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ABONAMENTUL: 

Pe un an •• 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- " 

- Pe a luni • • 7.- " 
Pe o luniă1 • • 2.40 . " 

Pentru România şi 
străinătate: 

Pe un an . • 40.- flanel. 
Telefon 

·pentru oraş şi Interurban 
Nr. 750. 

Noi „renegatii-'. 
Arad, 12 Maiu. 

Cu adâncă mâhnire am cetit într'un ziar din 
Tară invectiva, isvorîtă din indispoziţia sufle
tească a unui bun patriot, prin caire unii dintre 

, vlădicii şi fruntaşii noştri sunt acuzati (de-a 
câtea oară? ... ) că prin ţinuta lor patriotică au 
compromis cauza românească de pretutindeni. 
Este atât de gravă acuzaţia şi atât de cronică 
în consecinţele ei, căci atinge onoarea ~i inte
gritatea unor oameni de seamă - încât ~u cre
dem, că un răspuns obiectiv n'ar putea folosi 
cauzei noast1re naţionale, pe care după consta
tarea eminentului patriot din Tară nu sunt în 
stare s'o susţină fruntaşii transilvăneni. 

După logica polemistului nostim Românii 
din regat au aşteptat. dela episcopul Hossu, Ra
du şi Cristea, dela conducătorii comitetului na
tional: Maniu, Vaida, Vlad şi 1Mihali ·- ca a
ceştia la isbucnirea conflictului international, 
să se declare ostili intereselor Casei .Habsbur
gice şi să provoace revoluţie. După aceeaş lo
gică s'ar fi pretins, ca întreaga populatie ro
mână din' monarhie să denege contribuţia ei 
militară - şi elementul iromânesc să ia afron• 
tul politicei imperialiste. 

· In cercuri mici aci se constrânge întregul 
. conţinut al ieş~rei eminentului profet din Bucu
reşti - dar cum cercurile mici nu înseamnă de
cât sfere micşorate în •regula strictă a forme

. lor - putem fi convinşi, că vor fi foarte multi 
. oan;.:ni ln f(omânia, cari se cugetă la fel cu duş
. .Jnanul fruntaşilor din Transilvania si care fără 

de răspundere morală, dar şi fără de-a cum
. păni sine ira et studio situaţia noastră a Ro„ 

mânilor din Ardeal, sunt gata să arunce pe rug 
· pe toti vlădicii noştri, pe întreg comitetul na
ţional, să anatemizeze pressa românească din 
Ardeal, să stigmatizeze pur şi simplu fiecare 
frunte românească a cqnducătorilor noştri, şi 
în letargia unui entuziasm lesne de înteies, dar 
anevoie priceput, să constate că în Transilva
nia s'a pierdut cauza românească si că intelec
tualii români s'au făcut lacheii premierului Şte-

De lângă trei mormlJ!te. ! 

'„ ''. 

-- Prinos mortilor mei. - · 

$i tu veghiai ... ·şi trist rărindu-şi pasul 
Sta cantorul sdrobit în dreptul porţii 
La u~a noastră 'n noaptea lnvierii 

. Sta ingerul îngrozi'{ al morţii. 

$i cantorul bătu încet la poartă 
„Plirinte-i noaptea sfântă-a lnvierii". 
$i sta sdrobit plângând la poarta noastră 
Tovarăş ţie - frate al durerii. -

„ ... Deschideti-vă ceriurilor astăzi 
Si portile şi inimile toate 
Aud prohod durerii şi la poartă, 
Norocul aşteptat de veci, ne bate. · 

„Grăbi(i să vă sărut a voastră frunte 
$i 'mbră(işarea cea mai de pe urmă 
Grăbiţi trimişi ai sfintei păci de mâne · 
Că. viata-'n piept si-'n inima-mi se- curmă ... 

• , ... V oi. n' auziţi?! măriţii soli de bine 
Ne bat la poartă ..• vin ei, vin cântând! ... " 
. .. V ai tată şi la poarta noastră-' n noapte, 
Doar cantorul bătea .•. bătea plângând ..• 

fan Tisza, care de teama spânzurătorilor şi a 
puşcăriilor au „instigat" populatia la loialism, 
la patriotism venetic; care nu poate folosi de
cât conservărei unei ollgarrm1 maghiare 
şi ·:Prin care s'a tăiat· firul· de sentiment între 
regatul român şi intre Ardeal... · . · 

La -toate 1 aceste, un eclectic dnrc ar răi;
punde cu şarlatanul lui Molier&: 

- Domnule. ce-ai face dacă soartea te-ar 
duce într'o pădure aprinsă? Ai încerca 5ă stingi 
focul, dacă nu poţi altcum, cu lacrămile - ori 
ai aprinde şi copacii care nu ard încă? Ai î~
cerca să fugi, .să scapi - ori ai muri? 

Nu suntem însă eclectici şi nici cinici nu 
vrem să fim, privim deci dintr'un punGt de ve
dere ideal lucrurile şi în analiza noastră nu ne lă
săm târîti în josnidi. Credem, că fiecare dintre 
no! Românii avem un ideal şi fiecare nutrim îr. 
noi dorul, de-a ne putea jertfi chiar şi viata 
pentru un ideal frumos. Dar să nu confundăm 
idealul cu interesul, cum nu credem că ar fi per
mis unui sutlet de elită, să se jertfească fără 
de înţelepciune. A fi martir nu este egal cu a fi 
prost - şi a fi prudent, nu este o datorie, ci 
în actuala vreme, o condiţie sine qua non. fie
care dintre fruntaşii noştri, atât vlădicii cât şi 
mirenii, vor fi şi ei la rândul lor buni Români. 
dat trăind ca fiii acestei monarhii, politica lor 
n'a putut fi a sentimentului, ci a convingerii . 
a cinstei, a loialităţii. Sentimentul nu face geo
grafie şi hărtile nu se sohirnbă în cafenele. Un 
stat, consolidat chiar .Prin minunata cimentare 
a unit<'Ltii sale, nu poate fi dărîmat, dici cei ce 

• vor să răstoarne o clădire ruinând două-trei 
proptişuri~ vor cădea ei sub ele. In monarhia 
noastr~I, poporul românesc a fost totdeauna 
stâlp de energie pe care se răzima fără şovăire 
dinastia, şi „iredentismul" cu care ne-au acuzat 
Je obicei furioşii membri ai opoziţiei maghiare. 
n·a fost niciodată utopia noastră. Noi, Românii 
dia· Transiivama ne-am făcut datoria, înto'i
deauna. Am contribuit cu argintii noştri la cul
tura, militarismul, industria şi progresul. tării 
noastre. am fost cetăţeni cuminţi şi cinstiţi. 
.,Ne-am făcut datoria" - este un argument atât 

ln semnul Crucii - dreaptă mulţămită 
Celui Ce s' a 'ndurat pe patul morţii 
Atâta inângăiere să-ti trimită. 

$i vai ... aşa te-'ncremenise moartea 
Cu mâna-·n semn de cruce, ridicată 
$i-aşa te-ai stins visând mărita clipă 
ln trista săptămână luminată ... -

Că-ai fic'nviat în clipa îngropării'' 
. J,drohind sicriul jalnio ce te-a-'nchis 
AJJostol, care-ai plâns o viată-'ntreagă 
$i-aJJoi te-ai stins cu dorul unui vis... · , . 

Tll dormi! că-'n clipa mare voiu veni 
Umil rapsod cu scumpa liră-'n brată 
$i-'11 suflet glasul telu cel însetat 
Purtând, atunci, în marea dimineaţă 

ln patru un~hiuri voill vesti cz1vcîntz1l 
- Ce l-ai lâsat - de binecuvântare. 
El va pluti pe tot Ardealul, tată 
ln ziua zilei mari de sărbătoare! 
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de· greu pentru fiecare acuzaţie ce vine din par
tea unor fraţi nervoşi din regat - încât orice 
în~oi~lă trebuie să tacă. Vlădicii noştri şi Maniu, 
,M1hah, Vlad, Vaida şi ceilalţi nu sunt rene
gaţi'', nu sunt lacheii lui Tisza, nici spio.~i un
guri, e1 nu vor să patroneze cu loialismul lor 
triumful oligarhiei maghiare, ci s'au purtat ca 
bărbaţi întregi. Este ruşine a fi bărbat, alta 
chestie. Vor fi multi, cari pretucsc mai mult 
caracterul afemeiat decât un caracter firm şi 
reprezentativ .•. „Poate între aceştia, naivi de · 
fire şi slabi de înger, se vor găsi câţiva, can 
confundând realitatea cu fantezia, vor încerc:i 
să vadă în fiecare intelectual ardelean un ,,re
negat". Un renegat, care-şi .vinde neamul pentru 
un blid de linte şi de spaima sprâncenelor stu
foase ale procurorilor, cari „făgăduesc" spânzu
rătoare fiecărui „rebel". 

Nu trebuie să mai insistăm. că articolul ap~1-
rut într"un răspaudit ziar din Bucureşti, în care 
s'au insultat aproape toţi fruntaşii noştri din 

· Ardeal - se readuce la proporţiile unei clevete 
simple, după constatările noastre. Este de re
gretat, că în ziarele din capitală găsesc ecou 
insinuările cele mai triviale - şi că unii buni 
patrioti vor să pretindă, ca poporul românesc 
din Ardeal, cu ţinuta sa, să influenţeze politica 
regatului român. N'ar fi un acces de neiertată 
ticăloşie să se întâmple aşa ceva? ... Şi la ce ar 
duce teoria aceasta? Ar micşora cu totul virtu
ţile cele mai elementare cetăteneşti şi din orga
nizaţiile de stat s'ar face parodii ale coterillor 
politice de cafenea... · 

Nu. Să nu fim acuzaţi niciodată noi Tran
silvănenii că suntem „renegaţi". Noi avem as
piraţiile noastre naţionale culturale şi etnice • 
de cari nu vom abdica niciodată. Avem senti
fflentul puternic al unităţii noastre culturale. 
Apărăm cu energie $i cu sânge vechile moşte
niri. 
. Dar dacă Dumnezeu ne-a făcut fiii acestei 
monarhii, noi nu vutem fi decât bunii şi cinstiţ~i 
patrioti ai ei. . · 

Este nu numai o chestie de ambiţie să fim 
aslfel ci şi o - datorie. 

Câteva date privitoare la fostul 
director al şcoalelor româneşti din · 

. Ardeal: Radu Tempea. 
-- Comunicare istorică -

De Dr. Ioan Lupaş. 

Viata şi activitatea celor patru directori ai 
şcoalelor române gr.-or. din Ardeal: Dimitrie 
I:ustatievici, J(adu Tempea, Gheorghe Haines 5i 
J\iloise fulea, cari au condus dela 1786-1850 
învătămâ_ntul nostru poporal, este până acum 
destul de puţin cunoscută. Deşi modestă şi apă
sată de povara împrejurărilor oneroase, munca 
desfăşurată timp de 64 de ani pentru înjgheba
rea şcoalelor noastre poporale şi pentru buna 
lor îndrumare, merită negreşit să fie cercetată 
cu deamănuntul din partea celor doritori să cu
noască începuturile de organizare a învăţămân
tului poporal la Românii ardeleni. 

Pentru aceia dintre bărbaţii noştri de şcoală 
cari s'ar simţi chemaţi să întreprindă e> aseme.: 

I 

Dormi tată şi dormi mamă şi dormi soră nea cercetare, pun de astădată la dispoziţie câ-
l)ormiti ai mei din lume cei nwi buni feva date, ce am aflat în arhivele din Sibiilf 
Că noi murim de-'nfiorarea mută în legătură cu directorul şcolar şi mai târzi~ 
A unei mari şi triste 'ngropăciunL! protopopul Braşovului: Radu Tempea. 

$i mâna ta cerea să se 'mnletească . Dintre cei patru directori ai învătământului 
~~~~~~~~~~~~p~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Oviiliu Hu~a poporal ardelean ccl m~ de valoare atât ca 
Numărul poporal pe 1 an 4. cor Pretul unul exemplar 10---fileri~·---: .-1. - •. -;:N-;-u-m-::ă:-ru-:l:-p-o.;....p.;....o..;.;.ra~l;_p..;:.:e:....:..;1;:.:.:.:1 :.:.:2:.:..:co:....::.:.:r o~a:-.::ne 
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Regina Elisabeta a Ro~aniel. 
Primul gând ce l-a încolfit M. S. regina Elisa-i 

beta a României, de când a pus pitiorul pe,pă,mdn- ~I 
tul tiirei româneşti, a fost să caute„pe cât. /i vadi 1 
posibil, să îndulcească suferintele atâtora, .. sţi aliµ,e · 
durerile multora, să se adreseze sufletultii; ca su- : 
fletul Ei să fie, la rându-I mul(umit de menirea.; 
sfântă ce poate să aibă această ,p.rincinală parte .a: 
fiinţei omeneşti. ' · · ·- · ' ·.· 

$i, gândul acesta l-a fost pururea obsedant. 
Opera Ei - în afară bine 'nteles de opera lite

rară şi artistică a Carmen Sylvei, pe care nu e lo-
cul s'o discutăm aici - opera Ei filantropică cari
rabilă a fost la înăltimea sufletului ei dzeesc. 

Şi, opera aceasta nu numai c'a întrecut toate 
aşteptările cele mai optimiste, dar, ea este dura
bilă, eternă ca bronzul, ca blocul de granit. 

M. S. regina Elisabeta - cum plastic i s'a zis: 
mama răni(ilor, - a fost şi este şi mama orfanilor, 
mama orbilor, mama tuturor îndureraţilor, şi a 
tuturor desmoşteni(ilor soartei! 

Fără a face un joc de cuvinte Ea a fost nu nu
mai, mama lor, ci şi mana lor cerească! 

MAJ. SA REGINA ELISABETA A ROMÂNIEI •• 

Căci, sufletul Ei nu poate avea origină decât 
din cer. . 

Toată suflarea românească a purtat-O şi O 
poartă în adâncimile cele mai discrete ale eului et · 

om de carte, ca scriitor şi îndrumător, cât şi ca 
om al datoriei depline, a fost fără îndoială RadQ 
Tempea. „Gramatica rorµânească" tipărită de 
dânsul în Sibiiu la 1797 ni-l înfăţişează ca pe 
un om cu bune orientări în privinţa desvoltărij 
istorice a scrisului românesc şi -animat de cele 
mai fnunoase se,ntimente fată de totli scriitorii 
„aceia cari au adus şi aduc acuma roade şi mlă
diţe limbii româneşti, curăţind prin multele 
cărţi, care Ie-au dat şi le dau la lumină toată 
neKhina ce cuprinsese limba noastră, sitindu-se 
şi de acum înainte din cât va fi putinţa a o apro:.. 
pia de originalul ei. lnsă aşa ca şi cărţile bise'
nceşti bine să le înţelegem. Dumnezeu după 
<lireptatea sa să-i întărească! spre a putea aduce 
( luu ul început cu ml!Hă str~danie) la deplina 
s~ivilrşire, din ale cărora isvoară - z.ice R. T. 
în prefaţa gramaticei - mult m'am adăpat' şi 
eu întru alcătuirea Măestriei grăirii româneşti"1). 

Relaţiile dintre ·Radu Tempea şi Consistorul 
din Sibiiu, prezidat pe atunci de un 001 foarte 
mărginit şi răutăcios ca vicarul Ioan Popovici 
din Hondol, se vede că nu erau dintre cele mai 
bune. Lupta eternă dintre lumină şi întunerec 
se pare că l-a adus pe Tempea în astfel de con
flicte cu consistorul, încât timp mai îndelungat 
s'a vi\zut nevoit a rămânea departe de şedinţele 
consistorului, după cum arată scrisoarea, adre
sată de supremul comandant al armatei din 

1
) Cf. "Bibliografia ro.mâ.nea.scă veche" Bueuretti 

1910 t. II pag. 397. 

' 

;,ROMANUL" Joi, 13 Maiu 1915. 

ca pe icoana cea mai curată, cea mal binecuvantată , căci au dev~it tn. contrast cu spiritutl .timpului, tm
_;', j.n dimp <Je.restrişte„,de pr~.qaj;ul, ca .şi)µ.titn/J .,PiE\{iecă Wiuir.ica. ea .eă ajungă :la. -0 de.svolta.re mai 
de 1fj/lişte. şulletească! r p~r{ectă.~ .J>l,i»ă .i;le via.tă, ei la o autori ta.te mai im-

~~i îµ v.ecii vee#or .· şe va ,JJQmeni ,tot ,mai.~' q~itoar€.1 Il~r ~a;etje fiecine şi ~ceea, -că -0ricâ.t ar dura 
evlav.ie,l/.e p:imagJne,plutind 'tpt„mai sus,,,tpt TnlJi! ~~rt~actări,le,.i;u.,&1nernul, ori 'de ctte ori .s'&T .t.ntre
în {µm.i. ŞJI.Aerioare, 1 P!l,11l/1P soti.eJl,flJ#T~lµiJj.ăpitµµ,, r1,1W,e,.ele şi,.ar raju-<:~e. Statutu.I orga.nic :în întregi.ta.tea. 
Carpl1 I. . i l~i „tăm!W.e .,nea#ns, administra.Na. bisericei foncţio-

. • , ~ u-ea~ă ~ec~~u.rqa,ţă ,Jn senz1J1l acestui Statu..t organie. 
/i.<1.sf:ută.îµ,mwl r~~4;J,;,,i,~f!bU dţfi.~ied, M.t rD.ari. .sevl\a-~e.~u guvernul cândva fa .o ,înteole-

S. regina Efisabeta a Romamei implmeşte 72 de gere, bine, punctele modifi.cate v-0r inţra .io vigoare; 
ani. . dacă nu, îarăş bine; răimânem -CUIID a.m fost. Deci, ni-

Toată românimea li ureazd dln tot sufletul ei meni sa nu dee crezămâ.nt a:celor VOJ'.be nemo.tivate, 
devotat: că î.ncercările de m-0dificare ei •a.şa n'a-r 4vea 11r-0specte 
· · "~uiţi ani trăiascăt" de răuşită, fără încercări - de multoori ei repeta.te -

nimcn€a n'a.re drept aă fie profet. 

Modificarea şi complectarea sta· 
tutului organic al bisericei gr.·or. 

A · romane. 
- Articol din .aiară. __ 

. In .nu.măru.1 62 din a. c. 811 „Românului" a.m arătat 
·~e~sitatea .µ1-0dificării şi .complectării unor di.spozitiuni 
din statutul orgaui-c ad. bi.sericei gr.-w. române, ti toto
dată am in<ligetat ei directiunea în -ca.re ar trebui .fă
cute modificările ei complectările . .Acum - ca marele 
număr al credineioşilor acestei .biserici .să fie .mai bi.ne 
orientat i'll acest obioot - a.flu Ia lo.c a. ex:pUille şi 
modalitatea, ce ar . fi .să se armeze !la efeptui.rea modi
ficări.lor, precum ei starea. nouă teritorială a mitropoliei 
după înfiintarea faptică a nouilo-r e11iacopii. 

Fiecare Jege - fie fundamentală, -fie nefooda.men- . 
tală, fie în organi.smuJ statu·lui, fie in org&ni.simlll .bi
sericei - co.uform .postulatelor p.rogresuiui şi trebuin- . 
telor sociad.e, di·n timp în timp neco.nditionat devine . 
im.pusă unei corecturi şi .comple.ctir.i. Da.r .se etie şi 
a.ceea., că până câ.nd fie ajunge ·la o :intelegere Sntre 
factorii co.mpet&nti în .privinţa, m-0difi.că.rilor, şi _până 

când ajunge .partea, ,m-Od.ificati ·la valoare de lege, tot 
legea veche stă i-n. vigoare ei functionee.ză neîntrerupt, 
ori .cât timp ti cu o.ri clte .tntrerUiperi ar ţinea ~ertra.e
tăFile -Oe modi.fica.re, .ca.r.i uneori reuşesc, uneori lllu; 
.legea veche .nu se atinge. 

Biserica. catolică din .Ungari.a. voeete să tntroducă . 
autonom;e. ei constituti..onalis.m in gu.vemamentul sii:o; 
.aceasta a vă..zu-t, că absolutismul ei 1n bi.serioeă e ne
plăcut, ~ re.spi.ngător. A trecut ma.i muJt .de 30 de ani, 
de când .a început pertractări cu guveme .pentrµ anto- · 
nomie. Aceste pertractări au durat de muJte .-0ri timp _ 
îndelungat, de multe ori a.u fost întrerupte, .şi ni.ci iPA.nl ; 
-astăzi n'i&u ajuns ln toate Dunetele la tntelegere. Dar 
Jl&ntru aooea legile .vechi ale 1bisericei .ca.t-0lice sunt . 
încă ei ~tă?.i în 'vigo.a.re, nimănui nu-i trece .prui gft.ill<l 
să se atingă de ele. 

T-0tm1ai a.ea stă.m ei noi icu Satu.tul no.stru -0rganic. 
Oit.ave. p1H1.Cte ale lui trebuesc su.pu.se unei eGrecturi, · 

Transilvania, -Mitroszky către guvernul arde
lean la 24 Aprilie 1802. fo această. scrisoare di
rectorul Tempea e lăudat ca unul dintre cei mai 
distinş.i pre.oti români: om cult şi cu frumoase 
cunoştinţe de limbi, cuvântător fără zăbavă, eru
dit, plin de merite şi cu t<)tul devotat chemării 
sale; Deşi inzestrat cu însuşir.i atât de frumoase, 
Te:-!.?ea se temea fa 1802, că ·Consistorul nu-l 
va sprijini, _şă poată ajunge preot în Braşov. De 
a:::~ea recurge la sprijinul cornandei militare, 
~ar.~ n•J întârzie a 1nterven.i pe lângă guvernul 
arde'ea.1, rer..·01)1andându-l în mod atât de elo-
gios H.} , · · · 

Şi mai mari sunt laudele, pe cari le adre
sează Jui Radu Tempea, la 1804, un Săcui, me
dicul militar Samuil ~ndrâd, spunând că în ca
litate de dir.ector şcolar conduce cu .mµltă vred
nicie („dignissime") şcoalele, aceste ·arme ale 
viitorului, şi lăudând ,,îndoita .elegantă a trupului 
şi mintii" lui ·Radu, ale cărui merite fiind apre
ciate şi de împăratul· f rancisc H, acesta a în
găduit, ca Ţempea să poată fi de folos neamului 
său şi cu ajutorul slujbei preoteşti {„sacro of
hcio"), decât care nimic nu s'ar fi găsit mai 
demn de dânsul pe pământ, căci o natiune va 
fi fericită sau nefericită,' după cum din isvorul 
răcoritor al Învăţăturilor culege 'numai ce e 
bun sau tot ce este !l'ău. De aceea Salută medi
cul Andrâd pe Tempea ca pe unul care culege 
mărgăritarele din pulberea multimii şi-i do
reşte dela „Musa Săcuiască" tot binele1 (li). 

Ca .preot şi protopop al Braşovului a mai 

;Acum ;să :tfe11em la u'llele puncte dim. .statut, oeari 
ar trebui supuse unei .corecturi. 

Primul ,punct a.r fi abandonarea ~ştiintării preda
bile a .conv-0că.rii ·Congrean·lui la ·Coroană. ·Au fo.st ca
zu,ri, eâ.nd tnetiirntfi,rea conv-0cării ou s'a luat 1a eu
noştinţă, iar co.ngresul din a.cest ·m<1tiv ;nu .s'a tinut. 
Dar acum, când doară ei :peste -einci11.Prezece prooente 
a oeredi-nei-0şi1or acestei ·biserici sâ.ngereazi ipe .eAimpu'l 
'lle luptă pentru a.pă-rarea tării de ·fovaziune atrăi.nă, 
ori eine va trebui ei ·admită, ci această .biserici nu 
merită să fie tratată eu neincredere; nu :merită.. să 
i se îngreooeze posibilim.tea de a ajunge fa o -0rga.n.i
zatie mai perfectiona.tă. 

Dreotul de .supremă inspectinne .se poate exereita 
după două modalităţi, ei anume sau .se pretinde instiin
ţa,rea. prea-labilă a. conv-0cării Congresului nationd bi
serioees.c, .ca. eventual să se .poată interzice tinerea C-On
gr.esului prin ooluarea Ja cunoetintă a coovocă.rii, sa.a 
.se tntwdu.ce oblig.a.tiv în .statut, c.ă .protocolul eedintelor 
congresJ.JaJe pA.nă t.n 80 <le zile după .tncheierea. .con
gresu.lui .,esie & se ,subşte.rne .ministrului de -culte, ca.re 
a.pol f,ace .ra.por.t la Coroană. Aceasta. din urmă moda:li
tat!' .a ;fost .practicată, câ.nd sub guvernul coa.litionist 
la. raP-Ortnl miniRtruiui de .culte Coroana. a nimicit nn 
co.ncluz ai Congresudui. Deci 11r.illlA modaJita.te adecă 
ÎI)ştiinta.rea. .pre.a.labilă .se poate ablllll.<lona., -da.că se .su.s
tine a dou1.1-. 

In ..a.1t. de lege ,9 ;,din anul 1868 .se eustine dreptul de 
supremii i~pectiu11e ventru C-Oroa.ni, de ai.ci a.poi prin 
6lauzula de apr.o.b,a..re„a statului s'a tr.anspU<S şi tn .statut. 
In §-u.l S .ad a.cestei legi .se ziee, -0ă oongresele, „oa.ri 
din ,timp >Ni ,timp .se vo.r tinea",.J>l'in m-etropolit sunt 
11 se instiinta. ,p.rea.lahil -Coroanei. lnştiinta.rea. ,prealabilă 
s'ar, putea. a.ha.ndana .fbă vUămare-a. legii ei a -Ore-ptului 
~e supremă inspectiooe, dacă .s'a.r introduce ti.nerea 
.negula.tă a. .oongresului ·î.n tot anul •la 1 Octomvrie st. 
v., .iar -textul §-ilur 151 Şi 152 din statut s'ar .JDQdifiica 
ll-llUel: 

.§ 151. Congresul national bisericesc <>rdi.nar .se tine 
regalat in tot anul 1a sediud metropo'litudui, iar în eaz 
de ·Piedecă .locală .pe baza ooncfozului .consirstoriulu.i 
mitropolita.ii la sediul unei& dintre <lieoezele m?tr-0.J)oliei ~ 
n9ng.resul se conv~&ei ln tot &nul .pe 1 -Octomv.rie .st. v. 

purtat Radu ~empea. ~htiba de „direct.or al 
şcoafelor nationaliceşti" neunite până în Oc
tomvrie l808, .când a iost înlocuit în aoeastă 
slujbă cu Gheor~he ·H~ines. 

In .epistola sa, .adresată din Bucur.eşti la i 
Octomv;rie ·.uno ·cătire Moise ~:.;(oară,· P.etru 
1Maior laudă pe Tempea spunând, că e „omu 
cum sî cade, de mu$ica iiubitoriu qua mine".2

) 

IDarTempea .n'a fost numai un preot erudit,ci şi 
un adevă,at părinte şi bun spr)jinitor al sără
cim.ii. DeS!?f e 6\Ceasta a dat o dovadă frumoasă 
în timpul arizei financ,iare şi economice din anii 
1814-15, exoperând din Ţara Românească 1000 
gălete (hectoJ.itri) cucuruz cu conditia de a-l 
împărti oamenilQr lipsiti, cu acelaş pret. cât l'a 
costat pe dânsul procll'I'area şi transportul cu
curuzului. 'Pentru această faptă frumoasă însuş 
împăratul fr:ancisc II ii aduce multămită prin 
dearetW, .din 'l:l lanu.arie 1815. îndrumând gu
vernul ardelean să .dea publicitătii această nă. 
zuin.~ a pr,otopopµlui 'Radu Tempea, ca să se 
ip.d.em.ne şi altii a lua exemplu dela dânsul pen
tru astfel de fapte zeloase şi nobile {III). 

După asemenea merite şi fapte lau~abile, 
nu .e mirar.e că atentiunea cercurilor mai inalte, 
pol.itic.e incepu a se întoarce cu tot mai multă 
bun.ăwointă spre ~adu Tempea. fiind episcopia 
Aradului vacantă şi căutându-se (în 1814-15) 
printre R.omânij învătati de pe *'tµnci oameni 

' , 
2) „Convorbi.ri literare" 1910 pag. 559. 
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§ 152. Convocarea .congresului se face prin mitropolit, 
iar în caz de vacabţă a scaunuÎui rnitro1mlitan, prin 
consist6riul mitrnpolit!llil; de.spre e<>nvocare se înştiin
ţează con$istoriiie diecezane, iar episcopii sufragani 
şi deputaţii congresuali se invită persona.L Protocolul 
şedintelor congrssµale pentru exel'citarea dreptului 
de împreună ins.pectiune pâ,nă în 30 de zi.le dela în
cheierea congresului .prin ministrul cultelor .sunt a 
se subşterne menarhului. 

Congres extraordinar se tine pentru alegerea dl' 
n.itropolit s'au când consistoriul mitropolitan găseşte 
nec(sară tinerea .Jui şi din a.lt motiv. 

Acmm poate vedea ori .cine, că tinându-se cou
gre-5uJ in tot anul la ziua anuntată - •pusă în statut -
adecă .Ja 1 Octomvrie v., repeţirea anuală a înştiinţării 
c de prisos. Dar .prin sistarea înştiintării prealabi.le 
şi ·su.stinerea. înaintării protocolului şedinţelor ar fi 
adu;i odată pentru totdeauna şi mitropolitul în sitll4ltiane
spus de nep.lăcută, •Pricinuită prin aceea, <:ă la înştiin
ţare răspunsul <le multeori ajunge la mitr0pe>J.it abia. 
cu vre-o câteva zile înainte de ziua C(}ngresului, încA.t 
deputaţii ni.ci nu se pe>t h<>tări să plece ori nu la 
congres. 

Acum ar urma cel mai esentiad obiect al comv.lec
tării şi perfecţim1ării organismu.lui ·acestei biserici, 
adecă înfiinţarea fa.ptieă a nouelor ep.scopii. 

Cu înfiinţarea de episcopii noui în esenţială fogătură 
nu stă ni•ci un pa.rag.raf .din statut. Nouele episcopii s'ar 
putea înfiinţa şi organiza fără modificări în .statut. O 
mică referinţă ar avea doar §-ul 155, dar acest pa
ra;ţraf e şi cel mai rău stilizat în întreg Statutul or
ganic. Corect şi cu ·senz general pentru toate timpurile 
el ar trebui &tiJizat în lflodul următor: „Mitropolitul şi 
a.rhiepi~copul .se aleg prin Congresul naţional biseri
ce~c, şi fiind.că în ~~rsoana mitropoli~lui se alege şi, 
episcop pentru arh1d1eceză, ·la acea.sta alegere ,parti
cipă arhidieceza. cu numărul dublu al deputaţilor. săi 
congre.suali. Deci pentru congresul electoral şi numai 
.pentru aictml de· alegere în arhidieceză pe lângă depu
taţii ei oeongresuaili ordinari fo fiecare cerc electoral 
se .mai alege cUe un deputat. Alegeri.le se fac tlupii 
regulele de alegere a devutatilor congresuali ordinari". 

„ln congresul electoral episcopii, dacă nu sunt aleşi 
de deputaţi, n'au vot la alegerea mitropolitului". 

In statutul organic ar fi necesare următoarele mod!
. ficări şi completări: 

§-ud 87 a.r trebui mo<lificat în mo<lu·l următor: „Si
nodul diecezan e reprezentănta diecezei, se compune din 
deputatll clerului şi a credincioşilor diecezani, şi constă 
afară de episcopul respective arhiepiscopul diecezan din 
48 de membri, şi adecă din 16 deputaţi din cler şi din 
32 deputaţi mireni". 
§-ul 146 ar trebui stilizat în modul următor: „Congresul 
naţional bisericesc constă din 60 de membri, şi adec:1 
din 20 din cler şi din 40 mireni; mitropolitul şi episcopii 
sufragani sunt membri naturali ai congresului". 

§-ul 148 ar trebui stilizat aşa; „Cercurile electorale 
pentru alegerile congresuale le stabileşte congresul; 

vrednici de treapta episcopească. cercurile mai 
ir.alte n'au acceptat pe nici unul din lista candi
daţilor propuşi din partea episcopului Vasilie 
Moga, care fireşte n'a uitat a vârî în această 
listă şi pe nepoţii săi: Moise fulea si Ioan Mo
ga - acesta din urmă fiind atunci abia student 
în anul al 3-lea de teologie la universitatea din· 
Viena. Inlăturând deci această listă, guverna
torul ardelean adresă arhimandritului ( !) Radu 
Tempea din Braşov Întrebarea. dacă n'ar avea 
voie, după aşezarea soţiei sale într'o mănăstire, 
să primească demnitatea de episcoo. Si dupăce 
el îşi dădu învoirea, fu recomandat curţii 
din Viena ca cel mai destoinic si vrednic can
didat pentru episcopia din Arad, fiindcă întrece 
pe ceilalţi „în ·rang şi experienţă, în etate şi 
priceperea administratiei bisericeşti si în . cu
noştinţa limbilor3

). 

Episcopia Aradului n'a avut însă atunci no
rocul de a-şi vedea încredintată conducerea bi 

, sericelor şi şcoalelor sale unui om de valoarea 
şi destonicia mult lăudatului Radu Tempea. 

i. 
. No. 1086. -Adresa comandei militare cdtre guvernul ar
delean, în interesul lui Radu Tempea. 

An das K.. Landes-Gubernium. 
Hermannstadt, den 24-ten April 1802. 

. Vermittelst der beyverwahrten Bittschrift, hat sich 

8
) Cf. Dr. A. Hădean: „Date nonă despre Gheorghe 

I.a7.ăr" AraJ 1914 pag. 28-29. 

congresul împarte întreaga provincie mitropolitană în 
40 de cercuri electorale luând de bază numărul credin
cioşilor; în fiecare cerc se alege câte un deputat mi
rean, iar preoţii din două cercuri electorale aleg în co
legiu câte un deputat din cler; pe fiecare dieceză ca<l 
atâtia deputat! câţi corespund numărului credincioşi

lor ei". 

ln §_ii 88 şi 150 se schimbă numai numărul anilor, 
adecă în loc de 3 se pune 5, şi vor suna: „deputaţii se 
aleg pe 5 ani". 

§-ii 116 şi 159 sunt a se modifica în acel senz că „a
sesorii referenţi sunt funcţionari ai diecezei, la toate 
trei senate se aleg prin sinod cu vot secret pe viată, şi 
sunt amovabili numai pe cale disciplinară; tot cu vot 
secret se aleg şi asesorii onorari, dar aceştia numai pe 
periodul alegerilor de deputaţi sinodali respective con
gresuali; alegerea asesorului referent la senatul biseri
cesc intră în vigoare numai după întărirea din partea 
episcopului". 

La §-ul 159 la punct 3: „din 27 asesori onorari şi 
adecă 9 din cler şi 18 mireni, aleşi prin congres tot
deauna pe periodul de alegere al deputaţilor congresuali; 
aceşti asesori se aleg cu vot secret dintre acei credin· 
cioşi, cari dispun de suficientă ştiinţă şi experiente pc 
terenul bisericesc, şcolar şi economic; pot fi încredin
ţaţi cu referade de obiecte în şedintele consistoriale. 

La §-ul 121 să se adaog;ă: „cenzurarea şi apro
barea alegerilor preoţeşti". 

La §_uJ 140 să se mai adaoge un punct: „ia dispozl· 
ţiuni pentru inspectionarea şi controlarea conducerei o
ficiului şi a parohiei protopresbiterale". 

In §-ul 78 la punctul 8 să se mal adaogă: „şi dela 
consistor cu observările şi propunerile acestuia la sino
dul diecezan; dreptul de inspectiune şi control uupra 
averilor măn~tireşti şi administrarea lor cade în com
petinta sinodului diecezan, care e îndreptătit a .dispune, 
ca venitul curat al acestor averi să se întrebuinţeze 
parte pentru augmentarea avere! mănăstireşti, parte 
pentru sprijinirea instituţiunilor religioase-molale şi cul
turale ale diecezei". 

Ar mai fi câteva mici modificări, cum ar fi restau
rările corporatlunilor parohiale şi protopresbiterale tot 
la 5 ani. 

Toate acestea modificări şi amplificări într'un me
moriu motivat, iar ca obiect separat admiterea înfiin
ţării celor trei noue episcopii ar trebui înaintats guver
,nului, ca să fie aprobate din partea Coroanei . 

' lntinderea prea mare a diecezelor şi de aici lipsa de 
mai multe centre bisericeşti în mitropolie fiind un defect 
cardinal al organismului acestei biserici, congresul din 
1900 în concluzul nr. 64 a decretat înfiinţarea a încă trei 
episcopii noui, iar în anul 1909 cu concluzul 67 a şi sta
bilit teritoriile lor şi prin aceasta a făcut o nouă aron
dare, .a împărţit întreaga provincie mitropolitană în şase 
d!eceze. ln senzul acestui conclu:z>: 

Noua episcopie, a Clujului se formează din teritorul 
arhidiecezei şi are să constee din protopopiatele Alba
Iulia, Abrud. Câmpeni, Lupşa, Turda, Cluj, Unguraş, Ce· 
tatea de Peatră, Deş, Bistriţa, Reghin şi Murăş-Oşor-

der hiesige nichtunirte National-Schullen Director Ru· 
doph Tempian an das General Comando gewendet, um ' 
dessen Gesuch wegen Verleihung der zu Kronstadt er
le<ligten Parochie, bey Einem Lobi. Konigl. Gubernio zu 
unterstiitzen. 

hei, adecă de această dieceză se vor tinea Românii de 
legea greco-orientală din comitatele Alba-Inferioară, 

Turda-Arieş, Coiocna, Solnoc-Dobâca, Maramurăş, Săt
mar, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Murăş-Turda şi oraşele mu
nicipale Cluj şi Oşorhei; iar pentru arhidieceză rămân 
protopopiatele Agnita, Avrig, Bran, Braşov, Cohalm, 
Deva, Dobra, Făgăraş, Geoagiu, Haţeg,:; Hunedoara, Ilia, 
Mediaş, Mercurea, Orăştie, Sebeş, Selişte, Sibiiu, Sighi
şoara, Târnava, Treiscaune şi Zărand, adecă la arhidie
ceză rămân toti Românii de legea greco-orientală din 
comitatele Hunedoara (afară de cam a treia parte a 
romunelor din cercu.I administrativ a.I Baiei-de-Criş, rari 
se Un de protopiatul Halrnagiului, dieceza Aradului), 
apoi din comitatele Sibiiu, Făgăraş, Braşov, Treiscaune, 
Odorhei, Târnava-mare şi Târnava-mică. 

De dieceza Aradului se vor ţinea protopopiatele Arad, 
Chişineu, Şiria, Ienopolea (Boroşineu), Buteni, Halmagiu 
şi Radna, adecă toţi Românii de legea greco-orientală 
din comitatele Arad, Cenad, Bichiş, cam a treia parte a 
romunelor din cercul administrativ al Baiei-de-Criş, co
mitatul Hunedoara, din oraşele municipale Arad şi Bu
dapesta. 

Dieceza Orăzii-mari se constitue din întreg districtul 
şi teritorul consistorului din Oradea-mare, adecă de a
ceastă dieceză se vor tine toţi Românii de legea greco
orientală din comitatul Bihariei, şi din oraşul municipal 
O'radea-mare. 

, De dieceza Timişorii se vor ţinea protopopiatele Ti
mişoara (acum Timişoara şi Vinga), Comloşul-mare, 
Ciacova, Buziaş, Verşeţ, Panciova şi din protopopiatele 
Lipova şi Belint (afară de comunele din aceste proto
popiate, cari sunt pe teritorul comitatului Caraş-Severin, 
cari comune trec la dieceza Caransebeşului), adecă de 
această dieceză se vor tine toti Românii de legea greco
orientală din comitatele Timişului şi a Torontalului. 

De dieceza Caransebeşului se vor tine protopopiatele 
Caransebeş, Lugoj, Făget, Mehadia, Oraviţa, Biserica
Albă şi Bocşa, precum ~i dela protopopiatele Belintului 
şi a Lipovei din acele comune, cari sunt în comitatul 
Caraş-Severin; comunele, Biserica-Albă şi VăTădia trec 
la dieceza Timişorii; adecă de această dieceză se vor 
tine Româ.nii gr.-or. di·n comitatul Caraş-Severin. In con
cluzul congresual din eroare în loc de Vărădia s'a scris 
Naideş, ceea ce trebuie corectat. 

l;Jtima conscriere a. poporului în Ungaria .s'a făcut h 
31 Decemvrie 1910. Datele statistice ale aee-stei conscrieri 
după comitate, după comune, după limba maternă şi 
<lupă confesiune s'au publicat într'un op în anul 1912 
(Szent magyar korona orszâgainak 1910. evi. nepszam
liUâsa I re.sz a nevesseg făbb ada.tai; kiadja a .m. kir 
kozponti statisztikai hivatal). Pe baza acestor date sta
tistice şi pe baza teritoriilor sus înşirate după noua a
rondare .adecă după înfiinţarea faptică a nonelor episcopii 
arhidieceza ar avea 507.436, - dieceza Cluju.Jui 287.689, 
- dieceza Aradului 262.057, - dieceza Orăzii-mari 

233.159, - dieceza Timişorii 247.103, - dieceza Caran
sebeşului 323.879 credincioşi. 

E adevărat că până acum împrejurările şi dispozi
ţiunile oamenilor din poziţiunile decizătoare erau de a-

Ad Directorum Sc/wlarum Valachicarum Transilva
niae. 

Principio, Gentis, Romano devenientis 
Tempian, în Scholis, salve Rudolphe, Caput! 
Per regnum dirigls dignissime Principis illas, 
Trans-Magnum-Silvas, arma futura, Boni. 
Corporis et Mentis duplex Elegarztia! Gentis 
Efficies fructices robora magna tuae. 
Romulidum fueras, sacratus ad arma Minister, 
Nune meritum dirigit te Ducis ante Thronum. 
Ut vidit Caesar (Franciscus 'li) te robora tolere 

ad astra 
"Mis.lt, ut et fructices irriga fonte sacro 
Officio, Docti volvant licet omnia mente: 
Nil tamen est toto dignius orbe, tuo. t 
Gens siquidem felix, infelix, redditur isto, 
Quo bibit illa bonum fonte, vei omne malum 
His vale colletor Gemmarum, ex sode Quiritum 
Tempian, omne bonum Sicula Musa precor! 

///. 

Da dieser wiirdige Geistliche nicht nur vermoge de
ren în seiner Bittschrift angefiihrten Beweisen billige 
Auspriiche auf die erledigte Pfarrers.Stelle zu machen 
hat, sondern sich auch vor allen seinen Glaubensgenos
senen Geistlichen Standes durch eine vorziigliche Aus
bildung und Sprachen Kunde auszeichnet, ausserdem aber 
dem Militari sowohl im Tiirken - als auch in dem fran
zosischen, und auch hlerorts in dem Spital, und bey Ab
sendung der hăufigen Recroutten Transporte zur Armee 
durch offentliche Anreden wesentliche Dienste mit aller 
Bereitwilligkeit geleistet hat; so enstehet das General 
Commando nicht, gedachten Schulen Director als einen 
verdienstvollen, ausgebildeten und seinem Berufe ganz 
angemessenen Geistlichen besonders und um so ange
legener anzuempfehlen, als ihm vielleicht das gegen
wărtige Consistorium, dessen Sitzungen Er sich seit 
geraumer Zeit absichtlich entzogen hat, nicht alzugiin
stig in seinem Wunscbe seyn diirfte. 

Mltrovszky m. pr. Mltscherllng m. pr. 

II. 

Rescriptul guvernulcti ardelean către ma~i
" stratul din Sibiiu, Publicând fapta laudabilă a 

protopopului Radu T empea, care a procurat cu
curuz din Tara Românească. 

MedicJ.tf săcuiu Samuil Andrâd, autorul poe
mei „Reviviscens Romulida id est. Erectio Le
gionis Primae Valachicae Transilvantcae Limi
t<meae sub Maria Theresia Prima" (1804) de
dică această poemă directorului Radu Tempea, 
lăudându-l în următoarele versuri; 

Sacrae Caesareo Regiae, Apostolicae Majestattis, 
Magnis Principis Tranniae et Siculorum Comitis D. D. 
Nostri Clementissimi Nomine! 

Generose, Prudentes, ac Circumspecti Nobis hono~ 
rande, et benevoli! Salu tem et Gratiae Caeo Regiae in
crementum. Meltoztatvăn o felsege e i. ,esztendo la-

I 

----- --- ~------------------------------------------__J 
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tari, încât conducerea bisericei noastre n'a putut consi
dera potrivit timpul de a păşi la locurile competente 
cu cererea pentru admiterea înfiintării faptice a nouelor 
episcopii, precum nici pentru modificări în statutul or
ganic. Acum însă s'au schimbat şi se schimbă împreiu
riirile, iar acestea schimbă vederile oamenilor şi fac
.torilor competenti. Deci, după restabilirea stărilor nor
m:ile şi restabilirea .păcii nime.ni nu e îndreptăţit să afir
me, că cererea la factorii decizători pentru concesiunea 
înfiinţă.rii noueJor episcopii şi pentru admiterea .de imo
clifieări şi .complec„tăt'i în statut n'ar avea prospect de 
rezultat satisfăcăto.r. 

Episcopatul acestei biserici la începutul rasboiului 
prin pastorale a îndemnat pe credincioşii bisericei lui, 
ca să apere tara şi tronul în contra atacurilor inamicilor. 
Bine a făcut. Dar acum să-şi tină şi de datorintă a face 
paşii necesari la factorii competenti, ca aceşti credincioşi 
să aiung.ă Ia o organizare mai perfectă a bisericei lor. 
Dacă şi acum după restabilirea împrejurărilor normale 
episcopatul va întrelăsa a face în mod sincer aceşti paşi, 
atunci numai el poartă toată vina. Posteritatea va şti 

s{1 judece după dreptate. 

Un binevoitor al bls;;rkel. 

Al doilea împrumut de 
răsboiu. 

Din prilejul emisiunei celui de al doilea împrumut de 
răsboiu, P. S. d. episcop diecezan Ioan I. fapp a lan
sat următorul 

Circular 
către toate oficiile protopresblterale şi parohiale din 

· eparhia Aradului. 

lnaltul guvern al statului ne încunoştiinţea
ză spre ştire şi ulterioară dispunere, că pentru 
acoperirea şi provederea diferitelor trebuinte 
încopciate cu răsboiul ce decurge acum de nouă 
luni, pune la cale un nou împrumut de răsboiu, 
ca astfel să deie cetătenilor prilej de a veni cu 
obolul lor în ajutorul iubitei noastre patrii, pen
tru apărarea şi întărirea căreia. oştirile monar
hiei luptă pe moarte şi pc viată contra vrăş
maşului îndârjit. 

Precum aflăm din scrisorile primite, acum se 
vor emite obligatiuni de stat de 6% ca şi Ia 
împrumutul prim de răsboiu, şi se vor mai e
mite şi obligatiuni de stat numite „rentă" cu 
51h%, ambele libere de dare. 

Cursul hârtiilor de 6% a împrumutului al 
doilea de răsboiu va fi acelaş ca şi la împrumu
tul prim adecă de 98 la sută, iar. acelor de 51/2% 
va fi de 91 la sută. 

Subscriptia Ia acest al doilea împrumut de 
răsboiu şi la renta pomenită. se va face între 
J 3 şi 26 Maiu a. c. căi- nou, iar suma subscrisă 
se va plăti în patru rate egale de câte 25%. 

Când vă aduc aceasta la cunoştinţă, ~aduc 
totodată la cunoştinţă spre ştire şi orientare şi 
aceea, că înaltul guvern aşteaptă, ca cetăţenii 

nuarius 27-cn kolt kegyelmes Decretumâba az Olâh or
szagi Feiedelemnek azon rendeleset, mely szerent Er
delyi Brassai Disunitus Fo Esperest Tem11idn R.udolfnak 
1000 Erdelyi kobolnyi Torokbuza megvetelet azon az 
aron leendo el adattatâsa feltetele alatt, a mennyiben 
tudni illik ott helybe kertilt, ide nem ertven a ki hoza
talra tett koltseJ?:eket, megengedte, ugy nem kiilonben 
az cmlitett Fo Esperestnek az inseggel, kiiszkodo Pol
gâr târsaiht* ekeppen mutatott keszseget kozonsegesse 
tetetni parantsolni, ezennel meghagyatik kegyelmetek
nek, hogy az emlitet FeJedelemnek kiilonlis Jo indula. 
tydt es a Fli Esperestnek a szegenyek fel segellesere 
vaio torekedeset kihirdetven, ezeknek peldâia âltal mas 
privatus embereket is illyeten buzg6 s Nemes. tettekre 
scrkentcni el ne mulassâk, annyival is inkăbb ntinthogy 
ekeppen nem tsaIC keresztenyi kotelessegeket telyesitik; 
hanem Felseges Ururrkra es Hazânkra nezve is ma
gaknak ieles erdemeket szereznek. In reliquo Altefata 
Sua Maicstas benique propensa manet. E Regio Magni 
Principatus Transilvaniae Gubernio. Claudiopoli die 23-a 
february 1815. 

O. C. Bânffy m. p. Ladlslaus Enyedl m. p. 

(Magistratul Cibiensi). 

\ 

„R o MAN .lJ 11':;~ Joi, 13 Maiu 1915. 

să-şi plaseze în aceste obli~atiuni înainte de Italia ·1a rlscrucl. 
toate banii. ce le stau pe fundul lăzii fără ca-
mătă, şi deosebit să subscrie atari obligatiuni ln jurul tratativelor din Roma.' 
din pretul vitelor, al carălor ş·i al alimentelor 
vândute în cursul timpului cu preturi ne mai Ziarul englez „Daily Telegraph" publică o 
pomenit de mari, iar din banii depuşi la institu- · ··corespondentă din Roma a dlui Dr. Dillon, în 
tele de bani, conform ord. ministrului de fi- care printre altele se cetesc următoarele: 
nanţe, poate abzice deponentul numai 25% din , •... Este probabil să se ajungă la o 1hotărîre 
suma ce cade sub moratoriu, deci cel mult a oarecare mai înainte de 20 ·Mai n. "'--- zi pentru· 
patra parte din suma, pe care o subscrie la îm- care s'a convocat parlamentul. Motivul este 
prumutul al doilea de răsboiu. evident. Actualul minister, care este în mino-

Specialele amănunte referitoare Ia proce- ritate în· parlament, nu s'ar putea ·prezenta în 
dura subscrierii fiind cunoscute din circularul cameră în timp ce durează această stare de 
nostru Nr. 5988-1914. mai adaug-cm numai a- nesiguranţă, fără să se expună pe sine Ia grave 
tâta. că „Banca austro-w11<ară" şi „Cassa llllK. pericole şi tara la surprize neplăcute. 
reK. de împrumuturi pentm răsboiu", ·acordă Italia nu-şi poate permite luxul să-şi tină 
împrumut până Ia 75% din valoarea nominală armata pe picior de răsboiu fără o compensatiu
a obligatiunilor de stat pentru răsboiu, şi încă ne potrivită. Sforţarea financiară şi economică 
cu camătă favorabilă, numai de 5%. a tării este enormă şi fiecare săptămână care 

După ce hftrtiile ·au valoare mai mare decât trece o face să crească. Dela începutul răs
ce se plăteşte pentru ele, - fiindcă pentru 98 boiului statul a contractat datorii de patru mi
coroane primeşte o obligatiune a î1ţ1prumutului Iiarde lire italiene. Agiul aurului s'a ridicat Ia 
de răsboiu în valoare nominală de 100 cor., iar 12 Ja sută. 
la obligatiunile de rentă cu 51

/ 2 după 91 cor. . Comerţul de export care se făcea mai ales 
primeşte iarăş o obligaţiune în valoare nomi- cu Austria şi Germania a încetat din cauza că 
nată de 100 cor. şi în fine, după ce statul ga- toate cumpărăturile trebuesc plătite în aur. Emi- · 
rantează pentru toate sumele învestite în atari grarea temporară a lucrătorilor ·în tări străine 
obligatiuni. este de înteles. că această învestire care uşura târgul muncei în Italia şi aducea în 
nu este numai sigură, ci şi rentabilă deci cu câ- tară nu mai putin de 500 milioane franci anual, 
stig altfel: că nimenea n'are să se teamă de pri- a încetat de asemenea. ,Aşa că nu numai că a 
mejduirea banilor plasati în atari obligaţiuni. din secat acea sursă de avuţie a ţării, dar s'a mărit 
contra să se ştie acum şi în viitor, că banii fie-
cărui cetătean sunt mai siguri ca învestire în numărul mâncătorilor şi a celor fără de lucru. 
acestea şi alte asemenea obligatiuni de stat, Sub apăsarea acestor con.ditiuni critice tara 
decât siguranta ce Ie-o dă aşezarea J(Jll" pe fun- doreşte să se ia măsurile destinate îmbunătăţi-
dul lăzii ori îngroparea în pământ. cum se fă- rej situaţiei cât mai curând; şi asta nu se poate 
cea mai de mult. face dacă nu se ajunge fa o hotărîre a guvernu-

Având în vedere această rentabilitate şi ga- lui cu Privire Ia răsboiu". 
rantă a banilor în.vestiţi în obligatiuni de stat, a- Ziarul „Moming Post" scrie: „Coresponden-
vând în vedere că nu este cetătean care să nu tul nostru din Berlin telegrafiază că ofiţerii ita-
dorească grabnica terminare a acestui răsboiu lien! cari se găsesc în Elvetia au primit ordiµ 
cu deplina biruintă a armelor monarhiei ţlOastre, să iie' gata să se înapoieze la regimentele lor. 
avfmd în vedere că împlinirea acestei dorintc ·Acest ordin a fost însoţit de foi de drum şi asta 
după vointa lui Dumnezeu, atârnă mult şi dela ar fi după numitul corespondent un semn că se 
aceea. qă viteaza noastră oaste să nu aibă altă pregăteşte o mobilizare generală. · 
grije, decât lupta cu bărbătia siv însufleţirea _de Ştiri din Italia zic însă, că nu s'au terminat 
până acum· având în vedere ca asemenea 111- încă discuţiunile asupra atitudinei. Italiei, cu 
sufletire mi'mai aşa o putem nădăjdui. d~c~ ~i toate acestea este sigur că cei cari sustin in
oastea noastră va fi provăzută cu ~rana z1lntca, trarea Italiei în actiune au început să ·se simtă 
cu îmbrăcămintea potrivită si cu armatura tre- la largul lor, pe când neutralii devin' nervoşi. 
buincioasă, precum sunt provăzute oşti:ile Germania continuă să facă toate sforţările 
vrăşmaşilor noştri îndârjiţi, urmează de vsi~e_, posibile pentru a-şi câştiga neutralitatea Ita
că este datorinţa noastră a tuturor, dela vlad1ca Iiei.„". 
până la opincă, să facem tot posibilul. că ar- Semioficiosul „Giomale d'ltalia" anunţă: In 
mata monarhiei noastre să iasă biruitoare spre baza decisului consiliului de miniştri tratativele 
binele, liniştea şi bucuria noastră a tuturor ce- se urmează. In şedinţa primă a parlamentului, 
tătenilor ei. preşedintele consiliului va putea să facă o dare 

'Astfel stând lucrul, îndatorăm iubita 1~oastră de seamă. despre rezultatul final al acestor tra-. 
preoţime parohială, ca acest circular sa-I _ce~ tative. Guvernul nu-şi va spune cuvântul din ur
tească în sfânta biserică în cea mai apropiata mă în această chestie, acest lucru ·îl vor face · 
Duminecă ori sărbătoare. explicând poporului ~egele şi camerele legiuitoare. 
credincios c.:1 ajutorul ce-l dăm statului m , In Elveţia se observă o mare nelinişte pen
schimbul ~bligatiunilor oferite. ni-l dăm tot tru hotărî.rea Italiei. Cu răsboiul Italiei se rnă
nouă, şi astfel ajutând statul în purtarea luptei, reşte eventualitatea de a se vătăma neutralita
ne ajutăm pe noi înşine, pentr~că deoda!ă c1~ tea Elveţiei. . 
promovarea intereselor statulm, promovam ş1 , „Neue Freie Presse" scrie în primul său de ieri, 
interesele noastre binepricepute. Marti, privitor la atitudinea Itailiei: 

Deci recomandăm iubitului nostru cler şi po- „Camera italiană fiind prorogată se va întruni 
por', particularilor ca şi comune.lor _bis_ericeşti, Joi, în săptămâna viitoare. Şedintele parlamen
să participe la subscrierea obhgatmmlor po- tare era să se înceapă mai de vreme, dar prin de
menite în măsură cât mai mare cu sumele dis- cret regal a1u fost amânate cu 8 zile. Din măsura 
ponibile, pentrucă după cum am accentuat şi aceasta nu mult putem şti, şi ea nici nu e potri
mai sus, capitalul ce s'ar investi în a tari obli- vită să o J!uăm ca punct de plecare pentru. .conclu
gatiuni, nu numai că este deplin asigurat, dar ziuni privitor la situaţia serioasă şi 1 speranta ce 
aduce şi camătă bună, d.in care motiv şi Con- mai licăreşte, că dificultătile vor putea fi învinse. 
sistorul nostru a subscris din banii fondurilor Se poate că dorinţa ca hotărârea privitor la poli
diecezane şi va subscrie şi acum o sumă mai ticw de urmat să o facă îndată la început cunoscută 
însemnată.· camerii, a îndemnat guvernul să amâne şe<lintele. 

Spre orientare mai auaugem, că cine vrea Dar parlamentele europene n'au avut nici unde 
să cumpere atari hârtii de stat. să se anunte la conducerea în evenimentele puternice, cari s'au re
antistia comunală ori Ia oficiul de dare, la V'T'o vărsat peste popoare începând din vara trecută. 
bancă, la poştă ori la societatea de consum. :Soarta ţărilor mari şi mici era în mâna câtorva 

. „ 
oameni, cari au creat chiar şi în statele cu consti-

Arad, 25 Aprilie (8 Maiu) .1915. tutie veche şi liberă, raporturi obligatoare prin în-
Ioan I. Papp. m. p. 
episcopul Aradului. 

\ 

datoriri luate în taină şi de multe-ori chiar des
mintite în publicitate, şi prin promisiuni şi prietenii 
au aruncat o mreajă asupra tării, încât reprezen
tantii acesteia, intimidaţi de pericolul contrazicerii 
şi apăsati de greutatea tratativelor pornite şi de 
măsurile militare, în cele mai multe cazuri au tre-
buit să se resemneze. · 

Drepturile fundamentale parlamentare, cari pri
vesc hotărârea asupra răsboiului sau păcei n'au 
fost expresia unei distribuiri provortionate a pu
terii asupra societăţii. Parlamentele au avut nu-

t 



Joi, 13 Maiu 1915. 

mai drepturi . pe .hârtie şi o putere slabă ·în che
stiile de răsboiu sau pace. 

Parlamentul italian s'a declarat în cursul des
bateril~r mari dinainte de Crăciun şi Paşti în che
stia privitoare la răsboiu iar cabinetului actual, 
condus de primul ministru Salandra şi ministrul de 
externe baronul Sidney-Sonnino, i-a dat însărci
narea aproape nemărginită pentru ca să stabilească 
direcţia politicei. · 

formarea stărilor politice în Italia atârnă deci 
dela guvern, care a luait asupra lui răspunderea în 
fata parlal}:lentului şi a istoriei, pentru răsboiu sau 
pace. 

Incă şi azi avem sperante, că primul ministru 
Salandra şi ministrul de externe, baronul Sidney
Sonnino, vor reuşi să se înalte deasupra vârtejului 
puternic, ce stăpâneşte azi în tară şi că vor putea 
învinge diferitele influinţe şi pericole creiate prin 
manifestatiunile îndreptate contra celor două îm-
părătii. „ 

Cele două împărătii în toate împrejurările vor 
proceda în solidaritate închegată, căreia i se poate 
mulţumi şi svonul, că numărul prisonierilor făcuţi 
în biruinţa repetată asupra Ruşilor trece peste 
100.000. Şi chiar nici duşmanii nu pot să nu admire 
o forţă, car.e zdrobind armate de milioane, s'a afir
mat în fiecare pericol şi strâmtoare". 

Răsb'oiul. 
Telegrame oflclale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimiţe spre publicare 
Ur11Jătqarele t~Jegrpm,e olicJa~e: 

Budapesta, li Maiu. - Se comunică dela cartierul 
general: ·. 

ln luptele ce s'au dat în cele din urmă două zile tru
pele noastre au rupt frontul rus la Debita. In urmare 
marile puteri ruseşti ce se află spre miazăzi dela râul 
Vistula au fost silite să se retragă în grabă în partea 
de jos ·a râului Visloka. Iusrmnătatea a•rest-0r întâm-
1ilihi o dovedeşte în mod limpede c-0munir.atul (ştir~a) 
primită azi dimineata despre rftrage-rea aripei duş
manE dela miazăzi din Polonia-rusească. Duşmanul a 
recuno.srut că .punctul bine întărit dela râul ~ida nu se 
poate tine, în urmare o evacuiază (o goleşte sau pă
răseşte). După cum reuşita dela. Gol'llite şi Jaslo se 
simte şi asupra frontului parpatin, tot a.stfel influintează 
situaţia (starea) din Polonia-rusească reuşita dştigată 
la T~ruow şi Debita de către armata arhiducelui Iosif 
Ferdinand. In Galitia-centrală (de mijloc) trupele noa
stre şi cele nemteşti în neîntrerupte Jupte reuşite ur
măresc în ,secto.ru.l râului San înspre Ty.mow-Sanok, 
r~măşite.Je corpurilor de armată ruseşti bătute. Un 
contra-âi.a.c rusesc Îll'Cercat -cu vre-o trei divizii s.prc 

. apus de-a lungul căii ferate Sanok J'am respins cu pier-. 
deri foarte mari pentru duşman şi continuăm a-1 urmări. 
Numărul prisonie.rilor şi al prăzii creşte in fiecare zi. 
Coloanele noa.stre cari înaintează din Ca.rpaţii •Pădu
roşi fa Ba.ligrod au respins un duş.man puternic, iar 
la Dwernik a vaugardele noa.st.re au trecut peste, râul 
Han. u foarte mare pa.rte din a <>Dta arma.tă rusească, 
l'are ma! mult a lupta.t fotre Lupkow şi Ujoc, a fost ~ 
ea bătută.. ln parte.a de miazăzi-răsărit in Galiţia în 
mai multe :>ectoare Ruşii au luat ofensiva. La granită 
aro respins î.naiutarea unor numeroase tru.pe epre mia
zănoapte dela râul Prut, tnspre Cernăuţi; am prins aci 
650 Ruşi. Spre liniază-noapte dela Horodenka. tmpe 
duşmane au reuşit să treacă pe tărmul de.la miazăzi 
al râ.ului Dnistru. Aici -lupta e încă în curgere. 

• 
Berlin, 11 Maiu. - Se comunică del~ marele cartier 

general: 

Pe frontul apusean: Am înaintat spre r.ăsărit dela 
Ypern şi am luat duşmanului 5 mitraliere. Spre miazăzi
apus cicla Lille Francezii continuă să atace pozitiile noa
stre de pe înăltimea Loretto şi pe cele din localitătile 
Ablain şi Carency. Am respins toate atacurile. Numărul 
prlsonierilor ce am luat aci e de 800 oameni. Intre Ca
rency Francezii mai tin încă tranşeele (şanturile) ocu
pate dela noi. Aici lupta e încă în curgere. Spre miază
noapte-apus dela Lille am împuşcat un aeroplan englez. 
Sprea miazăzi-apus dela Berry-au-Back trupele noa
stre au ocupat ieri prin asalt o pozitie în două linii suc
cesive (una după alta) în lătime de 400 metri în pădurile 
cari se află spre miazăzi dela La Ville-au-Bois; am luat 
multi prisonieri nerăniti şi 2 aruacătoare de bombe, pre
cum şi multă munitiune. Atacurile de infanterie duşmane 
date spre miazănoapte dela Flirey şi în Bois-de-Pretre 
au fost zădărnicite cu mari pierderi pentru duşman. 

Pe frontul răsiiritean: Situaţia e neschimbată. 

„R O M A N U L" 

Pe frontul de miaziizl-răsărlt: Ruşii au încercat ieri 
să oprească trupele gcneral-oberstului Mackensen pe 
linia Betko-Bosozow, apoi de-a lungul râului Vistula 
între Roptite (spre răsărit dela Debita) şi Stutin, care-i 
urmărea. Această încercare a Ruşilor n'a isbutit deloc. 
Către seară în multe puncte am rupt fronturile ruseşti. 

mai ales la Betko şi între Brzozow şi Lutta. după cc 
încă de dimineaţă desnădăiduitul atac a mai multor di
vizii ruseşti date dela Sanok spre Betco s'au prăbuşit 
cu foarte mari pierderi pentru duşman. Continuf11n ur
mărirea. 

O. Venizelos !fe Întoarce În Grecia. 
Roma. - Se telegrafiază din Alexandria, 

că d. Venizelos a plecat la Atena. Din Atena fo
stul prim ministru elin se va duoe la Mitilene. 

Olanda se pregăteşte de răsboi. 
• Roma. - Se telegrafiază din Amsterdam: 

flandra olandeză e plină de trupe. Granita care 
desparte Brabandul septentrional de provincia 
Anvers e păzită de numeroase batalioane, cari 
s'au întăirit. Călătorii sunt supuşi la unele for
malităţi riguroase. La Waterline s'au construit 
drumuri de fer strategice. fugarii belgieni 'au 
primit ordinul de a părăsi ţara. Tot asa :vapoa-

. relor şi corăbiilor cu pânză ce s'au adăpostit în 
canalul Saas li s'a· poruncit de a pleca. Tunuri 
rtlari au fost ·aşezate pe Castelul Veer. La 
flessinga s'au aşezat baterii dispuse astfel ca 
să tragă în aeroplane. Zăgazwrile au fost întă
rite. ît „~ 

INFORMAŢI UNI. 
Arad. 12 Maiu 1915. 

Pe câmpurile morţii. 
Ca nişte negri monstri uriaşi 
Cu gurile, cu oreerii de foc 
Şi cu plămâni de forte sdrobitoare, 
Stau tunurile "ngrozitor urlând, 
Stau tunurile 'n zare, 
Şi ·mproaşcă 'ntruna înfiorător 
Cu flacări din gâtlejurile lor ... 

Şi la lumina fulgerelor grnle 
Se văd pe-o clipă-armate 'ngrozit0are 
Mişcându-se cu tunuri şi drapele 
Pe câmpii roşi şi fără de hotare .... 

Văzduhul nopţii îl străbat urlând, 
Bolizi macabri-aducători de moarte 
Şi vin armate nouă dedeparte 
Cu aceleaşi pofte, cu acelaş gând„. 

Prin bezna înălţimilor pustii 
Baloane uriaşe trec alene 
Şi cad din ele c~1µătini de foc, 
Ca .n.işte sori ce s'au urât cumplit, 
De pacinicele lumi aeriene. . 

Şi oamenii de-atât omor sătui 
Privesc pt1mântul cu p·riviri de gâde, 
Iar demonul distrugerii azi râde 
La cea mai mare sărbătoare-a lui. 

A. Cotruş. 
· - Mâne, Joi, fiind sărb<ltoare - Inălţarea 

Domnului - numărul viitor al ziarullli nostm va 
apare Vineri seara. 

Marinarii la mormântul ref!elui Carol I. Din 
Bucwreşti se anunţă: 

Societatea marinarilor din Constanta „Re
gina Eisabeta" de sub patronajul M. S. regina 
Elisabeta, printr'o delegaţie compusă din opt 
marinari ş1 doi mici muşi, cu ocazia zilei ono
mastice a patroanei societăţii a depus pe mor
mântul mult regretatului rege Carol I. o fru
moasă centură de salvare împodobită cu flori 
de câmp albe şi albastre. Pe o frumoasă fund.1 
marinăresc făcută dintr'o panglică lată cu cu
lorile nationale se află următoarea dedicaţie: 
,;Omagii în memoria regretatului rege Carol I. 
şi a scumpei sale fiice principesa Marioara". 

După oficiarea mei scurte rugăciuni, dele
gaţia marinarilor a fost primită de M. Sa regina 
Elisabeta la palat. M. Sa s'a interesat de a
proape de bunul mers al societăţii şi şi-a expri
mat dorinţa ca să se înceapă cât mai curânu 
clădirea „Casei marinarilor". D. C. Filip, pre-
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şedintele societăţii, a înmânat M. S. re~inei un 
frumos buchet. aducându-i din partea marina
rilor membri a societăţii felicitări cu ocazia zi
lei Sale onomastice. M. Sa a fost foarte miş
cată de dragostea cu care o înconjoară mari
narii şi a mulţumit membrilm delegatiei 1.~e cari 
i.:a reţinut la dejun. 

In amintirea iubitilor răposati. Neconsola
tele surori Victoria Papiu măr.,,Umwreanu şi 
Matilda Papiu, întru odihna de veci a sufletului 
neuitatului şi bunului părinte Ioan Papiu, fost 
paroh în Veştem, d~truesc suma de 40 cor., din 
cari 20 cor. la fondul „Azilului-oriental" al„I~eu-
11iu111i rorrn111e de înmormântare din Sibiiu" pen
tru adăpostirea orfanilor şi bătrânilor noştri 
scăpătati, iar 20 cor. la „Lefwtul Victor Petri
şor al fondului Episcopul Nicolae Popea" pen
tru ajutorarea copiilor săraci din Veştem, apli
caţi la meserii, întemeiat de .,Reuniunea soda
lilor români din Sihiiu". Pentru' prinos, implorând 
mfrngiliere celor îndureraţi, aduce sincere mul
ţămite, în numele ·Reuniunilor amintite, prezi
dentul lor: Victor Tordăşianu. · 

Promovare. In 8 Mai 1915 au fost promovati 
doctori la universitatea din Cluj următorii Ro
mâni dnii Iosif Stoichitia (fostul nostru cores
pondent din Graz) şi Dumitru ltolwiti la me
dicină, iar d. Simeon Turtea la lirepturi. Feli-
citări! . 

Parastas pentru eroii neamului românesc. 
Duminecă 3 Mai v., la orele 10 şi jurn., se va 
cdebra la biserica „Mihai Vodă" din Bucureşti 
un parastas excepţional. Se vor ridica rugă
ciuni întru amintirea şi pentru odihna sufletului 
eroilor neamului românesc, începând dela ma
rele înterneUor împăratul Traian şi până în zi
lele noastre. 

Societatea „Carpaţi" a luat initiativa ace
stei serb<lri. 

Aeroplan austro-ungar aruncă flori · asupra 
Severinului. .LJin T.-Severin se anuntă cu data 
de Duminecă: Azi la orele 11 dimineata a tre
cut în sbor deasupra oraşului nostru un a\;!roplan 
.:raube" venind din Austro-Ungaria. Aviatorul 
a aruncat un mare buchet de liliac şi garoafe, 
de care era legat un tub de tinichea în care se 
afla o scrisoare, cu următorul conţinut: 

- „Corpul aviatorilor din Austro-Ungaria 
transmite salutări primarului şi locuitorilor dia 
Turnu-Severin". 

Buchetul a căzut în curtea locuitorului Ni
colae V[llceanu, di.n str. f'raternitătci, iar scri
soarea a fost g[1sită şi deschisă de către copilul 
ace~tliia. Sosind ia faţa locului comisarul Mă
n~istireanu, a •ridicat buchetul şi scrisoarea, pre
dându-le poliţaiului Bung!Jetianu şi căptanului 
Stănescu din reg. 17 infanterie, cari au sosit de 
asemenea la fata locului, putin mai târziu. Ae
ropaHul s·a îndreptat în df.rectia Cladovei si 
Techiei, de unde s·au tras asupra sa numeroase 
ic..;uri l:e annă şi llim;ri-re·;olver de pc va
iJO« n k ruseşti. Dup~i o oră de recunoaşteri, a
viatorul s'a înapoiat în Austrn-Ungaria. 

Asupra scuîundărei crucişătorului „GamA 
beta". „l..or riere delia Sera" află din Bari a
mănuntele următoare în jurul cuirasatului „Leou 
Gambeta··: 

Echipagiul dormea liniştit când pe la 1 şi un 
sfert, nava a fost torpilată. Comandantul cru
cişetorului căuta numai decât s'o îndrepte cu 
toată iuţeala în spre Santa Maria di Leuca. Pri
ma torpilă lovi camera de dinamuri. încftt pe 
dată toate lămpile se stinser<t în toate colturile 
năvei, cecace făcu imposibiiă utilizarea radio
telegrafiei. Marinarii făcură toate sfortările ca 
să salveze vasul; da o a doua torpilă, aruncată 
de submarin pricinui o sp~1rtură mare în coasta 
stângă a crucişetoruiui, care se scufundă cu 
iuteală extraordinară. 

Din echipagiu, numai 108 oameni, după cum 
se ştie, reuŞiră să fie salvati pentrucă au putut 
să ia loc într·o şalupă mare scoborâtă în apă 
la primul semnal de alarmă . .Ei se îndreptară 
îndată către Santa Maria de Leuca. 

Pe bordul unei torpediniere italiene, şeful 
serviciului de semnalizare din portul Santa Ma
ria de Leuca, făcea inspecţie . .El abia zări şa
lupa cu marinari care strigau ajutor. se apropie 
şi luă şalupa la remorcă. 

Primele ajutoare au fost date de torpedi
nierele italiene Nr. ;33 şi .37. Pe mare pluteau 
bucăţi rupte de vas şi c(>Jaci de cari stau agă
tati câţiva supravietuitori irnplorfmd ajutor. 
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Torpedinierele scăpară 18 marinari. cărora, li 
se dădu primele îngrijiri pe bord. Dela Tarent 
sosi mai târziu escadrila de contratorpiloare 
de tipul „lndomito" cu remorchere. Ele luară 
pe supravieţuitori şi pescuiră 58 de cadavre. 
Amiralul Senet şi toţi ofiţerii de pe „Gambeta" 
au pierit. 

In total, sunt 136 scăpati. Cei 18 culeşi din 
apă sunt toti răniti şi au fost internati în spita
lul militar. Ceilalti au fost conduşi la Castrig
nano del Capo, la Lecce şi la Tarent. Cada
vrele fură înmormfmtate în cimitirul din Cas
trignano cu onoruri militare. 

O lămurire. Din parte competentă primim 
următoarele: De vreme ce în ziarele noastre 
încă a ap{trut ordinul I. Ministeriu r. u. de hon
vezi, conform căruia sunt chemaţi la serviciu 
militar şi preoti,i confesiunilor, cari din orice 
cauza nu-şi continuă chemarea lor preoţească, 
pentru orientarea publicului cetitor al pretuitu
iui ziar, ţin să comunic, că conform 'Rescriptului 
ministerial r. u. de culte şi instr. publică cu da
tul 23 Aprilie a. c. Nr. 3671 presid., „ordinul 
amintit nu se refereşte la acei preo(i, cari, deşi 
nu îndeplinesc agende strâns preoţeşti, - sunt 
aplioati la administratia bisericească, respective, 
cari pc lfmgă activitatea ce o desvoltă în admi
nistraţia bisericească, ori a statului, şi-au con
servat şi pe mai departe calitatea lor de preot, 
caracterul lor preotese. Sub părăsirea chemării 
preoţeşti este a se întelege îmbrăţişarea ori tre
cerea la o aşa carieră, în urmarea căreia în
ceată calitatea de preot, caracterul preoţesc. Aşa 
d. e. ordinul amintit nu se refereşte la acei 
preoţi, cari îndeplinesc servicii în cancelaria die
cezană, la vre-o instituţiune umanitară înfiinţată 
în sinul diecezei ori în ministerul cultelor". 

Ursul şi pisica. 

Ajunşi în răsboiul mare, 
De car' lumea n'a văzut, 
lnsce.nat din răsbunare, 

Pentru fapte din trecut, 

Vine ursul cu pisica 
Şi se 'nhată amândoi, 
Cât pe toti îi rupe frica 
Şi fac marele răsboi. 

Ursul labele-şi întinde 
ln apus şi r<\sărit, 

Toată. lumea o cuprinde 
ln sud, nord şi asfintit. 

Dar pisica se sburlcste 
Şi cu ghiare ascutite, 
Drept în ochii lui tinteste 
Scotându-i pe ncsimtite. 

El acllm făr' de lumină 
E silit a se retrage 
Jn bârlo)(ul de odihnă 
Unde-acuşi de· moarte trage. 

Ztibran, 5 Maiu 1915. 
I. Iancu. 

x ln sanatorul „Sanitas" din Versecz cu 1 
Maiu st. n. a. c. s'a început al treilea sezon de 
cură. Rezultatele de cură din cei doi ani trecuH 
au fost foarte favorabile. 

Sanatorul stă sub conducerea domnului me
dic diriginte Dr. L. Mehes. In institut se aplică 
factorii curativi fizici cunoscuti sub denumirea 
de cură fizico-dietetică sistemul Dr. Lahmann. 
Institutul este înzestrat cu apairatcle cele mai 
moderne de cură. 

Cura se foloseşte la .boalele cronice şi este 
indicată mai ales: la boalele sistemulai nervos, 
ale căilor respiratorii, ale cordului, ale urganc
lor- digestiunei, la tot felul de boale feme1::şti, la 
boale-le de 1rinichi, ale beşicei, prostatei şi la 
urmările lor, la boalele constitutionale, ale or
ganelor motorice, la reumatism. dieteză urică şi 
la boale ciimatice. Copii slabi şi săraci ele sân
ge (anemici) prin cura aceasta se reculeg admi
ru bil. Sa11atorul se află la poalele dealurilor în 
mijlocul unui parc mare şi frumos. Are încăperi 
colliortabilc şi întrctinerea e de rangul prim 
pe lângă preturi modernte. 

Prospecte în limba română se trimit la do-
rinţă prin directiune. (Sa 1997). 

' 
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ECONOMIE. PO$TÂ ADMINISTRA TIEI. 

Maşinişti pentru maşini de secerat. j 

Dr. O. Lutia, Câmpulung. Am primit prin li
brărie suma de cor. 16.25 în abonament până 
!a 6 Decemvrie 1915. 

Lipsa pricinuită de răsboiu în puterile de lucru 
cu mâna şi cu jugul, aduce cu sine folosirea mai 
cu stăruinţă a maşinilor agricole. După ce însă fo
losirea maşinilor reclamă cunoştinţe temeinice spe
ciale, şi dup{tce, în urma întrării în armată a ma
şiniştilor calificaţi, asemenea maşinişti nu se gă
sesc în tot locul, ministerul de comerţ a făcut dis
poziţiuni, ca la lucrările de !ecerat şi de îmblătit cu 
maşini, să stea la dispoziţie (ia îndemână) un nu
măr corespunzător de maşinişti califica~i. In acest 
scop a îndrumat direcţiunile şcoalei superioare in
dustriale din Caşovia şi Seghedin, apoi directiunile 
şcoalelor de specialitate din industria lemnului şi 
a metalului din Gyăr, Cllli, M.-Oşorhei şi Pojon, 
..:a pe frecventanţi mai serioşi şi mai maturi din 
cursul III ai şcoalei industriale superioare şi din 
III şi IV ai şcoalei de specialiitate industrială, să-i 
introducă în cunoştinţele teoretice şi practice ·ce 
se re9er la manuarea, folosirea şi montarea1 maşi
nelor simple de Se<;erat, a ma15inelor de secerat ce 
aşează mănunchii şi ale acelora, cari leagă snopii, 
şi, în acelaş timp, să-i deprindă şi la repairarea lu
crurilor ce s'ar strica la aceste maşini. In legătură 
a mai luat dispoziţia, ca în scopul caHffcării per
sonalului trebuincios la munca seceratului, direc
ţiunile şcoalelor amintite, cum şi cele a~e şcoalei 
superioare industriale din Budapesta, apoi a şcoa
lei pentru industria metalului din Dobri(in şi din 
Miskolcz şi a şcoalei pentru industria liemnului din 
Braşov, pentru cazul, că s'ar găsi 15 indiviiz, să or
ganizeze (înfiinţeze), pentru lunile Aprilie-Iunie din 
a. c. cu 144 ore pentru partea• teoretică şi cu 60 
ore pentru partea practică, cursuri pentru fochiştii 
c[tzanelor (gozkazânftitO), pentru locomobile şi 
pentru mănuirea maşinilor de îmblătit, la cari să 
poată fi primiţi, în mod escepţional, şi tineri cari 
au împlinit vârsta de 16 ani. 

Aducând acestea, în conformitate cu rescriptul 
ministrului r. u. de aigricultură din 1 Maiu c. Nr. 
43343-1915, la cunoştinţa obştei noastre, atragem 
J:uarea aminte cu deosebire asupra cursului pentru 
mănuirea ma.şinelor de imblătit, cu adausul, că 
pentru desluşiri atât cu privire la participarea la 
cursuri, cât şi la aplicarea de maşinişti a celor ca
lificaţi la acele cursuri, să se adreseze de-a drep
tul la dircctiunile şcoalelor industriale amintite mai 
sus. 

Sibiiu, 7 Maiu 1915. 
Comitetu}, central al „Reuniunii române de a

gricultură din comitatul Sibiiu". 
Pant. Lucuta, V. Tordăşianu, 
prezident. secretar. 

Ultima oră. 
PERSIA CONTRA RUSIEI SI ANGLIEI. 
Petrograd. - Se telegrafiază din lspahan 

că în ultimul timp a1dtatia În contra Rusiei şi 
Angliei a sporit foarte mult. Acum în lspahan 
sunt opt agent! germani, printre cari ofiteri 
germani de artilerie. 

In lspahan, agitatia se răspândeşte în sudul 
Persiei şi în Afl;i;anistan. 

Relatiunile comerciale cu Teheran si Rama
dan au fost Întrerupte. Bazariile şi băncile nu 
iac afaceri. 

IT ALIA~ IN MOMENTUL HOT ARA TOR. 
Berlin. - "Lokalanzeiger" află din Roma: In vreme 

ce primul ministru d. Salandra a fost la rege, ministrul 
de externe d. Sonnino a a,·ut o întrevedere de o Jumă
tate oră cu secretarul printului Biilow, ambasadorul 
Germaniei. După lnformatllle ziarului „Tribuna" secre
tarul printului Biilow a iăcut comunicări foarte lmpor· 
tante în numele puterilor centrale. După audienta dela 
re2e d. Salandra a avut o nouă intrevedere cu d. Son-
ni no. 

• ·-
·Roma. - Re2ele Victor Emanuel a primit 

la Quirinal pe toţi miniştrii. cu cari împreuna 
au semnat numeroast: acte oficioase. D. Golitti 
a avut o Întâlnire cu aderentii dsale. Deocam
dată d. Giolitti nu va părăsi Roma. 

O CĂLDUROASĂ TELEGRAMĂ A IMPĂRA
TULUI WILHELM CĂTRE REGELE ITALIEI. 

George Nicorescu, Ersig. Am primit 7 cor. 
în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Emiliu Patachi, Esteni. Am primit 7 cor. în 
abonament până la 30 Iunie a. c. 

Am primit în abonament dela următorii: 
Vucu Murgu, Iladia 2 cor. 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

AVIZ DLOR INVĂTĂTORI ASENTATI, cari 
i mi se adresează cu întrebări şi recercări, le a
~ duc la cunoştinţă că numai aceia pot ii dispen· 

zati de serviciul militar, cari sunt propuşi, resp • 
aşternut! ministerului de culte din partea con
sistorului competent, deci dispensarea altora nu 
e cu putintă. 

Dr. Emil Babeş adv. in Budapesta (Szent
kirâlyi utca 16.) 

nnunt. 
Se caută pentru o intreprindere 

industrială 

un absolvent al unei 
Academii de Comert. 

Se vor Rrefera Români. Etate până 
la 30 de ani, cu practică, liberi de ar,; 
mată, cunoscând limbele germană şi 
franceză. Oferte sub A. la ziar. 

(Da 2428-3) 

Aviz. 
Aduc la cunoştinţă că din 1 Mai a. 

c. mi·am strămutat 

cancelaria advocaţială 
în Cetate, strada Rudolf (Rezso utca) Nr. 1. 

Dr. Petru Preda, 
advocat. 

Timii(>ara (Temesvar). 

VINURI 
yechi ,1 noul de Yân.duti. 

Adresaţivi\ cu toatA tncrederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Vilagos) Petru Benea, 
căci Vi\ trimite numai vinuri bune, curate~ pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 

Vinuri vechi din anll 1911 - 1912 
Vin alb - -
Rtzllng - -
Roşu de Mlntş 
Carbenet -

-·84 
-·86 

1"60 
1'40 

-·72 
-·74 

1·20 . --
Vinuri veehl şi nou din anul 1914. 
Vtn alb - -'68 ' -·68 
Rtzllng - - - -·70 -·60 
Şlller - - -·74 -·64 

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

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

litri tn sus sub îngrijirea mea proprie. 
V ase dau împrumut pe timp de două luni. 

- Pentru Calitatea vinului garantez. 

• 947 Pe'ti:i:-u Ben.ea 

Roma. - Ziarele de seara scriu: lmpăratul 
Wilhelm a trimes re2elui Victor Emanuel al Ita-• 
liei o telegramă călduroasă. 

propr. şi neg. de vinuri 
Ytlago• (Arad m). 
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LA „LIBRĂRIA CONCORDIA" 
AR. AD, {!STR.ADA DEÂK FER.ENC NUMARUL 20 
SE AFLĂ DE VÂNZARE CĂRŢI DE 
RUGĂCIUNI, BISERICEŞTI, LITERARE, POPULARE ETC. 

Al. Ciura. >ln rlsboiue • • • . . . • 
l/fenrlk Sienkiewiez. >Prin foc ifi sabie•. 

·Roman ln <-' volume • • • . • • • 
Hln'ik !iellkiewia. »Potopule. Roman tn 

4 volume • • • • • • • • • • • 
#larllt Slenklewla. •Prinaoareae. (judeuta 

lui Jupiter) . • • . . . . • . . • 
1oan Agdrbiteanu. >Arhangheliie. Roman 

din viaţa romtnllor ardeleni • . • . 
>/oan AgdrbitJeanu. •Schiţe •i povestiri> „ 
rlon DTagoslav. , Volintirii« . . . . . • 
iJelavranaB. >Viforule. Dramă tn 4 acte 
'i/J. D. Pătrăşt;an.u. > Tlmotheiu Mucenicule 
I/. Irimescu - -CâltdeştL >Pe drumurile 

cadrilaterului e, Impresii ,1 note • • . 
.ffaraJamb O. Leeea. >Dincolo•. Din Du· 

nlre '-n B•tcani . . . • . • . . . 
!Ooetlie. >'faustc. Tragedie. Traducere tn 

versuri de Ion Gorun • . . . . • 
Ion Otmln. •Robinson tn tara Romtnescăe 

Poves1ire ~in zilei• noastre • 
.Q. Rotic4. >Poe-ziie • • • • • • • • 
,au,,e Coşbuc. >Rlsbolul nostru pentru 

neatlmaree • • • • • • • • • • 
iOeorge Coşbuc. >Crestomaţie pentru toţii 

romAnlie . • • • . • . . . . . 
. Bet:Mai Ok. Silvan. >ln tata mortei>. Nu-

·vele • • • • • • • • • • • • • 

Ioan Adam. ·>Pe ·ltngl vatrlc. Pilde şi 
.glume ţirlneşfi • • . • • • • • • 

V. Alexandrl. >Poezii pof'ulare ale roml· 
n'lor . . • . • • • . • • 

le11 &ifs8amil. >Dor pustiue • • 
Oay de Maapassan.t. >Povestiri 1lesee 

Tr.ad. de M. Sadoveanu • . • · 
Ion Cioairlan. >Traiul nostrue • 
S. M1hedin.ţl. >Cltre noua generaţlee 
M. Sa""vtanu , Floare ofilităe. Roman 
, • •Pcwestiri de seatl< 

C. Salldll·Aldea. „Apt marle • • . • • 
Vasilie Pop. >Iubirea e biruitoaree • 
I. Sllffld •Merac Roman . • • • . . 
AlextmdfM T. Stamatiad. >Din trimbite 

de aure. Poeme • • . • • • • • . 
N. N. &ldlcean.u. •ChiHa dragostile • • 
Ioan Adam. •Vorbe de clade . . • . 
Cum să trăim? ·Sfaturi medicale• de 

Doctorul F. Oriinfeld • • . . • . 
M. Maeterlinck. :11Clclul marţile Trad. de 

A. T. Stamatiad • . • • • . • • • 
N. lo'1_a. >Oameni cari au foste. Amin· 

tiri ,1 cememorlri • . . . . • • . 
N. IJllasai. „istoria romAnllor sub Mihai· 
Vodă Viteazul • • • . • . . . . 

I. A. Buorabescu. "Vulturiic. Schiţe şi 
llf.IVele . . • • · • · · · · • · 

N. Iorga. •latorfa armatei rOJnlneştl Voi Le 
Lu4ovu D11uş . . >Strlbuniic Roman . . • 
Ioan Cioe8rlan. >Inimi c1e-Mamle. Schiţe 

ti nuvele • • . • • . • • • . · 
Bjornstjerne Bjărnson. • Syn!1ove Solb1-

kkenc. Trad. de N. Cloton. . · • • . 
D. N. Ciotori >Calea Robilore Poveşti • 
Octav Mina,, •Eminescu tn faţa justiţieie 
NatoUa Negru. 1Mlrturislrlc. Nuvele • 

li • , >fab'ola sau biserica d'n 
catacombee ~ • . • • . 

Constantin I. A. Notta,a. , De dincolo 
de 111oarte• . . . . . . • . • • 

R. RosettL , Plcatele Sulgerului c 

Th. D. Speran.ţlă. >Alte anecdote popularee 
, _, li . >Anecdote de poste • • 

M. Lllngi.dnu. •Zile senine•. Icoane dela 
ţari . • • • . • . • • . • . . 

Mihail ~i11aea. •lumini de Iunie. Poezii 
Nieollle Filinum. >Ciocoii vechi şi noi, 

sau ce na,te din pisici şoareci mlnâncle 
I. L CaNgialt. , Teatrue, Opere complete 
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/. L. Caragiale. •Momente, schiţe, amin
tirii<. Opere complete . . • • . . • 

Ioan Adam. >Năzuinţie . . • . . . . 
N. Petra·Petrescu. >Ilie Marine. Istorioară 

pentru tinerime • ~ • . • • • . • 
lules Veme. >Cinci slptămâni fn balone. 

Călătorie de descoperie în Africa de 3 
Englezi (Biblioteca pentru toţi numeri 
494·8). Operă premiat! de Academia 
francezi . • • • • . . • ·• . • 

A. de Herz. >Bunicule. Comedie în 3 acte 
Em. 08.rlean.u.. >Cea d'ntâl durere<. Nuvele 

•i schiţe. Ediţia a ll·a întregitl . . . 
Delavranua. •Luceafărule. Dramă în 5 

acte • • . . . • . . • . • . . 
Delavraneea. , Linişte. Trubadurul. Stlpâ· 

pânea odatăe . . . . . . . . . 
Delavraneea. :11lrlnelc. Comedie în 3 acte 
P. Locusteanu. >Suntem nebunie. Schiţe 

urnoristice . . . . . . . . . . 
Victor Eftimiu. >Achime. Tragi-comedie 

tn 3 acte . . . . . . . . . . . 
Ioan Al. de Lemenyi. , Poeziie . . . • 

. Dr. Ioan Lupaş. •Viaţa unei mame ere· 
dincioase • • . . • . • . ~ • . 

D,. Ioan Lupaş. •Spice din istoria noaa· 
trll bisericeascl . . . . . . . . . 

Zotti Hodoş. >Mai;a ieft1nlc. Oătrrea mân· 
clrilor de dulee şi de post. Reţete de 
bucate simple •i bune . • • 

St. O. Iosif. >Poezlle . . . • . . . 
Conan Doyle. • Duettc. Roman. Tradus 

de V. Onişor . • • . • • . . • 
Pompiliu EUade. •Cu privire la Maurice 
Maeterlinck . . . . . . . • . . . 
L. Rebreanu. >frământlrie . . . . . 
Dr. Valeriu Seni. >Critica unei lecţii«. ln 

drumlri practice . . . • • . . • 
Anecdote poporale, de f abiu Sanjoanu . 
RobiAson Crosoe, sau avenţurile minunate 

ale unui naufragiat eu 6 chipuri . • 
Ţizaaiada sau Alexandria filăneascd .. 
Alexandria. Viaţa, faptele şi întâmplările 

lui Alexandru-cel-Mare Macedonean . 

2·-
1.50 

1·50 

1·50 
2·-

1'80 

2·so 

2·so 
2·50 

1·50 

1·25 
1·50 

-·Jo 

-·30 

1·20 
2.50 

t·60 

1·-
1 ·50 

-.60 
-'32 

-·70 
-·so 
-·60 

DiR publicaţillllile soc. >STEAUA« a 20 fii. nrul. 

NruJ. 
2 P. Dalju. •foloasele tnvăţlturile. 
4 Ioan. ffaşeganu. »OrMina de ltgumee, 
5 Dr. I. Felix. >Medicul poporului«. 

19 Oeorge Coşbuc. >Superstiţiunile plgttbitoare 
ale poporului nostru•. 

20 Viaţa şi faptele lui Antim Ivireanul, metro-
politul Ungrovlahiei. · 

22 Em. Oârleanu, , Amintiri şi schiţe«. 
24 Din. legendele nea.rr.ului Hohenzollem, pre 

lucrare de St. O. lo~if. 
25 Flori şi poveşti de Ioan Oragoslav. 
26 Din. But11vina de altă dt:llă, de Ioan Ori· 

madl. 
27 Romdnii de peste Corpaţi de I. Slavici 
29 Po11estea cerului de Victor Anestin 
30 Povestiri de t. Agârbiceal'lu 
32 Ostaşii noştri. · 
34 Istoria Uteraturii române moderne de prof. 

Dr. N. I. Apostolescu 
35 Boalele ochilor şi îngrijirett lol' de prQf Dr. 

O. Stănculeanu. 
30 Snoave de P. Oârboviceanu şi O. I. Chelaru. 
37 Viaţa şi faptele lui Andrei Ştlguna de Dr. 

I. Lupaş. 
Poveşti ardeleneşti. Culese din gura po-

porului de Ioan Pop Reteganul 5 voi. 2·50 
Poveşti poporale din Bănat. Culese din 

gura poporului de O. Cltanl Partea 
I. şi li. . . • . . . • . . . . 1 ·10 

Calea pocăinţei. . . . • • • • . • -·4o 
Traista cu poveşti istorice . . . • . . -·50 
Balade poporale. Culese din curai popo-

rului bănAţean • . • • . • . . . -·60 
lnilllioara, adecă floarea poeziei naţionale 

din cei mai buni sditori români . • . - ·60 

Pag.1. 

CO.ntece religioase, poporale şi un bun sfat -·50 
Mintea şi norocul, precum şi alte 12 po· 

t. I -·40 veş 1 popora • . . . . . . . . . 
Povestea Codreanului Poveste precum ~i 

anecdote, poezii poporale şi poveţe -·24 
Poezii şi cântece poporale, din Bănat . . -·50 
164 strigături şi uituri, culese din ţinutul 

Zarandului . . . . . . . . . . - ·24 
Cea mai nouă ttll'te de visuri . • . . - 32 
Istoria lui Arghir şi Elena . . • • . - ·30 
Dr. /. larnik Urban. şi A. Bârseanu. Doine 

.şi striglturi din Ardeal. Cu peste 400 
' I t·30 pagin . . . . . . . . . 

Păscălie poporală . . . . . . . . . - • t 2 
Culegere din ce/4 mai frumoase poveşti 

de Ioan Bota . . • . . . . . . . -60 
Coriolan Brediceanu. , Peatra credinţele. 

Istorioară din viaţa poporului . . . . -·SO 
Coriolan Brediceanu >firae. Nuvell din 

popor . . • . . . . . . . . . - .24 
Roata noroeului, sau aflarea dorinţei noa-

stre . . . . • . . • . . . . . - .80 
Insula morţilor. • . • • . . . . . -·so 
Andrei eel răsfăţat . · . . . . . . • -.30 
Fătfrrmos din lacrimă. Poveste de Eml-

- ·20 nescu . . . . . . . • • . · · 
Năzdreveniile lui Toporâşte . . . . . -·30 
Popa care ştie carie şi Ion Isteţul. Povejti 

poporale . . . . . . • • . . . - .'24 
Culege'e de diferite cântece . . . . . - ·10 
Biblia cea Mare. Sfânta scripturl a vechi-

ului şi noului testament. Legată. Cu 
peste 1000 pagini . . . . " • . : 2·
T ot acesta format mare, cu litere man, 
legatl . • . . . • . . . . . . 6.

Simbolal credinţei, din cuvintele şi totele· 
sul Sfintei Scripturi de Oh. joandrea 
(Aprob. de Ven. Cons. Diecezan) . . 2·50 

Noul aşezăm8.nt, (noul testame1.t) Legală . 1 ·20 
Noul aşezământ şi psalmii. Lt gată . . 1 ·40 
Noul testament şi psalmii. legatl . -·10 
Cartea psalmilor. Legatl . . . • • . - ·10 
Cele 4 Evanghelii Lt>gată . . . . . . -·10 
Mântuirea sufletului. Carte de rugAciuni. 

Legată . . . . . . . . . . . . . 
Cartea psalmilor tradusă după textul Ort· 

ginal . . . . . . . . · · · · 
Sfânta E~anghelie a Dlui şi Mântuitorul 

nostru Isus Christos aerisi de Sfântul 

-·so 
-·to 

loan • . . • . '· . . . . . • -·to 
SfO.nta Evanghelie a Olui în Mântuitorul 

nostru Isus Christos s::risl de Sfântul 
Mateiu . . . . . . • . . . . . -·to 

Sjdnta Evanghelie a Dlui în Mântuitorul 
nostru Isus Christos scrisl de Sfântul 
Luca . . . • . .. • . . „ • • 

Carte de rugăciuni pentru folosul fi 111ân
găerea fiedrui creşti.o inţocm~tă de lero

. diachonul Damaschin dm ~fanta Mănă· 

- ·10 

stire Sinaia. Legată Cor. 2·50 în piele 5' -
Carie de rugăci11ni pentru tinerimea evla· 

vioasă de un prieten al copiilor. Cu 
mai multe icoane. Legatl . . . . . - ·44 

Cuvinte folosito11re şi de suf et mântu · 
itoare. Culese din sfintele scripturi de 
~m. Monahul Isaia. Legata . . . • ·- ·ao 

Rugăciuni pentru soldaţi. Legată . . • -'24 
C1tlegere de c4ntări bisericeşti. Legată . - ·30 
Viaţa prea cuvioasei maicii noastte Ma· 

L tx -·32 rit l Egiptence. ega a • • • . • •. 
Cele cinsprezea suferinţe ascunse ale lui 

/sus Christos . . . . . · . . . . - ·30 
Din minunile Maicei Domnului. legată -'40 
Mlintuirea sufletului de vamile văzdtJhului. 

Rugăciuni . „ ........ -.16 
Zidir1a lumei. Ce1e 12 Vineri . . . . -·16 
Taina celor 12 Vineri mari şi rugăciune 

pentru vremuri grele. Legată . • . . -·20 
PoYăţuito' la împărăţia cerurilor . . . -'60 

Pentru porto să se adauge de f ecare carte 

10-20-30 fii. Pentru celea trimise sub ba.ndă <+ nerecomandate) librăria nu ia asupra sa nici 
o rlspundere. Pentru recomandare să se adauge 
separat 25 fll. de pachet (până la 1 kgr.) 
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·POt~dră 1 „ 30 „ SALON
-cremă 1 cor.30 fii. 

1 
1
· ·, -săpun 1 ,; - „ 

~ -maniciir 65 m. 
Comandele din provincie se expe-
:: diază zilnic în mod prompt. :: 

I 
Far1nacia la „Sf. Francisc" I 
Budapesta, bulevardul OHol mul 56. 

(E 2375) -
Pn.a turtei de blncl de .-a11 

lwn. re1. ani. 

1 lifsrea.:I 

f e 1288 

Olll .., ... „ " 1111 ... 

bănci de şcoall 
brevetate sistem „fetw.t", 
"Zaha" '' „Retttl", ... 
biliar pentru tcoll aparatr de 
gimnastici, Mobfliar modem 
pentru biserlc~ bind peatru 
~iser'd şi mobiliar pmt111 
: ifldlnile • ce,H. • 

Fabricarea aranjamentelor lle 
birouri mederne. 

1914. 
12 Apl'ilie 
- --·-

212384670 

717 609 
19300872f 

47 769 37E 

11924059 
-

11997174 
16872877 
4045281 
6 701126 
1046 360 
1006417 

121756887 
-

133992 327 
14008084 
21005 270 
4 MO 037 

802 916 282 --12000000 
36 894158 

5 362 82~ 
422 583 590 

3392 128 
10 244 71~ 

255 749 214 
56 689 646 

Joi, 13 Maiu 1915. 

BANCA NAŢION.AIJA A ROMANIEI. 

SITUATIUNE SUMAR.A. 
' , i9l5 

ACT I V 4 Ap·ili11 11 Apri.!e 

155 7 42 670 l t a•n (monete) · , 156 707 155 
- stoc „ (depoz;tat) . 12 610 OOO 
- metalic „ (lingouri) . 140 OOO 

56 642 OOO trata şi disponibil consld. c1 aur 70 528 991 
Argint şi divei se monede 
Efecte scontate . . • 

{ 

24 915 OOO lmpr. pe ef. publice • • 28 536 100 
43 724 800 lmpr, pe ef, publ. ln ct. crt: 60 568 900 

22 854 376 20 870 424 din care nu a'au ridicat lei 27 206 531 23 353 369 

Imprum. Stcltului de 15 milioane fără dobândă (1901) 
„ „ ia cnt crt pe bonuri de tezaur 4°1o aur (1914) 

Efectele Capit&lului social . „ 
Efectele fondului de rezervi\ 

• „ am.ort. imobil. mobil şi maşinilor 
Imobile . . . . 
Mobilier şi maşini de imprimerie • 
Cheltuieli de Administraţiune 
Eefecte şi alte valori tn păstrare . • 
Bonuri de tezaur 4°10 aur tn gaj p. Imprum. Statului 
Efecte în gaj şi în păstrare provizorie • 
Conturi curente. 
Conturi de valori 
Conturi diverse • 

PA.SIV 
Capital • . 
Fond de rezervă • . . 
Fondul am.ort. imobil. mobil. şi maşinilor 
Bilete de bancă în circulaţiune • 
Dobânzi şi beneficii diverse- . 
Conturi curente şi recipise la vedere 
Efecte şi alte valori de restituit 
Conturi diverse . 

------ -- ~ ·- -
I 
t 2J506;134 239 98614E 

\', 

744521 726527 
2t8898552 226034571 

„ 

} 52704991 51889469 

11273 95E 11273 95E 
171610 667 160617967 
11545 075 11545075 
16523277 16523277 
3 970 781 3 970781 
6734084 6 734109 
1096566 1096 656 

89999f 92f> 252 
128905466 128832141 
20000000lt 2000000~0 
164 500226 164 373 561 
24085197 23 269479 
22816015 22035681 
27440533 3076084E -

l 298815 041 L300595499 
- . -- - - --·· 

12000 OOO 12000000 
39500 365 39500365 
. 574009· 5 74009€ 

623494 85~ 621539970 
4462 676 4 790 772 

53845341 57 323 65E 
493405 6~2 493 205 705 

6636601(: 66 494933 -802916 2R2 Taxa: Scont 6°/0, Dobinda 7°1, 1298815041 l 3000%499 
z·- :a==- ---·-----· ----· 

~„„„ ... „„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„. 
Atelier pentru · l{DVAt D vopsirea de sto- · 
fe, tort şi blane, „ . . . 
curăţire chemicA 
şi soilătoare , 
cu aburi. · BUD APE ST, 

, ' 

PETEK es FIA 
atelier şi prăvălie principală în VII., 
SZOVETSEO UTCA 25-37. szam 
,TELEFON: J6zsef nr. 18-00 şi J6zsef nr. 15-71. 

Secţie postală deosebită p. comandele 
din provincie. Stabilimente colectoare 

Kova1d coloreazi în toate părţile capitalei. Reprezentanţi 

[ .. 'i curi~.l„„mJ!l .... Î.n„c·e·le„m ... amimm„u.lt·e--o·r·a·ş·e·d·i·n--p·r·o·v·i·n·c·ie ..... Ko 1612 

f.xpoziţ':l lnternaţ .• dt> mod;\. Paril' 1911: C.:rnnd Prix i:ii med de aur 
J\Xj><::r.iţi:i ouh. el.Io Rl•m>& 1911: f>rRnd pnwi11 ~i mt>dnlia de aur 

I Intreprindere „V AT T'' mecanică şi electricii a lui I 
L E I T R E K, Cluj, (Kolozsvar). "' 

SIBUU, Str„ Cisnădtei 30 
Telefon nr. 172. • 

: Cro torie civilă şi militară : 

:\f ~re dl'pozit de stofe engleze şi indi-

1 
gene, precum şi totf elul de o/tiooJe 
militare (1845-30). I 

Birou şi magazin: Szechenyl-ter 41. (Palatul Szekl). 
Stabiliment : hlom-otrlJ> 8. 

Va 9071 

Reparări de automobile ti gumi pentru automobile, mare atelier reparator de 
aaşiai de euat, 'hiticlete, aaşi•i de 1eri8, gramoroue; preţui iertlae, ue

euţie 1olir i. - La comenzile din provincie nu se socoteşte pachetarea. 

Cine se referi la acest ziar primeşte 100/o rabat. 

Tlpan~ tipografiei "Concordia" societ~te ~ actii ~Arad. - Editor-responsabil: LAURENŢIU LUCA. 
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