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ANUL V. ___ --~fµJ?, Yineri' 1?130 ~Ap~lie 191?~ Nr. 84. 
ABONAeNTUL: 

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

Pentru România şi 
străinătate: 

Pe un an . • 40.-'- franci. 
Telefon 

oentru oraş şi Interurban 
Nr. 750. 

O isbândă 
de ordin moral 

. 
ŞI social. 

lnfrângerea alcoolismului. 

D. Aurel Marcu publică în „Viitorul" din 
Bucureşti izn interesant prim-articol din care 
extragem următoarele: 

„ ... Cele 1di1ntâi ţări europene cari au reuşit 
să î-nfrângă plaga socia'1ă a alcoolismului, au 
fost Suedia, Norvegia şi Danemarca, - toc
mai unde alcoolismul ajunse o primejdie 
naţiona1lă. 

In răsboiul de, faţă Rusia a fost ţara în 
care măsurile împotriva aloodlului au fost 
Jaate dela Î1l11Ceputul OIStiUtăţiilor, in chip radi
cal; Statu'! deţinător a:l ailcoolului şi-a închis 
pur şi simplu del)itelie, şi a suprimat de pe o 
zi pe .arlta consumarea otrăvei caire dege
nerează rnssele, din punct ·de vedere fizic şi 
intelectual. 

De necrezut, nu-i aşa? 
Rusia, a făcut uriaşe sacrificii bugetare, 

căd venitele pe ca.ri statul le incasa de pe 
urma monopolului alcoolului se cifrează la 
sure de milioaine 1mble pe an. N'au trecut însă 

· ·decât câteva 1lu:rri şti 'efectelre binefăicătoare se 
vă!d clair: cu toate imensele efective înghijrit~ 
de airmată, .numărul 'hlierătorilor întrebuinţaţi 
în )nldustria rusea'Scă e mai maire decât îna
i.J11te ide Tăsboiu, - munca rodnică şi sănă
toasă a luat locul beţiei degradaitoare şi ste
rile. 

Exemplul a fost imitat apoi de Franţa, 
unde, tai din 'Prioina preocupă·dfor electora·le, 
lupta împotriva alcodlismului n'a putut da 

ln noaptea ·mobilizllrei. 
ln noaptea când s' a pus la cale 
Acest răsboiu îngrozitor 
Era în multe inimi jale 
Si multe feţe erau pale 
De grooza gândului că mor. 

Bărbaţi cari îşi lăsau acasă 
Soţiile cu prunci minori 
Sim(iau destinul ce-i apasă, 
Din curte ei dedeau să iasă 
Şi se 'ntorceau de-atâtea ori. 

„Mai e încă destulă vreme, • 
_,,Mai stai puţin aci cu noi!" · 
'Aşa se auzea cum geme, 
ln gând spunând cu f oe blestemul, 
Sofia cea cu pruncii goi. 

„Pe tine te-am avut de proptă 
„De-acum şi până la· sfârşit". 
Era a unei mame şooptă. 
„Tu nu eşti încă poamă coaptă, 
„Abia ai dat în pârguif'. 

în trecut rewltate aprecia·bile. faimoşii „bo
uilleurs de oou" şi-au menţinut pdvi1legiite pe 
cari le aveau, răsturnând guvernele şi zădăr
nidnd bunăv<>i·nţele bărbaţilor patrioţi cari îşi 
dădeau seama de primejdia alcoolismului. 
Absintul a şi fost suprimart cu desăvârşiire, 
iar ·camera franceză a luat unele măsuri le
gislative menite de a înfrâna comerţul „otră
vitarifor publici". 

E adevărat că aiceastă cucerire moraqă şi 
socia'lă nu se duce fără luptă nid chiar acum. 
IP- orice caz îinisă împrejurările sunt favora
·bile, iar opiin;ia pi.J.1blică franceză e cu desă
vâlrşire câştiga1tă pentru ideia aceasta' saht
tară. 

O ailtă ţară car-e a înţeles, că ·ÎIIT clipele a
cestea de prefacere a marilor alcătuiri ome
neşti e nevoe ca naţiunile să-şi în.frângă pro
priile lor şlăbiciuni e Anglia industrială şi co
merciailă. Naui şi foarte aspre mă·suri s'au 
lua:t de curând acolo, în vederea comba>terei 
a'lcoolismului. Ele sunt primite fă.ră murmur 
de mmoaim:!IJ:e de cetăţeni consumatori, cu 
conştiinţa că şi în acest mod se lucrează şi 
se contribue la întărirea şi prosperitatea pa
triei. 

In ce priveşte Germania, aici nu se poate 
vo11bi de a1cooliism, căci în această ţa1ră nu 

·se cOlnsumă a'k.'Odluri, ci băuturile zise „igie-
nice" bere şi vin. . 

Pe 1lângă oroole fără nume pe cari 'le deS
lănţueşte. pe lâ.ngă opera de distriugere a mi
lioane de vieţi, şi a vatlori de miliarde, -
răsboiul acesta uriaş a.t vremurilor moderne 
înregistrează deci şi o cuceriire de O'rdin mo
·ral şi socia1!: distrugerea alcoolului. 

La 'lumina smistră a flaicărilor oari au cu
·pdn!S mare •parte din globtll pământesc, con-

„Nu vre.au să-i ştiu mai mult de nume 
„Acum când ne despărţim". 

Eu le-auzeam acestea toate 
Si'n inimă le-am îngrof}<lt, 
Dar iată timpul iar le scoate -
Aşa-mi este ursita poate . 
Să cânt ceeace m-a întristat. 

Ion Băilă. 

Rl'!DACTIA 

st A D M I N I S T R îl A 
Strada Zrinyi Nrul 1/a 

JN5ERTIUNILE 
se primesc la admini-

straţie. 

Mulţumite publice şi LOI; 
deschis costă şirul 20 fii. 
Manuscriptele nu se în· 

napoiază. 

ducătoaii popoare!!Olr aiu avut nu numai î.nţe
legerea clară a primejdiei alcoolu4ui, dar şi 

- putinţa înfrâ1ngerei acestui flagel social, cu 
orice sacrificii". 

===================::::::;::;=======~-===:..... 

Denuncia~ţii. 
Reproducem după „Biserica şi $coala" următorul ar

ticol, care este de actualitate şi la noi: 

Ni s'a dat a vedea, că comandantul fortăre
tei din Arad, d. vicecolor.el Hegediis Ede, a 
dat un comunicat, că denunciări anonime nu 
r.umai că nu vor fi luate în socotinţă, ci vor fi 
urmăriţi înşişi denuncianţii anonimi şi întru
cât s'ar dovedi, că au denunţat falş, se vor pe
depsi. 

Va să zică în Arad s'au făcut denuntări atât 
de întinse şi neruşinate, încât cel chemat a ve
ghia ordinea socială, s'a simtit îndemnat a-şi 
ridica glasul conştiinţei sale întru apărarea ce
lor nevinovaţi contra acestui soiu de hiene ale 
răsboiului. .Fie-i spre onoare domnului viceco
lonel acest gest. 

Pe noi ne priveşte şi mai de aproape, să 
zicem mai la os, această campanie mizerabilă 
de denunciare, căci de pe vremurile luptelor 
noastre interne constitutionale, am fost bănuiţi 
de răi patrioti, ca să nu zicem de trădători de 
patrie. Adevărat că faptul, că nici unul dintre 

· noi n'a lipsit dela împlinirea datoriei sale cetă
ţeneşti în decursul acestul răsboi şi eroismul · 
soldaţilor noştri de pe câmpul de luptă a spul
berat toate bănuelile sugerate de agentii pro
vocători ai vieţii constituţionale, dar umbra si
nistră a acelor năluci tot mai planează asupra 
noastră. Prejudiţiile sunt oarbe şi numai o 
schinteie trebue să se aprindă. 

Sunt denuncianţii invidiei, cari nu pot 
suporta poziţia · favorizată de : soarte a 
vecinului lor; haid' dar cu tăciunile de
nunciări că se sustrage datoriei sale ce
tă-teneşti. Altii vor să profite de stările excep-

kâts Iosif de Oamellllts; a fost protopopul Luncăi 
pe la 1724; Demetrius Pap, bigam (cu a 2-a mu
iere). a fost protopop; Genyete (Ghetea): preotul 
To.wder (Pap), sfintit de episcopul din Arad S. 
Martinovici; Szaldobâgy (Săldăbaj): Mihaiu (Pop) 
Popovici, (Mihai P. a fost ordinat în două rân
duri, odată în_ Maramurăş (pe la 1715-20) dar 
sub Sofronie (în 1721) merge la Arad şi se ordi
nează din nou. probabil, căci întâiadată îl ordina
se calvinul Ioan Circa); bigam, protopopul Lun
căi până pe la 1727: Papfalva (Popeşti) preotul 
Petru. sfintit de S. Martinovici, bigam: Eskiill{) 
(Aschileu) protopopu~ Ioan (Pop) sfintit de episco-

)C0808 din viata poporului roman din Bihor. pul Teofil din Alba-Iulia; fegyvernek (fegcrnic) 
se aminteşte despre el numaii atât. că a fost bi-

1700 -1748 gam şi sf. în Arad; Csehtelek (Ciutelec) preotul 
Ioan, calvin. promovat de episcopul calvin din 

I - Sate şi preotl români în Bihor pe ta 1727. - Dobritin; Ştefan P de Magul, sf. de De Carnellis, 
Jn lipsa altor date mat· bune, am aflat de orotopop pe la 1727; preotul\ Ioan. bigam; Als6-Derna Radu! P. şi Nicolae P. - alceva nu ni se 

bine să fac o arătare despre preotii amintiti I soune; Kirâlyi (Chir.a~u): Vasile P. sfintit de De 
în investigatia din 14 Iulie 1727, precum şi în Camellis. a fost protopop pe vremea episcopului 
alte documente aflătoare prin diierite arhive, ! Bcnkovits (ţ în 1702); bigami Andrei P. - bigam 
adăugând câteva cuvinte pe baza documentelor ,

1

. Kislâz: Petru P. calvin. a făcut profesiunea înain
descoperite de bunicul meu Ioan Clintocu, fost tea lui De Camellis; Monospetri. Andrei P., pro
profesor de liceu în Beiuş, iar mai târziu proto'- babil de De Camellis sfintit, bigam (a avut 5 mu
pop în comuna Wnteri _ şi despre dotatiunea • ieri): Liiki: Petru, sfintit în Arad; Madairasz Oân
acelora. I gă Cefa) fştoc P .. a luat parte 1a procesiuni sub 

In ·1 nvesti'«aţi·a de mai· sus ·intaAlnt'm numele I Benkovits; Ioan Pop sfintit de Atanasiu din Al
- f', ha-Iulia; Belenyes (Beiuş) Ioan. protopop suh 

ori amintirea alor 106 preoţi dimpreună cu sa- · Benkovits sf. probabil de De Camellis Iosif P. 
·,.A fost un Dumnezeu Pe lume tele lor. 78 Ia număr. precum urmează: I sfintit în Arad; Varviz V;aisile P. sfintit de S. Mar-
. „Si El ne-a dat să ne iuhim". · Bârtfalva (Satbard), Szelta:Jn6 (Margine): De- tinovici în Arad; Varviz Vasile P. sifnitt de Dosof-
Suspină-o gură ca de spume. metriit Mihalovici, sfintit de episcopul din...;.M:.:.::.;.;.u:;:.n-_...;.te;;.;i.;,;;,a_d::.:i:.:.n...;M..:;..;:;ar:.:.a:.:.m....:.u;....r.;.;.ăş~;-T..:-ot;....fa~l-u;....(;....G_â_rb_i„) ~D_c_m_e_tr_i_u_P._ 

Numărul poporal pe I an 4. -c.,--or----~Pretufunufexeniplar 10 filerf.- Numărul poporal pe 1
/, 2 CO' oane 
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I 
tionale pentru ruinarea concurentului lor, ca I 
să-şi facă specula necinstită pe ruinele acestuia 
şi bietul , om nevinovat, în cazul cel mai bun , 
ajunge sub pază poliţială dacă nu în temniţă, 
ori furci. ' ~1,.;j 

V1ine apoi răsbunarea cu ghăarele sale sânge
roase şi le înfige în sinul aceluia, care n'are alt 
păcat, decât că a avut parte din lupta de exi
stentă, ori în împlinirea datoriiei sale publice 
a avut nenorocirea să atragă asupra sa ura ce
lui vicios. Sunt viciile boldurilor şi Domnul no
stru Isus Hristos ziice, că greu este omului a-şi 
stăpâni boldurile. Dar viin apoi stările patologice 
suîleteşti, degeneraţii moralii, cu otrava lor su
fletească, cari fac răul din fiirea lor perversă 
pentru a-şi satisface su·fletul setos de specta
colul victimelor căzute de venfoul lor. ,figurile 
negre ale lui Lombroso. fiecare din aceşti fii ai 
pierzării: „notat et designat unumquemque no
strum ''. Tră~m Vllinuri Catilinare. Vai peste tot 
de acela, care a~ nen-0rocirea de a ajunge în 
ghiarele acestor demoni ai sooietătii şi îndoit 
vai de acela. care ajunge în timpurile statariale 
ale răsboiulu1, când capetele oamenilor cinstiti 
stau la discreţia acelor demoni. Cel puţin ei aşa 
cred, că unde îngerii sunt fricoşi, 'Ciracii sunt 
temerari, şi ei, dracii aceştia sunt temerari. No
rocul, că mai sunt paznici ai acelor drepţi, pre
cum văzurăm din gestul vicecolonelului liege
diis şi îngerii nu sunt o personHicatie a fricei, 
precum cred ei. lngerii bisericei apostoleşti. 
adecă drepţii, din contră au fost eroi, pe al lor 
eroism s'a ridicat biserica triumfătoare de 
astăz,i. 

Să nu f·im rău înţeleşi. Nu ne facem apără
tori acelora, cari păcătuesc contra datoriei lor 
cetăţeneşti, din contră ţinem că sunt vrednici 
de înfierarea şi pedepsirea lor. Vorbim numai 
de urgia denuncierilor falşe, cari deopotrivă 
pr.imejduesc toată societatea fără deosebire de 
lege şi 1 1imbă. Remarcăm însă, că noi suntem 
mai expuşi, ca să fim justificaţi de a atrage aten
ţiunea vigilentei autorHătilor civile şi militare 
asupra acestor stări exoepţionale, căci avem 
încredere în sentimentul for de dreptate. Vrem 
să zioem, vedeti de Catilinari, voi sunteţi forul 
justitiei pământeşti, că sângele curat al marti
riului patriotic al soldaţilor noştri de pe câmpul 
de răsboi să nu fie pătat de sângele nevinovat 
al părinţilor acelor eroi. 
· Denunciantii sunt tipurile decadentei so
ciale. Societatea poartă vina că i-a giugiulit ·şi 
a fraternizat cu ei Si i-a lăsat să crească peste 
~apui ei, ca acum să decapiteze tot ce e bun 
şi cinstit. Societatea această însă trebuie să se 
trezească din letargia ei, şi să se apere însaş 
ori mai bine zis să zdrobească capul hidrei prin 
virtutile ei. Sincera împlinire a datoriei cetă-

bigam: Pavril, sflntit în Arad; Krist6tfalu (Pău
leşti) Petru Ilie; tiagymâdfalu (Spinuş} Gavril P. 
de Sofronie, Arad; Mihaiu P. de De Camellis 
Nicolae P.; Bogdan S6vârhegy (Piclleu): Gavrii 
P. bigam (a avut 5 muieri); Petru P. de De Ca
mellis: Almaszeg (Voivodeni): Ioan P. bigam; An
drei P, bigamu-s -; Sârszeg (Sărsâg}; Mihai, cal
'vin (mort înainte de 1727); Tataros (Brusturi) 
Moise, calvin; Ga'Vrila P. calvin; Nagy-Vârad (O
radea-mare): Ioan P. protop()p (mort înainte de 
1727); Kovâg (Chioag) Mihaiu P.; Uifalu (Spur
cani) Todor, sfintit în Arad; Tornafalu: Ioan P. 
bigam; Czigânyfalu (Ţigăneşti) Ioan P. bigam; 
Bezne (Beznea): Demetriu Popa, a luat parte la 
procesiuni sub Benkovits, şi fiul său Mihai sfinitt 
în Arad: Nagy-Ba rad (Borodul-mare): 1<'"11 P. şi 
feciorul Vasile, sf. Arad; Szombatsâg (Sâmbăcia~) 
preotul Urs; Inaud. Novac - şi Pave'1. Arad; tio
morog: Ioan P. sfintit de De Camellis; 0y6r6s 
(Oiris): flore P.; Laurentiu Popa, sfintit de Ata-
.nasie: Szuszânfalu Ioan, bigam; Kisjeno (Ineu 
lângă Orade) Gavril, sfintit de De Camellis; Sza
kadât (Săcădat): Toader în Arad sfintit; Izs6pal
laga: Petru. bi~am; Als6-Lugos: Danii!, bigamus: 
feket6: Petru P. Arad; Peşteş. George. protopop: 
Urgeteg (Urchiteag) Trifon P.; feneres (feneruş); 
Mihaiu P. sfintit de Varlaam, din Alba-folia, iar 2 
feciori ai lui în Arad; Pietros: Trifon, sfintit în 
Ca:rlovet de Sofronie; Kocsuba: Mihai Popa, de 
Atanaz; Kebest (Căbeşti) numai atâta se aminteşte, 
că are 3 popi; Kimpan (Câmpeni) Samuil P., bi
gamus; f. Topa preot bigam; Gegeseny (Ohighi
seni): Nicolae Popa sfintit în Alba-Iulia; Szent
marton (Sânmărtin) sfintit în Arad; KL1racel (Cu
ră tele) Todai P. sfintit în Arad; Bragyet (Brădet): 
Petru Nica sfintit în Arad, bigamus; Mezes (Me
zieş): Vasile sf. Arad; Lunca: lgnatie sf. de Ata-

„ROMÂNUL" 

teneşti, corectitate în toate acţiunile ei, dând 
Cesarului ce este a Cesarului, şi lui Dumnezeu 
ce este a lui Dumnezeu, precum ne învată scrip
tura. De stânca aceasta a preceptelor etice se 
vor frânge toate portile iadului deschise de 
denuncianti şi va birui adevărul şi dreptatea. 
Nu vă temeti, numai acolo sunt dracii teme
rari, unde îngerii sunt fricoşi. 

Dar nu este suficientă numai o atitudine de
fensivă. Ofensiv, cu curajul apostolesc al puri
ficării moravurilor, dator este fiecare a scoate 
din sinul societăţii duhurile necurate, a pune 
pe fruntea detractorului pecetea infamiei, ca 
să-l cunoască toţi şi să se ferească de spuza 
ce acopere gheena sufletului lor. Nu e greu a 
cunoaşte siluetele sombre ale cutiilor secrete, 
ochiul inimei toate Ie vede, toate le întelege. 
Gânditi la victimele lor şi gândul acela vă va 
da tăria de purificare. Sguduirile mari produc 
fapte mari. Nu cunoaştem mai mare faptă de
cât întărirea temeliei morale a societătii. 
Acesta este răsboiul despre care zice Mântui
torul Hristos, că l-a adus în lume. Răsboiul 
pentru biruinta binelui asupra răului. Cine 
vrea să umble pe urmele lui Hristos să-şi ia 
crucea şi să-l urmeze în acest răsboi sfânt. 

Virtus vim vincit. 

Răsboiul. 
Telegrame oflctale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Situaţia generală e .ne.schimbată. ln 
Carpaţi, preellllll şi tn P-01-0nia-rusească pe alocurea s'a:u 
d-at violente dueluri de artilerie. ~rti.Ieria no.astră a 
aru-nea.t î.n aer două depozite de material de răsboiu 
ruseşti. 

In sectorul spre ost dela tnăutimea Osty a.ro re:i
pins repetatele atacuri de noapte ale inamicului. Pe 
teatrul -0peratiuniJo:r di.n ,sud-0stul GaJitiei şi în Buco
vina nu se semna;lează nici UJl eveniment important. 

* 
Berlin. - Se comunică dela marele cartier general: 
Pe frontul occidental: ln F.lan.dria Eugfozii au în

cer<~at ieri să reocupe teri.torul pierdut. După 

a.mia.zi ei au încer,cat un atac .d.e .ambele 
laturi ~e drumului Yper.n..iPHkem, care s'a 
prăbuşi-t total La 700 metri depărtare de .pozitiil.a noa
stre. A.celaş ,rezulta.t l-a avut \Ul aJ doilea atac aJ En
,glezilor dat seara: împotrlva' poziţiilor noastre spre 
ost dela acel drum. Şi aci inimicul a suferit pier
deri .grave. Pe maJul ves-ti.c al OOJJ~l'iului inimicua nu 
a atacat. 

ln Champagne, spre nord dela: Meslil am ocupat 
ieri noapte cu ~salt un grup larg de fortificatii ale Fran-

naz; Nicolae şi Gheorghe sf. de Martinovici în 
Arad; f. Kimpan (Câmpenii de sus) Gheorghe P. 
sfintit de Teofil, protopop; Segeşti: Mihai, Arad sf. 
Trif şi Petru nu se ştie; fonaca: Simeon şi Sa
muil sf .în Arad; Csefa: Ioan sfintit în Arad, pro-
ltopopul de N. Szaloota; Barakooy (Berechiu) 

Petru P. sf. Arad; Gyapju: Petru P. sf. Arad; 
Szentmik16s: Dumitru ·P. sf. Arad; Oorbed - nu 
se aminteşte·decât comuna; Harangmezo: Ioan sf. 
Arad; TasâdfO (Tăsad) -- sfint. în Arad; Less, 
Nagytirogd (Nojorid) S. Andrâs - nu se amin
tesc cu numele; Keresztszeg (Cheresâg): Ioan: 
Csehi (Ceheiu) Petru; Râczvâros (OradeC:J. suburh.) 
Demetriu; Lazuri: Mihaiu sf. Arad;. Ştefan de De 
Camellis; Drâgcseke (Drăgeşti) - bigam. • 

Iar protopopi att. fost pe la 1727: pe Luncă 
(Laksag): Mihaiu, şi după depunerea lui Ştefan P. 
de Magul.; în tinutul Beiuşului: Gavril; în arhi
,di-t:conatul N. Sza(t0nta (Câmpia Orăzii): Ioan. 

preot în Cefa; în tractul Papmezeului: Gavrii{t 
Pop; pe Criş: Turje, preot în Peşteş. 

Din specificatiunea de mai sus vedem, că 
din 107 preoti şi protopopi au fost sfinţiţi de 
episcopii din Arad (Martinovici şi Sofronie); 
12-14 de episcopul rutean gr.-catolic din Mun
caci; 5 de Atanasie, episcopul unit din Băl- I 
grad; 2 de Teofil, episcop tot acolo, 2 de epis- ! 
copii din Maramurăş (1 de Dosofteiu, iar cela- ; 
lalt nn se spune de către cine a fost ordinat) 
şi unul de episcopul Varlaam, din Alba-Iulia, , 
iar ceialalti nu ni este cunoscut. Se vede mai 
departe, că preoţii cei bătrâni toti erau ordi- 1 

naţi (afară de 1 de ep. Varlaam) de episcopi! 
uniţi, iară cei tineri, aproape fără escepţiune, 
au fost ordinaţi de episcopii din Arad. Ca ur-, 

Vineri, 30 Aprilie 1915. 

cezilor şi cu toate repetitele .contra-atacuri .a:le ina
micului l-am menti..nu.t vil"torioşi şi J-a.m reconstruit. 
Ina.mi-eul a .suferit ·Pierdf>ri grave. Am .capturat 60 sol• 
daţi francezi, 4 mitraliere şi 13 proiec-toare de min4'. 

Lntre .Meusa şi .Mosolla în ·cursul zilei s'au da.t n&a• 
.mai violente dueluri de artilerie. . 

In Bois de Pretre .am respins un puternic atac ati 
noapte. al Francezilor cu pier.deri grave pentru inamic. 

DttPă nesuccesele atacuri dela 26 Aprilie daite îm
potriva poziţiilor no.astre pe Hartmauu.sweilerkopf FraJl• 
.cezii n'au mai în~ercat să ne atace. 

La AJtkirchen rnn aviator german a impuşcat nu 
aeroplan fr.ancez. 

Pe frontul oriental: Un atac ce am«Iwt ,s.pre n-0rd-on 
şi ost dela Suwalki ntNt adus •În posesiune J>ozitii ru
seşti pe o lungime de 20 klm. 

Spre .nord dela Prasniş, .am .oa:pturat ieri 7 ofiten 
~ 470 soJi:lati ruşi şi 3 mitraliere. 

Pressa din România despre situatfa 
generală a răsbolulul. 

Bucureşti. - „Viitonif' face următoarea apre
ciere a sitrwtiei generale a răsboiului mondial: 

„Lupte mart nu se dau azi pe nici unul din 
fronturi, în schimb au foc numeroase încăierări, 
mai cu seamă în sectorul carpatin şi pe teatrul o-
peratiunilor turceşti. . 

In regiunea Carpafilor, actiunea bellgerantl 
se desfăşoară la trecătoarea Ujoc, unde RUŞii dao 
atacuri repetate, spre a o lua din mânile Austro. 
Ungarilor. In celelalte sectoare ale frontului orie11w 
tal e stagnatlune. · 

Pe teatrul operatiunilor ·turceşti se semnaleazl 
mal ales operatlunite din MesoPotanla, de unde 
Englezii anuntă succese. ŞI în regiunea canalului 
.de Suez ca şi în cea a golfului persic Englezii şi 
Turcii sunt pe cale să se încaere, fără a mal vorbi 
de operaţiunile ce se pregătesc în vederea fortărel 

. Dardanelelor. Numai în Caucaz e linişte. 
De pe frontul occidental nu s'a mai semnalat 

nimic nou. E însă evident că şi aci, ca şi pe toate 
celelalte fronturi se fac pregătiri însemnate în ve
derea actiunei celei mari, proiectate pentru lunile 
Maiu şi Iunie. 

E de observat că pressa engleză nu mat vorbe
şte de perspectiva unei înfometări a Germaniei. 

Măsurile preventive luate de guvernul german 
precum şi .apropierea recoltei cartofilor fac pe 
Germani să privească cu încredere viitorul, în ce 
priveşte problema allmentatiel. 

Acum se pune înainte problema munitlunlror: 
dar cum ea preocupă în egală măsură pe toţi beli
gerantil, nu s'ar putea vorbi de o criză serioasă 
pentru una din părţi". 

lntrevederea dintre nrintul mo
ştenitor bulgar şi d. Radoslavoff. 

Sofia. - De curând prinţul Boris, moştenito
rul tronului bulgar a vizitat pe d. Radoslavoff 

mare a influintei doctrinelor protestante, aflăm, 
că mulţi dintre preoţii din Bihor, în ciuda ca
noanelor bisericei răsăritene, şi după a doua 
căsătorie funcţionau. Dintre cei 107 preoţi, 20 
sunt bigami; doi dintre ei ţin a cincia muiere 
(Andrei din M. Petri şi Gavril din Picleu). E 
drept, că nu numai asupra preoţilor din Bihor 
s'a arătat influinta dezastruoasă a protestan
tismului. In Ardeal, cu toate, că aveau bărbaţi, 
cari se interesau mai mult de soarta preoţilor, 
şi erau hotărârile aduse în sinodul din 1700, 
dispoziţiile circularului dat de episcopul Atanaz 
în 1711, în care opreşte ca „popii, cari îs cu a 
doua muiere, nici la liturgie, nici la ispovă
danie să nu se estindă, fără la cântare": şi era 
canonul al 3. din sinodul din 1728, totuş se mai 
află preoţi bigami până pe la 1742, când sabo
rul cel mare porunceşte, ca fiecare protopop 
să stringă sinod protopopesc şi să conscrie toti 
preoţii, cari sunt cu a doua căsătorie, făcân
du-o aceasta probabil spre a-i putea împiedeca 
dela slujbele preoţeşti. 

Jn Bihor numai atâta se face. că la rugarea 
episcopului latin în 5 Septemvrie 1725, consi- · 
liul locumtenenţial dă poruncă, să se facă in
vestigaţie în cauza esceselor şi abuzurilor, ce 
preoti români făceau în lungul şi latul comita
tului. In investigaţia din 14 Iulie 1727 se con
stată multe escese, abusuri ale preoţilor, dar, 
că ce s'a deliberat, ori că ce paşi s'au făcut 
pentru împiedecarea acestor lucrări, nu ne 
este cunoscut. Aşa se vede, că excesele s'au 
netezit, ori mai bine s'au pierdut din vedere 
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cu care a avut o lungă întrevedere. Imediat s' a 
convocat un consiliu de miniştri, a cărui des
bateri se ţin secret. 

Jn cercurile TJOlitice se dă o mare importantă 
acestei întrevederi. 

De ce Bulgaria a mob11izat Ia 
granita Serbiei? 

Roma. - „Oiornale d'ltalia" af.irmă, că c~~
curile bulgăreşti din Roma declară că mob1h
zarea bulgară la graniţa sârbească a fost de
terminată de două măsuri, de o măsură spre a 
se împiedeca introducerea ciumei negre şi de a 
se opri trecerea revoluţionarilor din Noua Ser
bie pe teritorul Bulgariei. (A. T. I.) 

Flota engleză în Marea-Nordică. 

CoTJenhaga. - Un vapor danez a întâlnit 
în Marea nordică o escadră engleză compusă 
din 30 vase <ie linie, crucişătoare şi vânătoare 
de torpiloare. 

Ţantl in Odessa. 

Odessa. - Ţarul Nicolae întorcându~se de 
pe câmpul de răsboiu a sosit ·Mercuri aci. 

Echipajul vasului Leon Oambetta. 
Roma. - Din echipajul cuirasatului francez 

Leon Gambetta s'au înecat 742 oameni. Cei sal
vaţi au foşt ·duşi la Siracusa. 

· Aeroplan inamic ta Friedrichshafen. 

Berlin. - La f riedrichshafen s'a arătat la 
mare înălţime un aeroplan inamic, aruncând 6 
bombe. Pagubele pricinuite sunt neînsemnate. 
Deschizând garnizoana germană focul asupra 
lui, aeroplanul s'a depărtat. 

Aeroplane ruseşti deasupra 
Bartiei. 

BudaTJesta. - Dela cartierul presei · se 
anunţă: De o săptămână se ivesc zilnic aero
plane ·deasupra Bartfei,. căutând după poziţiu
nile noastre, dar fără succes_ !Luni aeroplanele 
au aruncat bombe asupra oraşului, dar fără nici 
un rezultat. 

Dueluri de artilerie in Sâros. 

ETJerjes. - Pe frontul din Saros se dau nu
mai lupte izolate de artilerie. 

Atacul generat împotriva Dar -
danelelol\ 

Amsterdam. - Flota şi trupele antantei vor 
porni Luni atacul general îmTJotriva Dardane-

1 

lelor. 

în sg~motul produs de episcopul cel nou din f 
Arad. Preoţii bigami au tot mai rămas ei; ln 
vizitaţiunea făcută de episcopul Meletie Ko
vacs în 1753, încă tot mai aflăm amintiti preoti 
bigami (dintre 86, 6 sunt bigami). 

Mare pagubă, că comisia exmisă pentru cer
cetarea exceselor preotilor •Români, nu-şi ex
tinde activitatea sa de acest fel şi de asupra hi
sericilor şi a recvizitelor sacre, întreg.iod astfel 
cercetările făcute de Paul Laszlo. Dar mai mare 
pagubă e, că nici aceste din urmă nu le poşedem 
în i!1tregitate, ci numai în rezumatul dat de ca
nonicul V. Bunyitay, în cartea sa. 

Din notiţele comunicate de canoruicul V. Bu
nyitay cunoaştem, că bisericile în mare parte 
erau din lemn, ori din nuele, acoperite cu paie. 
Potirele erau d4n phimb, aramă, piatră şi din 
lemn, iar Jingurita de cuminecat în Szekelytelek 
era de ceară. Potire aurite, oni "de argint numai 
3 parohii au avut: Beiuşul, •Less şi No.iof'idul. 
Clopote sunt numai în ·Oradea, Less Szentan
drâs, Kis-Orogd, Leta, Silind, Vaşad, Gyoros 
(Giriş), H6sszuasz6, Szekelytelek şd Apati, dar 
şi aceste erau numai clopotele. ;Matricule se afla ii 
în Szeplak şi Nyârszeg. 

Venitele preoţilor le stabilesc sătenii cu pri
lejul alegerii preotului, când leagă prin contract 
oe vor da preotului. Astfel aflăm conditiile cu 
cari s'au legat toboienii şi vecerdanii, fată cu 
preotii lor „Iară pţ(n)tru plata di(n) sat cum 

„R OMÂ NUL" 

Regele Belgiei va lupta până Ia I 
ultimul său om. 

Genf. Albert, regele Belgiei a declarat 
în fata scriitorului francez Pierre Loti, căpitan 
în marina franceză, că va lupta pentru elibera
rea Belgiei până la ultimul său om. ·Regele nu-ş! 
va părăsi locul până la sfârşit. 

I 
Consfătuire intre Tittoni şi Sonnino. 

Roma. - Tittoni a avut alaltăieri după a
miazi la Consulta consfătuiri mai îndelungate 
cu Sonnino. 

Roma. - „Messagero" scrie că v.uvernul 
italian a chemat la Roma la o consfătuire pe 
reprezentantii săi diplomatici din Paris, Londra, 
Berlin şi Viena. 

Poincare Pe câmpul de răsboiu. 

Genf. - Din Paris se amn1tă că preşedintele 
Poincare, însotit de ministru.I de răsboiu Mil1e
rand a vizitat Duminecă şi Luni armata din 
linia de bătaie dintre Oise şi Aisne. Preşedin
tele a vizitat bateriile din pădurea Aigle, tru
pele sanitare auxiliare. Poincare a vor.bi·t c~ 
acest prilej soldatilor şi a decorat pe mai multi 
ofiteri şi subofiteri. 

Regimente ungare în luptele dela 
Ypem. 

Rotterdam. - Din Londra se anuntă: „Mor
ningpost" scrie despre luptele dela Ypern: I~ 
armata princ.inelui de Wiirtemberg, care lupta 
spre nord dela Ypern se găsesc si c<"'iteva re
gimente ungare. 

, Aviatori austr0-ungari aruncă bombe 
în Muntenegru. 

Genf. - După ştirile primite de ziarele din 
Paris pilotii militari austro-ungari au bombar
dat cu succes Antivari, orasul c;;i portul, linia fe
rată ce duce la Rieka şi în sfârşit Cetinje şi 
Ravnita. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 29 ·Aprilie 1915. 

S. liturghie pentru prisonierii ruşi. 
Mai să.ptă.mâna trecută, .câ.nd se răspândise vestea, 

eă a:u sosit p.ri.sonierii ruş.i la Caransebeş, publicu1 ar
dea de -curiozitate de a-i ved€a. In zilele următoara 

au şi fos.t văzuţi aceşti oame.ni J)e stra.dele oraşului 
când s.e întorceau dela munra. tranşeelor. La privirea 
acestor oameni am auzit în juru-mi vo.rbe: „Că-~ ca. 

au plătit oa(m)eni popil(o)r şi mai inai(n)te pe
ste an. De ce dinlor sa(?) taboleni (Vizesgyâr) 
au dat pe credinta că au dat popilo(r) sămăna 
patru saci de grâu şi clacă până la maz zi sau 
petac şi o vică bir cu vica dobrăţânului şi 2 
potor peste an şi cel !alte precum obiciaiu. de 
provod cel ma(re) 5 mă(ri)eşi. de cel mic 17 
potor. de cun(u)nie ce dintăie 1 mărieş de adol..! 
cunun. 2 mărieşi. de botez 1 mărieş „Subscris": 
adasta am dat eu cu tot sat(ul) su(p)t (L. S.) ... 
ete satulu(i) de tobol anume darde (Gheorghe) 
lurj(e)". ,.ln Vekerd plata popi. patru Kibel de 
sămăn(a)tură şi clac(ă) pân(i,) la miaz, zi şi ? 
potor peste şi 2 ovic (viei) de grâu şi jumătat(e) 
de orz cu vica dobrăţânului ş4 3 car(e) de lemne 
şi 12 snopi d~nadă (trestie) şi celelaOte) ca 5i 
pe aire. Acest(e) am (scris) eu birău de vekerd 
gliga Kostea, cu tot satul supt pecete satul(ui) 
L. S. V. arh:iv. Ep. gr.-cat. române de Oradea
mare (O hârtie roasă, murdară nenumerotată) 
ambele sunt româneşte scrise. 

De altmintrelea şi pentru aceste aveau preotii 
·Români din Bihor, un normativ dat de vicari11I 
Mihai Kebel pentru cei din jurul Beiuşului pe la 
1720 (Normativul acesta e subscris de M. Kebel 
şi de Andrei Viszk.i „universum bonorum Pae
fectus" L. S. - este în ungureşte. In virtutea 
acestuia venitele preoţilor erau statorite în mo
dul următor: 

1. Dela botez un măriaş; 
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oa.mi»nii", iar priv.iti mai de aJ>roape: „Că-.s frumoşi 
şi voinici!" etc. 

Da.r .n'am de srop a. scoate fa ive.ală impre.siunea 
ce au făcut-o aceşti vrednici de compătimit asupra stră
zii, - ei mai vârtos momentul unei să.rbători dure
roase din Dttminrca treeută, când s'au sirurluit până'n 
·tem~lie, J>oate chiar şi inimule cele mai împietrite. 

iC'omanda militară iwrnii~ese .adecă .ca în 5 (18) 
Aprilie, P. On. domn Andrei Ghidlu, ajutat de dia
conu'! O. D. P. Magdescu, să fară pentru prisonierii .rusi 
o sf. liturghie, .La care răspunsurile le-a· da.t corul reu
ni unei de cântări şi muziră din lora.1itate. 

După scoaterea a. vre-o 4-500 de Huşi (între cari 
şi 12 Româ.ni ba.sarabeni) de Prin cuptoarele de .cără
midă ale fa bri-cei de .rătre Iaz şi aşemrea lor în rân
duri, Ia serviciul divin, auzim cu toţii binecuvântarea 
părintelui. Cazacii priveau cu multă pietate Ia sf. mas:!, 
iar la. auzul melodiei „Christos a. înviat" pe toti i-lll11 
năpădit lacrimile, răpind şi pe ale noastre. Al\ sus
pina:t cu hohot mult timp, iar în <>gJinda Iacri,rni:fbr de 
buuă seamă vedeau icoana sotiei .şi ~ pruncilor, I>ă

rmtiilor, fraţilor ş.i a tării lor. Am privit ou multă •C.Om
piitimire 1a .pravoslanicii tarului Niwlae, de pe cari 
nu .de m11lt s'a ritlicat c.nutul şi-au mai slăbit „pahod
uri.le na Sibir". Dar l'ine ~tie, dacă J>rinripiul umanului 
Serghei lvanoviri Muraviev, de a pune c.apăt 1uerufoi 
respingător, barbar şi stupid al .pl'depsei eoTporale au 
ma.i fost sprijinit dP inimi d·e seamăn ori nu? 

A<lunarea lor la rugii,ciunea iertată - a fost adu
narea martirHor cari viata şi-p l>llll pantro ţară - eăci 

semnele cinstei 1a .mwlti di·ntre dâ.n~ii .se mai vedeau, 
ia.r simtul de bunăcuviintă şi evlavia manifestată prin 
semne externe Ie dă numele de: cuvioşi părinti ai fii
lor .lor. 

In momentul acesta gândul .meu zbe>ară ia cei în 
fe.lul .a.cestor.a.- ajunşi prisonieri, 'C·e>lăteni şi fraţi ai no
ştri, pe e.ari unde sunt ~ mistue a.mal' durerea î:nsirăi
nării şi dorul 'de a-şi vedea iarăş vatra părintească. 
Avea-vor oare şi ei mângăieri sufleteşti de felul celei 
făcute astăzi Ruşilor? 

Pe fetele lor vedeai exprimată adânc.a recunoşitinţă 
şi mulţumită pentru sărbătoarea (pentru dânşii Pa~ti) 
ce li-s'au fă.cut. 

C'u .strângerea mâ.nei n~-au multămit Toader a lui 
Tlchon Diaconul, din Basarabia (Chisineu:l Basarabiei) 
comuna Cogteşti, şi Terentle Ivan .din a~eea.ş comună. 

Dună terminarea .sfintei liturghii li s'au împărtit 
,pâ;nea binecuvântată, J>e r.are o primeau cu multă pre
cauţiune ei sfinţenie, ia.r la ·cuvin.tele: Dumnezeu să 

pri.mească sfftnta liturghie, am auzi.t din diferite părti 
g.raiul fraţilor noştri basarabeni: „Multă.mim <lom:nulc 
păTinte !'' 

(„li'. Dierez.anll".) L. P. V. 

t Pre~tul Aurel Hulea. In pământul rece al 
cimitkului diin Gaida-de-jos (comit. Alba-in
ferioară) îşi doarme azi somnul de veci vred
nicul păstor a!J parohiei OaMa-de-jos, preotul 
Aurel Hulea, tatăl iubit al poetului nostru 
Ovidiu Hulea. 

Decedatul Aurel Hulea a fost un preot ze-

2 Dela cununie câte 2 mărieşi; 
3: Dacă parohia are pământ. uzufructul va fi a 

preotului; 
4. Fiecare ~at e dator să dele preotului. - dup~ 

pntintă - pământ, de unul, de două on de trei 
cubule, arat gata pentru sămănătură; 

5. Fiecare prost (paraszt) este dator să deie 
preotului o jumătate de zi de lucru; 

6. Fiecare gazdă e dator să deie ceva bucate 
preotului său (poate două viei, precum e la Vc
cserd). 

7. Fiecare om, care are vite, e dator să aducă 
un car de lemne preotului: 

8. fiecare casă va pl:ăti alternativ în fiecare an 
când 2 când 4 polture; 

9. Gazdele; cari au fânate sunt dători să deie 
preotului şi câte o căpiţă de fân. Iar pentru în
gropare să plătească şi de acum înainte, ca până 
aci. 

E drept, că normativul acesta era numai 
pentru beiuşeni edat, dar pentru aceea şi ceia
lalti după acesta îşi computau veniitele şi res
pective făceau legăturile cu comunele, în cari 
voiau să se aşeze. · 

Alexarulru Văcărescu. 
rig .. în drept. 
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los care a .avut o activitate rodnică im viia 
Domnului; el a zidit biserică, şcoală, case 
parohiale, şi în general a fost un adevărat 
pRstor şi iubitor părinte sufletesc ari pop0-
rului di·n numita parohie. 

Preotul A. Hulea a decedat în săptămâna 
luminată, - despre ce noi abia azi am aflat, 
- în aşteptarea zilelor mari, duipă lungi şi 
grele suferinţe în vârstă de 51 ani. 

Durerea ce o lasă în inima .Poetu1Iui n0-
stru trecerea la cele eterne a tatălui său 

iubit este cu atât mai_ mare, deoarece nrnnai 
cu şapte luni înainte el pierduse pe scumpa 
sa mamă şi o soră iubitoare. 

... „A rămas pustie - ne scrie neconso
latul nostru poet - vatra pări'ntească dela 
care am învăţat dragostea sfântă fată de po
·poml românesc, scump nouă tuturor ... " 

Din acest trist prilej trimitem nemângăia
tului nostru poet adânc simtitele noastre con-
doleanţe. 

Decorat. Aflrun că G'igorie Danciu, pio
nier la al 7-lea bat., originar din Lipova, a fost 
decorat cu medalia de aur el. I pentru vitejie. 

Stiri dela Prisoniel"ii noştri În Rusia•. Părin
tele Victor Deciu din Cenadul-mare ne face cu
noscut că d-sa a primit o scrisoare datată din 
9 Aprilie dela fratele d-sale Dr. Emil Deciu, 
candidat de advocat, prisonier în Orenburg (I~u
sia) în care îl avizează că acolo cu dânsul mai 
sunt şi următorii ofiţeri români prisonieri: Sava 
Ş ev ici, f unctionar la consistorul ·diecezan din 
Arad, Dr. Vasinca, advocat din Pui şi Precup, 
forestier din Blaj. 

D. Arulrei Garoiu, conducătorul librăriei 
diecezane din Arad, fost înrolat la reg 23 de 
honvezi ne anunţă pe o cartă poştală că d-sa 
e prisonier în orăşelul Kurgan, gubernia Podolsk, 
în Rusia. 

„Drapelul" primeşte o telegramă din Sim
birsk (Rusia) semnată de următorii prisonieri 
români din Przemysl: preot militar: Rista, lo
cotenent-colonel Babeu, căpitanii Hordan şi Pe
tru }ucu, locotenenţii Alexia Mureşan şi Dr. 
Nestor-R/aj, sublocotenentul Valeriu Mutiu, ste-

. garii Emil Petrovici, Danciu, Ciosa, Liuba, Ghe
tia, Ionescu, Lugojan, Comei Milutinovici. 

Ale2ere de preot În Bocşa-română. Aflăm 
~ă în Bocşa-română a fost ales preot cu unani
mitatea voturilor candidatul de preot Ioan Gutu. 
felicitări. 

'Jertfele luptelor din Flandra. Corespon
denţii ziarelor engleze de pe granita olandeză 
întăresc.> ştirea, că lupte vajnice s'au dat pe cu
prinsul flandrei în aceste zile din urmă. Se 
ci.sigură, că toţi locuitorii din ţinuturile dela 
est şi nord de Ypres au fost siliti să-şi pără
sească vetrele dintr'o măsură sanitară', cac1 
vre-o 25 mii de cadavre au fost îngropate nu
mai în interiorul cuprins între Gelervel şi Zil
lebeke. 

Dania a dat drept electoral femeilor. Se 
anuntă din Copenhaga: folketingul danez a 
votat .legea prin care li se dă femeilor drept 
electoral, iar etatea cerută pentru exerciarea 
dreptului electoral al bărbaţilor a fost redusă 
dela 30 la 25 ani. 

Cazuri de moarte. Maria Cosma n. Podoabă 
a decedat în clinica din Cluj, Luni, în 26 Aprilie 
n. a. c., în al 2i-lea an al etătii şi în al 10-lea 
a! fericitei sale căsătorii. Inmormântarea s'a tă
cut în cimiterul bisericei din Tapa-deşartă, Joi, 
ir: 29 Aprilie n. 

- Romeo Ionescu, contabil orăşenesc, a de
cedat Mercuri, în 8121 Aprilie. în etate de 24 
ani, lăsând nemângăiată pe de toti ai săi pă
răsită mamă văd. Amalia Ioanescu n. Putici, 
fostă învăţătoare. Inmormântarea defunctului 

' s'a făcut în 10/23 Aprilie în cimitirul gr. or. ro
mân din Lugoj. 

- Nicolau LiChirie, preot gr.-cat în Măgări. 
după o scurtă boală a decedat în vârstă de 66 
ani. li deplâng: Cornel, Aurel, Maria, Tudor, 
Victoria şi Ionel Lichirie fii, losefina Pisk şi 
Iuliana Schneider nurori şi Augustin Anghel 
ginere. 

Odihnească în pace. 

„R O M Â N U L" 

Promovare. Aflăm că d. Corneliu Cărpinişan 
vărul regretatului profesor Dr. Avram Sădean 
a fost promovat doctor în drepturi la universi
tatea din Cluj. felkitări. 

i 
Fratele tarului grav rănit. Ziarul „Kamban:i'' \ 

din Soîia anuntă că marele duce !Mihail, fratele ' 
ţarului Nicolae, este grav rănit şi se află la Pe
trograd. 

Dela institutul sud-est european. - Con
ferinta dlui general lanescu asupra geografiei 
militare a Bosforului şi Dardanelelor. Ni se a
nuntă din Bucureşti: D. general lanescu a tinut 
la Cassa Scocdelor o conferintă, vorbind despre 
geografia militară a .Bosforului si Dardanelelor. 

rD. Al. Radovici, mini~trul comertului, a ti
nut să asiste la această conferinţă. 

Conferenţiarul face în primul rând o expu
nere ştiinţifică a situaţiei geografice a Europei, 
dovedind ce importantă are Constantinopolul 
pentru toată lumea. In al doilea rând, o des
criere a Dardaneelor. Peninsula Galipoli con
stitute pentru ele un serios adăpost. BosforuJ 
e o vale lungă de 30 klm. strâmtă până la 60 m. 
şi e adăpostită de ambele părti de înălţimi. In 
al treilea rând, d-sa vorbeşte de aspectul mili
tar al Dardanelelor, cari sunt apărate prin 
uvraje de fortificatii, cari astupă intrarea la 
centru; iar acolo unde sunt mai înguste, forti
ficaţiile sunt mai dese. Bosforul are trei grupe 
de fortificafii. Atacurile încercate de curând 
tnnp în contra lor nu au fost decât recunoaşteri 
militare, făcute cu vase vechi. După ce s'au 
făcut aceste recunoaşteri, vor urma atacurile 
decisive, iar Egiptul a fost ales ca sediu de 
organizare. 

Când aliatii vor străbate Dardanele·!e şi vor 
ajunge în marea de Marmara, Constantinopolul 
va trebui să cadă. Aci, din cauza formidabile
lor întărituri dela Prinkipos, vor fi lupte mari. 
Dar pentru a se farta Bosforul, vor trebui aliatii 
să atace pe Hnia Ceatalgea. 

De-ale pocăitilor. In timpul din urmă nişte po
căiţi .,luminaţi" trirpit. in t.oate părtile următoarea 
scrisoare: 

Rugaciune ! *) 

Episcopul din rerusalim au trimis acasta rugacmne 
ce urmiază la Sfarsitul Liturgiei dela mormintul Dom
nului Tsus Hristos rugaciune rsuse ttristoasă Tie, celui 
fără de moarte ne închin;\m mântuitoriule mântuestene 
pre noi si pre tot poporul tău acum si pururea si vecii 
în veciilor Amin; Acasta rugaciune scapă de toate ne
voile si au fost trimisă la 9 persoane iar dumnea voa
stră so trimiteti era la 9 persoane cine nu o va tri
J11ete mare nenorocire îl va aiunje. 

Un om înca au primito si nuoau dat împărtinei si au 
ajuns de usior adormit. 

Copii cine va scrie rugaciunea acesta mare bucurie 
îlva ajunie în numele Marinei. 

Amin". 

Cine va mai primi ·atare petec de hârtie, s'o a
runce în foc îără nici o teamă de vre-o „mare 
nenoroci re". 

Acestea sunt isprăvuri de ale pocăiţilor. 

e) O redăm fără nici o schimbare sau îndreptare de 
stil şi ortografie. 

=-==-==========-==··· :=--=:-=-==-= 

Ultima oră. 
DORJNTELE POPORULUI BULGAR. 

Sofia. - „Cambana" scrie: Bulgaria trebuie să-şi 

·reia teritoriile pc cari le detlne Serbia din timpul răs
bolului balcanic. Frontierele - zice „Cambana" - tre
buesc mutate până la Tlmoc-Ohrlda - malul Egelc îm
preună cu Salonicul, acestea sunt drepturile noastre, 
nu cerem ceeace nu este al nostru. 

.. 
Vineri, 30 Aprilie · 1915. 

PROPUNEREA SOCIALISTULUI ITALIAN 1 MOR
GARI RESPINSĂ DE FRANCEZI. 

Yiena. Se află din Paris ci socialistul Italian Mor-
gari a supus socialiştilor francezi din Paris două pre>:
puneri ale socialiştilor italieni de a convoca un con
gres al socialiştilor fărilor neutre şi biuroul socialist 
internaţional; aceste două prop:ineri au fost respinse 
de Francezi. 

Morgari a plecat la Londra să facă aceleaşi pro
puneri. 

DE PE FRONTUL SÂRBESC. 

Burl.ariesta. - Un comunicat oficial sârb datat din 
Niş spune că în noaptea de 22 spre 23 Aprilie n. Sârbii 
au operat o lovitură contra canonierelor noastre flu
viale oprite la Semlln, dar firă nici un rezultat. Acelaş 
comunicat sârb spune, că austro-ungarii au ripostat 
printr'o împuşcătură de mitraliere; În urmă austro-un
garll au deschis un foc de artilerie a.supra Belgradului 
si contra aeroplanelor sârbeşti în recunoaştere. 

32 VASE DE RĂSBOIU LA TENEDOS. 

Haga. - In fata Lemnosului s'au ivit 10 mari vase de 
răsboiu franceze cu trupe, ln săptămâna trecută 32 ·vase 
de răsboiu s'au ivit la Tenedos. Se afirmă că numărul 
trupelor debarcate se cifrează la SO.OOO. 

COMUNICAT RUSESC DESPRE BOMBARDAREA 
BOSFORULUI. · 

Bucureşti.. - Un comunicat rusesc spune urmă

toarele despre acflunea contra Bosforului: ln 25 Aprilie 
,tunurile grele al& flotei noastre au bombardat fortu-
1rlle turceşti l(arldbjet, Junburu, Uzlllat şi l(alaka. A· 
. mlralul rus Galanln a fost ucis de o granată. 

POSTA REDACTIEI. 

Const. Mihaiu, Înv. În Ohabaforgeiu. Ceasor
nicele lor sunt ca şi ale noastre; la armată şi alte 
oficii însă se face numărarea aşa cum ai găsit-o. 
indicată în comunicatele oficiale apărute în co
loanele ziarului nostru: 

I 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

Mulţumită publică. 
Tuturor corporaţiunilor, prietenilor, cunoscuf

l11r şi bine· oitorilor noştri, cari au luat parte la 
înmormântarea prea iub;tului no~tru soţ, părinte ;i 
rudenie 

Georgio Muntean, 
canonic metropolitan, decedat în 5 Aprilie a. c:., 
precum şi acelora cari au grăbit a ne trimite con
dolenţe şi a ne mângăia în durerea noastră nem. r
ginită pe ·ale 'elegrnfică ş epistolar:\ Ie exprimăm 
pe această c ·le sincera noastră mulţămită. Dumne · 
zeu să le răsplătească. 

Blaj, în 26 Aprilie 1915. 
I 

Familia G. Muntean. I 

Vilă americană 
altoită 

' / 

f 

precum şi 

Port-lltol 
şi 

Butaşi • n m'lricanl 

l 
(He 2298-24) 

furnizează · 
renumita 
firmă: 

Caspari Friderich, Oficiosul „Volia" declară că nationaliştll cer intra
rea în acfiune alături de Rusia dar cu aceasta Bulga-
•rla îşi împlineşte o datorie numai fată de Rusia, dar Mediaş, (corn. Nagykilkilllo) 
nicidecum fată de patrie. Bulgaria are nevoe de pace, 
şi guvemu1 îndeplineşte această cerere a popor111u1. Selectiunea garantată. Cere''i catalogul! 
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