei Inf.) 

ln atenţiunea 
llegustof ilor I 

· Acoperirea trebuinţelor de 
cioco/ad4 şi zaharicale pen· 
tru preţuri de fabrldl. :: :: 
In depozit: Kugler, lfel· 

OÂB~· ;;K~~;;~=~: I· 
Piaţa Andrdssy, colţul Salacz aleza 

Telefon 1059. Telefon 1059. 
(Oa 2270) 

\ 
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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. 

VINURI 
vechi ţ1i noul de vân.du't. 

Adresaţivl cu toată încrederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Vilâgos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, clll'8te şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. · 

' 

Vinuri vechi din anii 1911 - 1912 
Vin alb - . - -·78 - 064 
Rtzliog - - - .-·so -·68 
Roşu de Mlnfş -· 1·60 1·20 
Carbenet - - 1 '40 - -

Vinuri veeht şi nou din anul 1914. 
Vtn alb - - ~ -'56 - 0 48 
Rlzllog - - - -·58 -·50 
Şlller. - - - -·60 -·-

Rachiuri. 
Rachiu de treve - - - 2·20 
Rachiu de treve speeJalltate - 2 60 
Expediez ·la dorinţă tn sticle şi în canti-

tate mai mică vin. 
Vinul se expdiează cu rambursă dela 50 

litri în sus sub îngrijirea mea proprie. 
V ase dau împrumut pe timp de două luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 

)le 947 Pe'ti::-u Ben.ea 
propr. şi neg. de vinuri 

Yllago• (Arad m.) 

~------------------------. 

SALON
-cremă 1 cor.30 Iii. 
-poudră 1 „ 30 „ 
-săpun 1 „ - „ 
-maniei.ir . 65 fii. 

Comandele din provincie se expe
:: diază :iilnic tn mod pro.mpt. :: 

Far1nacia la „Sf. Francisc" I Budapesta, bulevardul Oli Di nrul" ~~,; I 
„„„„„ .... !„„„„„. 

l'Ell'TBU OA 8.1. O'D'JllP.l.BAŢI 

„ PI.4.NURI" 

au trebuie sl mergeţi la BUDAPESTA, la 

,,TBISKA'' 
se pot cumpăra cu preţuri favo
rabile. In+ localitate introducerea 
pe timp de un an o face gratis. 
In provinţă : expediază pianuri 
cu ·porto şi pachet.are gratis. 

TBIWSKA. J~ 
CLUJ (KOLOZSV AR), 
1tr. Bartha-Mikl61 nrul 14. 

' llf 
I 
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Rado Gyula Gf ORGY 
prăvălie de conf,cţiuni 

pentru dame în ARAD. 

' • 
· Routăfi în 

COSTUME 
din cottelen, pepita şi alte stofe 
la modă I 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, 

··· Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, .. -
Talii, . 
Halate 
fuste, 

. Mantale de lister şi gumă 

in asortiment extraordinar. 

' • 
Blnie · ~i hain~ ll~ llolin. 

r 

MENYHERT 
' ' ES TARSA 

magazin de vardesiuri 
. \ventru dame. 

ARAD, ~nl~v. Amlra~~J 8. 
Vis-a-vis de intrarea bisericel Minoriţilor 

Hnutătile noastre : 
I 

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 de mătase 
Talii mo'derne 
Talii de doliu 
Pardesiuri de gumă. 

. Preturi fixe. 
Telefon 855. 

: Fiţi atenţi ·1a firmă! : 
Preţuri fixe! Telefon: 238. · coo 2384-~) 

(Ra 2376) ! 

•i 
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• 
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1~~·~--·--~~·~~~~~~~~~~~~~~-.-----···= ! ~ _ Prem ... ca medalia cea mare la expodtfa mllenarl dia Badapesta la 1890. ~ 
„„„„„„„„„„„„„„ ___ 

(Oo 2127) I Pielării ,,, 
tal pe I 'W~~,~ Turnă!Dtla d~ clopote. - Fabrica de scaune da fler pentru clopote alul I 

I Fiul lui Antoniu Novotny, Ti~~~~~~a- . e achizite p. ghete 
instrumente pentru 

oantof ari şi cismari 
~ 3e recomandli spre predtlrea clopotelor noul, precum la turnarea de nou a ~ 
(ii clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garanţie „ 
g, de mal multi ani, provăzute cu adJustărl de fler bătut, construite spre a ~ 
im lntoarce cu uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o .,.. 

se pot procura mai bine 
laa 

~ lature fiind astfel scutite de crep.are. - Sunt recomandate cu deosebire ~ 
CLOPOTELE OĂURITE, de dânsul Inventate şi premiate în mal multe ..., 
rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - ca 61' 
1ăurl ca figura S şi aa un ton mal lnteslv. mal adlnc. mal limpede, mal ... 

Gyon&J Sandor 
plăcut şi cu vibrarea mal voluminoasă dec!t cele de sistem vechiu, astfel ~ 
că un clopot patentat de 327 kgr. este egal fn ton cu un clopot de -461 ksr. W 
patentat după sistemul vechi. - Se mal recomandl spre facerea scaunelor • 
de fler bătut, de sine stătătoare, - spre preadJustarea clopotelor vechi Cil ~ magazin de pielărie I BUDAPEST, III., Tavas.z;-u. 1. s.z;. 
adJustare de fler bătut - ca sl spre turnarea de toace de metal. -:- tll 

~ Preturi-curente Ilustrate trimit srablJL • 

~·~~--~~~~-~~---~~-~~---~ 
O nouă invenţiune de clopote! 

~P~1~?~~_f_Ll_~~tat :;ea:~~~~ :f~Itc!u!~~i:r<!o~~c ~~~ 
Ho 1632 fel a1emenitor acordului dă un sunet 

plin, puternic şi sărbătoresc 
„ precum şi adânc. 

Echipamente p. clopote de fer 
Stalur' ,, „ " " Prospecte fi preliminar de apese gratia. 

Friederich Honig 
fabrici da clopote bravatatl 

~~~~~~~~Arad, str. Răkoczl nr. 11-28. 

Cea mai buni api de dinff premiati la mal multe I 
expoziţii lnternaţtonale cu cele mai mari distincţii. I 

Ei<><> CC>~. 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

apei de dinţi BARTILLAS 
--o sticll 80 fii.-· mai are durere 
: de dinţi sau miroasă gura. : 

Ed. Bartilla-Winkler's Nachf. 
•• - L. PLAN •• •• 

Wien, X. Goethegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Să se ceară 
pronunţat Api de dinţi Bartllla; pentru denunţările falsificaţi
lor plătesc onorar bun. ln comunele în cari nu se poate dpăta 
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii. 

" CEL MAI MODERN INSTITUT TIPOGRAFIC 

ROMANESC DIN UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 

„CO-NCORDZA" 
SOCJ8TATI! 

PB ACŢIUNI AR/\D, STR. ZRINYI 
NRUL Ila. 

l'Hlld 11KOYlzfonat Cii cele mal moderne ma,1n1 din 1trlfnltate fi 
pitrle, cai •••bl.1 de c•le•, .ma.ai de tiJJl&J', iaaşhll d9 
t•tat fi •••i.Jl.1 ·de Y•nat o~eie, precum tl cu cele „1 
modeme litere, prlmqte spre executare totfehll de OJIE"i, .re
Yt.'le, lol, JJl&cate, M6i.BtH, tip~twi ;en'tnl Nne.t 
şi •oa1etiţi, .JJMCtun şi tJ.pUi.tun ad'Vocaţt&Ie, ra.,.,,. 
Ul'1 de l060d.D„ CIZllllD.ie .i .Pflllt.1'11 petl'ecel'L Allua ..... 
funebrale te executl cu cea mal mare urcenţi. Se exec11til lot 
lellll de lucrlrl de aceasta brantl dela cele mal 1fntple ,w li 
cele mal fine. - Executare promptl. - Pre;arf lllOderMI. 

I Societatea de asigurare olandeză societate pe acţii. 
,,lllgememe Maatschappij van Levens
verzekeringen Liirente" în AJSTERDJ.I. 

Direcţiunea p. Ungaria se află în palatul propriu al lnst. în 

Budapesta, Ialvin-ter, Baross~ntcza 1, fillOi-ut 2-4 sz. 
Intrarea prin poarta nrul 4 din bulevardul 01101. 

Cele mai ief"t:ine taxe s · 
Suma asigurlrilor la afiqitul ) 

anului 1912 • • • ) 
Suma rezervelor', 

Afarl de rezerva replătirilor . • 
Plltirfle de ploi acum flcute ) 
uiguraţilor • • • ) 

(r'. 1758) 

peste 406 mii. -cor. 
„ 120,416.453 cor. 94 fii. 
• 986.499 cor._ 14 fii. 
„ 13,153.386 cor. o 5 fiL 

I OiEiD~fG.R&fEEiiiii: I. 
I ODINIOAR,A SOCIETATEA CURELARIROR 

. Strada Cisnădiei 45. s I B 11 u, Heftauer -gasse 45. 
~ 

•••••.!• __ --·--·--· .. --· -----~~~-~~--~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f 
Tiparul tfpo2fafiel „Concordia" societate pe actll în Arad. - Edltor-respoosabll: LAURENTIU LUCA. 


