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Modificarea şi completarea 
statutului organic al bise

ricei gr. or. române. 
- Articol din afară. -

Vedem zilnic cum de repede se desvoltă 
progresul omenimei. Cine nu tine pas cu acest 
J)'rogres - fie inoivid, fie popor, fie instituţiune 
- rămâne staţionar, iar cine rămâne staţionar, 
- fie chiar pe timp oricât de scurt - acela 
regresează, pentrucă în timpul stationării lumea 
a înaintat deja în tprogres cu un pas înainte. A
cest adevăr, product al legilor naturei, trebue 
să-l tină înaintea ochilor şi biserica gr. or. ro
mână, dacă voieşte, ca să nu rămână îndărătul 
lumei civilizate şi în dărătul altor biserici din 
Ungaria. 

Biserica face bine, că e conservativă, dar 
experienţa în delungul timpurilor a dovedit, că 
conservatismul numai în dogmele fundamentale 
e salutar pentru biserică; în discipli'llă şi în ad
ministraţie însă biserica trebue să tină paşi cu 
prog-resul civiiizatiunei generale, şi să se aco
modeze postulatelor timpului •. căci altcum cre
dincioşii o negligă şi pe încetul o părăsesc. Deci, 
mai cu seamă biserica gr. or. română din Un
garia e avizată a lua toate dispozitiunile, 5i tot
deauna de timpuriu, ca în disciplină şi în admi
nistraţie să stee _totdeauna aproape de perfec
ţiune, ca cel mai pc)IJ1deros motiv, ca credincioşii 
săi s'o tină de folositoare, pentru binele lor 
-propriu de necesară, ca s'o sprijinească şi s'o 
întărească. - · 
· Regulele generale de organizare şi de ad
ministrare ale acestei biserici se cuprind în Sta
tutul orga·nic întărit de Coroană, Ia anul 1869. 
Dar de atunci până acum în tara noastră - ca 
stat sau organism politic - aproape toate le
gile şi ordinaţiunile de natură de administratie 
şi de disciplină conform postu.latelor progresului 
s'au modificat şi completat, deci nici organis
:mul bisericei gr.-or. române nu se poate ascunde 
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de postulatele progresului, dacă vrea să tr5-
iască. . 

In Statutul organic al acestei biserici sunt 
şi lacune, dar sunt şi unele dispozitiuni înve
chite, cari 'llU mai au drept de existentă, în con
secintă trebuesc modificate şi completate. Deci 
conducerea acestei biserici face . un lucru de 
mare folos pentru bişerică, dacă pune la cale 
completarea lacunelor şi modificarea dispozi
ţiunilor defectuoase, cari împiedecă desvolta
rea bisericei, împiedecă o administrare mai 
perfectă şi mai corespunzătoare postulatelor 
progresului general. 

Cel mai momentuos postulat de completare 
al organismului acestei biserici negreşit e înfiin
ţarea celor trei noue episcopii: Timişoara, Ora
dea-mare şi Cluj. Teritoriile celor trei episcopii 

· acum existente - Sibiiu, Arad, Caransebeş -
sunt aşa de mari, încât o conducere precisă, o 
administratie punctuală şi control sigur a păr
ţilor constitutive, sunt imposibile. 

Defectul de extensiune prea mare a diece
zelor Sibiiu, Arad, Caransebeş s'a prevăzut 
înainte cu 50 de ani, când se pregătea înfiinta
rea mitropoliei; deja la anul 1863 s'a contem
plat înfiintarea alor două episcopii noue, adecă 
una în Timişoara şi una în Cluj, dar împrejură
rile nefavorabile de atunci au zădărnicit înfiin
tarea lor. Dar acum, când cel putin două sute 
de mii de credincioşi ai acestei biserici sânge
rează pe câmpul de răsboiu pentru tron şi tară, 
trebuie să credem, că organele competente ale 
statului nu vor pune piedeci înfiinţării nouelor 
eviscopii, deci acum vine rândul organelor bi
sericei, adecă al episcopatu1ui şi consistorului 
mitropolitan, ca să-şi facă odată datorinta pri
mită înainte de mai multi ani dela congres, ca 
adecă să înceapă odată paşii necesari pentru 
faptica înfiintare a nouelor episcopii. Numai 
după noua arondare a mitropoliei şi adecă nu
mai după micşorarea teritoriilor diecezelor se 
poate aştepta o administrare şi disciplină mai 
bună, mai corespunzătoare pretentiunilor tim
pului; o administratie şi o disciplină mai per
fectă aduc cu sine şi o apărare mai cu efect a 
bisericii. Multe rele se vor vindeca. 

IU!DACTIA 

sl A D M I N I S T R T I A, 
Strada Zrinyi Nrul 1/a 

INSERTIUNILE 
se primesc la admini-

stratie. 
.~.folţu;?1ite publice şi Lo~ 

deschis costă şimi 20 fii. 
Manuscriptele nu se în-

napoiază. 

Un postulat de modificare în statut ar fi eli
minarea dispozitiunei, ca convocarea congresu
lui nationa! bisericesc prealabil să fie înştiin
tată Coroanei spre luare la cunoştintă a tinerei 
congresului. Bisericile constitutionale ungureşti 
îşi tin în tot anul regulat nu numai sinoadele 
lor diecezane - la ei numite districtuale - ci 
şi congresele lor universale, fără a cere luarea 
Ia cunoştintă a convocării, şi biserica gr. or ro
mână ar trebui eliberată de sarcina de înştiin
tare prealabilă, şi tratată din partea statului în 
mod egal cu bisericile ungureşti; căci dreptul 
de supremă inspeCtiune şi aşa se exercită prin 
aceea, că protocoalele şi hotărârile congresu
lui se înaintează prin guvern Coroanei. 

O reformă esenţială ar fi, ca congresul na
tional bisericesc să se tină în tot arzul la timpul 
prescris în statut. Inainte cu zeci de ani a trecut 
timpul, ca o corporatiune legislatorică să se în
trunească numai tot la trei ani. Obiectele apar
tinătoare competintei congresului nu mai su
feră amânare de 3 ani. Au fost cazuri pe te
renul şcolar, când unele dispozitii din necesi
tate arzătoare au trebuit puse în mod provizo
riu în aplicare, pentru că congresul numai la 
trei ani se tine. Bisericile unP"11reşti 'îşi tin în 
tot anul congresele ior. Ce e lucru bun să în
vătăm si noi dela Unguri, căci ce e bun, şi ei 
iau dela altii, mai cu seamă dela Nemti. Dacă 
tine congresul în tot anul, sesiunile lui vor fi mai 
scurte, cam de 5-6 zile, iar nu 10-12 zile. 
dar şi mai mult, ca acum, pentrucă congresul a
nual are mai putin material. Cheltuie1ile congre
sului anual vor fi mai mici, încât cheltuielile 
congreselor anuale aproape se vor egaliza cu 
cheltuielile congresului lung de tot la 3 ani. 

AHă reformă se impune de necesară, ca nu~ 
. mărul deputatilor congresuali să se reducă dela 

90 Ia 60. Numărul de 90 e prea mare. Cu cât e 
o corporatiune mai mare, cu atât contine mai 
mult element indolent, cu atât discutiunile sunt 
mai greoaie, şedintele mai lungi; se pierde mult 
timp, se fac cheltuieli zadarnice. Dacă alegerile 
pentru congres s'ar conduce mai riguros din 
centre1e diecezelor, s'ar putea alege 60 de băr
bati probati, şi în pricepere şi în zel pentru cau-

- Iţi spui înainte, să-ti întăreşti inima. Ştiu - Domnule, v'am admirat totdeauna. 
prea bine, că ai văzut multe dureri în lume şi - Sunteţi popor viguros, element cinstit, 
bucuriile nu ţi-au înflorit pe drumul vieţii - . aveţi poeţi mari. (Ah, •Eminescu! - de câte ori 
dar totuş, ceeace-i vedea astăzi, se va înfige i-am avut pe buze rnmanta lui despre toamnă.) 
în inima ta ca o săgeată. Vreau să-ti arăt pe ... Aveţi filosofi distinşi, politiciani eminenţi. Aveti 
Ludovic... frati, consolidati într'un stat modern - sunteţi 

ln spital, într'o cameră albă, în ung.her lu- buni patrioti, putea-s'ar să nu vă admire un 
minează doi ochi. De departe .par două dureri german cinstit? V'am admirat totdeauna. La 
luminoase - ne apropiem de ei. noi în Germania, ati fost totdeauna respectati. 

Ludovic, husaru-I berlinez, pansat, pare un La universităţile noastre din BeFlin, Bo'nn, 
bulgăr de zăpadă, căruia copilăria noastră i-a Lipsea, Heidelberg studenţii d-voastră erau glo
dat forma unui om. !Ludovic geme, Ludovic ria noastră. La Miinich pictorii d-voastră se pu
n ·are un picior şi-i lipseşte o mână, şi pe cap teau bizui pe încrederea noastră - şi nu cred, 
are o vargă de sânge. Ludovic a fost viteaz, ca că în presa noastră să nu fi avut glas Românii... 
focul cel mai mare al faptei, a intrat ca sh - Am vrut de multe ori, să Vă cunosc, în 
scape soldaţii Români, căci Ludovic este stu- taira în care trăiţi. Am vrut să cunosc coliba ro
dent în filosofie şi auzise la Berlin, de „tapferul mânească, în ~are trăeşte legionarul roman, am 

Intr'o du•pă amează, ln .Joc de-a mă tolăni Volk" românesc, de ginta latină, căreia i s'au vrut să văd muntii, pe care-şi păzeşte credinţa 
pe canapeaua unei cafenele, m-am dus într'un făcut atâtea nedreptăţi şi care totuş este mai strămoşească în turmele <le oi, păstorul... Am 
spital. Acuma este răsboi şi nu ni se permite să viteaz ca ori care altul: în asalt cel dintâi, la vrut să ascult plânsul codrilor albaştri - şi să 
bem şvart cu Cointreau, să discutăm vicleniile retragere cel din urmă. văd fetele roşii ale sfinţilor din biserică şi să 
femeeşti, să ne amuzăm în sunetul lautelor - Şi mă aşez lângă Ludovic, ca să-i văd fata... ·văd pe popa român, oh, popa român. 
acuma cafenelele sunt goale. Poate pentrucă O, numai durerea este bătrână în faţa eroului, Şi Germanului i se făcu evlavioasă fata. O 
s'au răsleţit chelnării ori poate pentrucă musa- zimbetul lui este frate cu soarele. rugăciune nu l-ar fi putut face atât de evlavios, 
firii au amutit .pentru totdeauna„. - Bitte Herr„. Bitte Herr ... Işi ridică mâna ca acuma, gândindu-se la popa român. 

Ne ducem noi doi, prietenii nedespărtiti: indignat de modestie, întelegând poare că la- - Popa român! 
poetul şi doctorul. In sufletul meu răsună o me- crămile mele sunt înduioşări micşorate, pe care Din gura unui greu rănit, unui german cult, 
lodie: lumea este bună şi oamenii se iubesc, în ci nu le merită. cuvântul aeesta cădea oa un grăunte de aur 
sufletul doctorului răsună strigătul răniţilor... - Este atât de mare lucru, a admira· pe I dintr'un borcan de marmură - se luminau par' că 

Ne ducem în spital. Români? pereţii de zimbetul ochilor săi. 
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zele biscricei. Din 60 deputati totdeauna vor fi 
prezenti ceva peste 50, număr destul de mare 
pentru congres. 

Ca eflux al acestei reforme ar fi, ca numă
rul deputatilor sinodali să se reducă dela 60 la 
48 în fiecare dieceză; pentru sinodul diecezan 
nrul de 60 e prea mare, vine prea mult element 
indolent, sunt de aceia, cari şed la sinod o zi,mult 
două, apoi se duc acasă; sunt şi de aceia a că
ror părere n'a auzit-o încă nimeni, sau nu vin 
deloc la sinod, trebuiesc conduse alegerile din 
centrele diecezilor, iar atunci din 48 de depu
tati aleşi dintre bărbatii cu mai mult interes 
pentru biserică, se• poate conta la o prezentă 
sigură de 40-42, număr destul de m_are î!~ntru 
consultările sinodului. Dar ·nouele episcopu tre
bue să se înfiinţeze, pentrucă pentru cei cu pri
cepere şi cu conştiinţa curată ele sunt o nece
sitate vitală pentru această biserică, atunci te
ritoriul fiecărei dieceze va fi mai mic, deci nu
mărul deputaţilor sinodali de 48 e suficient. 

Altă reformă esentială ar fi ca deputatii şi 
pentru congres şi pentru sinod să se aleagă pe 
6 ani, sau cel putin pe 5 ~ni. Iritatiunile cu ale
gerile şi cu protestele vor fi mai rari, pierderea 
de timp cu verificarea lungă a ma11datelor va 
dispaTe. Ca urmare a acestei reforme vin ale
gerile asesorilor onorari pentru consistorii, tot 
pe acest ciclu; asesorii referenţi au să fie aleşi 
pe viată. 

Statutul organic în textul de astăzi s'a des
bătut şi stabilit în Septemvrie 1868 . .Pe acel 
timp se făceau în tarn noastră alegerile pentru 
dieta tării pe 3 ani; de sigur că această împre
jurare a influintat, aşa că s'a introdus în acea
stă biserică mandatul de 3 ani. Dar de atunci 
lumea constitutională a făcut multă experientă 
şi a progresat; foa·rte de mult s'a introdus pen
tru dieta tării mandatul de 5 ani. Alegerile prea 
dese strică institutiunei; ar fi foarte bine dacă 
nu numai pentru congres, sinod şi consistorii, 
dar şi î•n parohii pentru comitet şi epitropie să 
se introducă ciclul de 5 ani; va fi mai multă 
stabilitate. 

Alte reforme ca postulate ale unei bune ad
ministratii ar fi, ca consistorul mitropolitan să 
fie obligat a tine în fiecare lună cel puţin o şe
dinţă ordinară, ca obiectele incurse acolo în 
timp de 30 de zile să fie rezolvite. Timpul pre
zent nu mai sufere acum trăgănări. Alegerile 
pe viată în senatul bisericesc, trebuesc abando
nate, asesorii onorari ai acestui senat tot la 5 
ani să se aleagă, tocmai aşa ca asesorii onorari 
ai celorlalte senate. Experienta a dovedit, că 

Poate nu vei înţelege niciodată duioşia 
mea, spunfrnd „popă român" ... Sti, că avusem 
odată la Berlin, logodnică tmp. din trupul du
mitale? A fost fata unui popă român ... 

- Şi? ... ii rog să sfârşească. 
- A murit într'un spital. Tuberculoza nu 

iartă. Oh, niciodată nu voiu uita plânsul popei 
român. Suna atât de străin în Berlinul mare, ca 
par'că ar ii spus: Vino acasă Mario, în Ardeal... 

Tăvea ... In camera spitalului se fuc umbrele 
obscure. Un medic aprinde o lumina.re la un 
căpătai. Prin fereastră îşi i-a rămas bun soa
rele şi sangele. lui vopseşte dungi pe părete. 

Ochii lui Ludovic par două flacări albastre 
strânse în mreajă de sticlă. Un oftat scapă 
din sânu-i şi cu mâna, care i-a rămas întreagă, 
lrni strânge mâna: 

- Vă iubesc Românilor, căci toţi, toţi sunteţi 
buni şi nobili, neam de frunte în cununa nea-
murilor. 

Şi ieşim din cameră eu, poetul şi doctorul. 
Eu. (Aş vrea să plâng cu hohot. iA.ş vrea 

să plâng din mine duioşia, ca să curgă lacră
mile peste toată lumea ... Mă mir de ceva, poate 
că pot duce trupu-mi. fără să lăcrimez). 

Doctorul: L-ai văzut? L-ai auzit? ... Şi nu 
doreşte nici o răsplată. Doar seara, când se apro
pie întunerecul - îşi chiamă soldaţii. Şi atunci 
un flăcău îi cântă din fluer doină. Şi faţa i se 
însenină, căci doina îil adoalime - poate în somn 
îşi revede pe Maria, fata popei, moartă la Ber-
lin... Emil /sac. 

o parte a acestor senatori - când se cam apro
pie de bătrâneţe - devine tndolentă, alta prin 
bătrâneţe neputincioasă, nu participă la şedinte, 
în consecinţă suferă cauza bisericei. Aibe cme
va oricâte -.merite, dar· când devine neapt de 
muncă, trebue să se ·retragă dela lucrurile pu
blice, ca să vină la ·râ•nd puteri apte de munca. 
Aceasta o pretinde interesul bisericei, şi ace
stui interes trebue să se supună toti. Jn sena
tele consistoriale numărul asesorilor împreună 
cu cei referenţi trebue limitat la maximul de 9; 
la consistoriul mitroplitan institutiunea de pri
sos de asesori suplenti ştearsă; cauzele apela
bile dela sinod la congres în mod extensiv şi 
mai taxativ înşirate, timpul de apelatie şi' aici 
stabilit la 15 zile. 

Mercuri, 31 Martie 1915. 

ste oficii trebuesc supuse unei controle regulate 
şi minuţioase. iUn defect al con<lucerei bisericei 
e că acest control nu s'a introdus deja de mult 
prin concluzele congresuale eventual sinodale. 

Arondări în sinul mitropoliei, cari nu conţin 
înfiintări de episcopii noui, cum e anexarea unei 
sau mai multor comune bisericeşti sau a unui 
protopopiat întreg dela una dieceză la alta, să· 
fie avizate la competinta congresului. 

Sinoadele şi comitetele protopopiatelor sau 
provăzute cu agende speciale de trebuintă zil
nică !,n sfera proprie de competintă şi obligate 
la activitate mai productivă sau împreună cu 
nenecesarul scaun protopapesc să fie şterse; în 
tot cazul scaunul protopopesc trebuie abando
nat. 

Ca completare necesară trebue bine preci- Ca complectare trebuie regulată adimini-
zat în noul proiect, că ce dispozitiuni ar avea strarea venitelor averilor mănăstireşti pentru 
congresul ca supremul for în mitropolie sau din scopuri religioase şi culturale. In mitropolia gr. 
indemnizarea lui consistorul mitropolitan a lua or. română se înfiintează şi se vor înfiinta mă
în cazul, când un episcop sau un mitrop~lit ar năstiri, căci acestea sunt accesorii a bisericei 
deveni neputincios, neapt de a conduce bise- orientale; mănăstirile adună dela credincioşii 
rica, fie prin bătrânete. fie prin morb. Au fost acestei biserici averi, deci venitete acestor a
cazuri când în urma slăbiciunei mintale a epis- veri să fie întrebuintate pentru răspândirea cre
copului a avut să sufere biserica.fin astfel de ca- dintei şi propagarea culturei acestui popor; 
zuri cine are să conducă biserica, - adecă me- alte biserici desvoltă o intensivă activitaite pentru 
tropolia ori dieceza? Cum trebue grijit de epis-' întărirea şi răspândirea credintei lor. numai bi
copul sau mitropolitul devenit neputincios sau serica gr. or. română din lipsa de mijloace e 
bolnav? lăsată pradă sectarilor şi proselitismului, iar 

Toate alegerile de P'reoti _ fără exceptiune in.stitut~unile culturale ale diecezelor numai ve-
chiar şi cele unanime, - trebuesc supuse apro~ geteaza. 
bării sau neaprobării consistorului. Scaunul Sunt încă multe modificări şi completări ne-
protopopesc pur şi simplu să fie şters I cesare, deci consistorul mitropolitan ar avea 

Ca complectare trebuie introdusă ;i regulată dato~inta dypă cons~ltări cu oam~ni experti ~ă 
c t l · · · · . 1. f" .. preg-ateasca un proiect nou, mai complet m 

on ro area Pn~ C?m1san c~~sistona I a 0 !Cil- toate privintele, iar după consultările confiden
lor. yrotopopeşt1 ş1 a parolmlor protopopilor. tiale cu factorii competenti, a-l înainta eventual 
Of1cm~ ~rotop~pesc prove~e age~d~ de :ondu: şi unui congres extraordinar spre stabilire de
cere ş1 controla ~ tr~ctu~m con~taţator d~n ~a1 finitivă, iar după aceea spre aprobare la Co
rnul.te comune b1senceşh ca parţi constitutive roană. 
a diocezei, administrează banii publici, deci ace- Un binevoitor aJ blsericei. 

Jertla Românilor pentrn tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna Lunca-Arieş, comitatul Turda
. Arieş. Comună mică din 373 suflete în m.unţii apuseni duşi 

,: pe câmpul de luptă. 

Todor Oarga, l copil, rănit şi 
Simion Oarga, June, frati 
Nechită Macarle şi 
Ion Macarie, june, mort, frati 
Petru Boban, 3 copii 
Simion Brata, I copil 
Nicolae Cetean, june 
Ioan Haşa, 1 copil 
Teodor Oarga, l copil 

IO Vasilie Morda, 

Ioan Morda, I copil, şi 
Simion Morda, frati 
Todor Giurgiu, 2 copil 
Ioan Troc, june, rănit, fratf 
Şofron Cioban, I copil şi 
Ioan Cioban, june, frati 
Ioan V esa, 2 copii, rănit 
Vasitie Martoma, 6 copii 
Simion Martoma, june 

20 Mihailă Miclea, june 

Vasilie Miclea, June 
Vasilie Oarga, june 
llarie V esa, June 
Gavrilă Crişan, June şi 
Simion Crişan, June, fratl . 
Ioan Marc, Z copii 
Danllă Vesa, June 
Ioan Vesa, I copil şi 
Simion Vesia, june, frati 

30 Irimie Botas, l copil 

Vasilie Bogar 
George Bogar, June 
Mihailă Poria, 3 copii 
Ioan Vesa 

· Mihailă Bunea, 2 copil 
Ştefan Bega, Z copil 
Ioan Bega, june şi 
Todor Bega, june, frati 
Iacob Miclea, 2 copii 

40 Gavrilă Martoma, 3 copii 
Ioan Poiată 
Ioan Bega, 3 copii şi 
Todor Bega, frati 
Ioan Nandrea, 1 copil 
Vasilie Poiată, 1 copil 
Ioan Oarga 
Vasilie Bega, june 
Iacob Ciorga, z copil . 
Danilă Ciorga, june 

50 Ilie Bedelean, june 

Iov Faur, 2 copii .. 
Petru Born~ 1 copil, rănit 
Ioan Cioban, June 
Ilie Hagău, june 
Mihailă Hagău, June şi 
Gavrila Hagău, june (2) frati 
lzldor David, 4 copii 
Ioan Barb, 1 copil 
Ioan Pop, I copil, rănit 

60 Simion Borna 

Noufi asentati în 9 Martie n. 

Vasllie Cioban, June 
Vasilie Vesa, June 
Aurel Miclea, june 
Aurel Vesa, june 
Gavrila Miclea, June 
Victor Bedelean, june 

67 Nistor Dondos, june 

Comunicat prin: Ştefan Bedelean, înv. pens. 
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Mercuri, 31 Martie 1915. 

Conflictul chino-japonez .. 
Japonia vrea cu orice pret răsboiul cu China. 

Ziarul ,,Nieuve Courard" dNi Rotterdam află 
din Londra, după „Daily Telegraph", că pe când ; 
negocierile chino-japoneze continuă, trupele ia- ' 
poneze au început a debarca în mai multe puncte. 
După telegramele autorităţilor provinciale, gar
nizoana din Tsinanfu, a fost întărită cu 3000 oa
meni, iar cea din Mukden cu 3000 oameni. Trei 
transporturi cu 3000 japonezi, s' ar fi aflând în_ 
fata oraşului Taku, 73.000 Chine~i cu ~80 ţunu~i 
sunt concentraţi împrejurul Pekmgului. Situaţia 
este gravă, dar nu desperată. 

Daily Chronicle" anunţă din Peking, că, 
d·eşi' tratativele cu Japonia îşi urmează cursul 
lor normal., Japonia continuă să transporte trupe 
pe coasta chineză. Populaţia chineză este foarte 
surescitată. Pressa îşi exprimă părerea că Japo
nia nu este sinceră, ci vrea cu orice pret răsboiul, 
oricare ar fi rezultatul tratativelor. ,, · 

Pressa din Petrogrod lasă să se înţeleagă că 
Rusia nu poate rămâne indiferentă fată de eve
nimentele din Extremul Orient. Pressa însă cri
tică pe un ton foarte energic atitudinea Japoniei 
fată de China; şi cenzura nu ia nici o măsură 
contra ziarelor. 

„Morningpost" află din Tientsin următoa
rele: Ziarele din Tokio publică convorbiri cu 
personalităţi militare cari spun că nu este es
olusă posibilitatea ca armata Japoneză să por
nească in marş spre capitala Chinei. Ziarele en
gleze ocupându-se de conflictul chino-japonez, 
atrag atenţia Japoniei că o invazie a Japone
zilor în c hi na ar fJUtea să complice şi mai mult 
situaţia, şi ar putea avea urmări incalculabile. 

Răs boi ul.· 
Telegrame oficiale. 

. 
Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre PU• 

blicare .următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - In Carpaţi, lupta continuă. A
tacul Ruşilor îndreptat ieri împotriva înălţimi
lor ce se găsesc spre apus dela Bânyavolg~v. 
l'am ·respins după o luptă de mai multe ore, 
cauzându-le mari pierderi. Regimentele diviziei 
de cavalerie a IV-a precum şi trupele primei 
brigade de glotaşi s'au luptat exemplar, ca şi 
în luptele anterioare şi au respins în mod sân
geros avansările repeţite ale duşmanului în nu
măr covârşitor. 

Spre nord dela strâmtoarea Ujoc atacurile 
făcute noaptea împotriva poziţiunilor noastre 
s'au prăbuşit în focul nostru de cea mai mare 
eficacitate. 
· Pe frontul din Galiţia sudostică s'au dat 

lupte de artilerie. Forţele ruseşti, cari au avan
sat peste Nistru spre f>St dela Zalesczy le-am 
aruncat peste râu, după o luptă vehementă. 

·ln Polonia rusească şi în Galiţia occidentală 
au avut loc în unele locuri lupte de artilerie. 

ln Polonia, lângă ·Rososina, a eşuat deplin 
un atac de noapte al Ruşilor. . " 

1 O mii prisonlerl - iar nu mortl. 1 

Budapesta. - Dela loc competent se dă . 
lămurirea dela vale orivitor la perderea celor 
10 mii oameni, suferită cu prilejul celei din ur- : 
mă ieşiri din Przemysl: Nici decum nu e vorba · 
de IO mii morti, ci în cea mai mare parte des- '. 
pre soldati, cari au căzut sleindu-li-se puterile şi ' 
cari de sine înteles la retragerea armatei de · 
ieşire au fost făcuti prisonieri de duşman. Nu
mărul armatei de apărare, care a fost făcută i 
prisonieră în comunicatul nostru a fost indicat 

1 cu 44 mii soldaţi, .(din care e a se detrage per- . 
derea de 10 mii oameni), adecă 34 mii soldati, I 
45,000 muncitori în serviciul armatei si 28,000 
bolnavi, în total 107 mii oameni. Rusii stabilind 

1 
numărul prisonerilor făcuti în Przemysl la 
117,000 oameni, din aceasta reiese că si cei 10 ; 
mii <>ameni arătaţi ·ca perdere, au ajuns aproape 1 

toţi vii în mâna duşmanului. I 

Oflterii din Przemysl. 
Bucureşti. - Se anuntă din Lemberg- că a

colo au sosit cu trenul ofiterii armatei de apă
rare a Przemyslului. OfitP.rii aceştia vor fi 
transportati din Lemberg Iii Kiev, iar de aci în
tr'o regiune climaterică, pe tărmuml Mării Pa
cifice. 

Transportarea soldatilor de rând din Prze
rnysl continuă. Soldatii de origine slavă au fost 
despărţiţi de ceilalţi,internându-i ·~uşii pe cei din
tâi într'o taberă deosebită. In 11..emberg prisonierii 
au fost '\întimpinati foarte călduros atât din 

partea ofiteri'or şi soldatilor ruşi, cât $1 din 
partea populatiei. Tunurile capturate în Prze
mysl vor n expuse în Lemberg, Kiew, Moscva 
şi Petrograd. Ofiterii şi soldatii ruşi, cari au 
fost găsiti în Przemysl ca prisonieri ai trupei de 
apărare austro-ungare, vor fi duşi în fata tribu
nalului de răsboiu din Lemberg-, care va exa
mina împrejurările în urma cărora au căzut 
prisonieri. 

Atacurile Ruşilor În Prusia orientală. 

Ha1w. - „Times" primeste din Petrograd: 
Trupele ruseşti atacă la granita Prusiei orien~ 
tale cu energie hotărîtă. Conducerea armatei 
ruseşti doreşte adecă să exercieze o presiune 
asupra liniei ce leagă armatele germane, ca ast
fel să elibereze Osovieţul. 

Insule greceşti sau turceşti? 
Atena. - Guvernul grecesc, după cum se 

stie a protestat la Londra împotriva procedurei 
!flotei anglo-franceze, care foloseşte insulele 
Lemnos şi Tenedos ca bază pentru operatiunile 
limpotriva Dardanelelor. GuverinuJ englez a 
răspuns la nota diplomatică a Greciei: • 

Jnsulele aceste se găsesc de fapt în posesiu
nea Greciei, dar conferinteli dela Londra le-a 
declarat de aparţinătoare Turciei, !Z'Uvernul gre
cesc prin urmare n'are nici un drept să prote
steze. 

Amânarea camerli franceze. 
Paris. - „HumaniW' e informat că preşe. 

dinţii comisiilor parlamentare. au .hotărât ca 
'camera să fie amânată în scurtă vreme. Ches.,. 
tiile ce s'ar ivi în cursul acestei Pl\uze. Ie vor 
rezolvi ca şi până acum comisiile. 

Probe de debarcare la Dardanele. 
Berlin: - Dela cartierul principal german I Atena. - După ştirile sosite din. Tenedos 

s~ anuntă: Pe câmp~l . d~ !ăsbo~ occidental: continuarea operatiunilor pornite îmPotriva 
Z_ma a fost '.'l~roape hmştita pe mt~e? frontul, 

1 
Dardanelelor e împe~cată nu numai din cauza 

smgur numai m p~dur~~ Argonnes ş1 m Loren~ 

1 

vremii nefavorabile, ci în în urma faptului că 
s'au dat lupte mai m1c1, cu rezultat favorabil vasele avariate Teclamă reparaturi. iar mai în
pentru noi. tâi trebue pescuite minele din strâmtoare. Pes-

Generalul Kluck, vizitând poziţiunile din fata j! cuirea minelor se face dealtcum noaptea. In 
armatei sale a fost lovit de un şrapnel, care l-a cercurile antantei se crede că debarcarea de 
rănit mai uşor. Starea .J.ui e multămitoare. 1 trupe e posibilă lângă Sedil-Bar, căci aci flota 

Pe câmpul de răsboi oriental· Trupele noa- : poate sprijini mai bine debarcarea. In punctele 
stre au luat cu asalt Taurogge~ul. Am făcut I lăsate neapărate de T~rci se fac zilnic probe 
prisonieri 300 de •Ruşi. Un atac al 1Ruşilor, făcut I de debarcare cu soldatu. 
la Pilwiski dea~ungul liniei ferate Wirba:llen-1 
Kovno s'a prăbuşit, având duşmanul perderi Atac deciziv Împotriva Dardanelelor. 
foarte grave. I Copenhaga. - „National Tidente" e infor-

In regiunea Krasnopol am făcut .prisonieri I; mat din Londra că flota aliată se pregăteşte 
peste 1000 de Ruşi, între cari <> companie din . cu energie, ca să dea un atac deciziv împotriva 
ulanii de gardă şi am capturat 5 mitraliere. i Dardanelelor. Zilnic sosesc în apele din apro

Spre nord-vest dela Cienhan-0w am respins I' pierea Dardanelelor vase de răsboiu, vapoaTe 
un atac al •Ruşilor~ cu trupe, cărbuni, munitie şi alimente. Amiralii-
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comandanţi au ţinut ier un consiliu de răsbc>iu, 
în care au hotărât să execute acest atac, ori 
câte jertfe va ·reclama. 

Americanii speră in apropiaite 
tratative de pace. 

Rotterdam. - Toate ziarele americane îşi 
exprimă unanim convingerea, că pe la mijlocul 
lui lll!nie se vor începe tratativele de pace. 

Maiorul Morath despre eroismul armatei 
austro-ungare. 

Berlin. - Colaboratorului militar a ziarului 
,;Merliner Tageblatt" majorul Morath i s'a dat 
prilej să vorbească cu şeful statului major al 
armatei austro-ungare, baronul Conrad de Hă
tzendorf. Majoml Morath scriind despre ~eastă 
convorbire scrie .în numitul ziar berlinez: 

Un eroism mut se luptă de vreme îndelun
gată cu îngrozitoare forte covârşitoare. Publi
citatea nu aTe Cll!noştintă, că în prima etapă a 
răsboiului partea covârşitoare a 109 divizii de 
infanterie şi a 39 divizii de cavalerie ruseşti 
s'a aruncat asupra 40 de divizii de infanterie 
şi_ 11 divizii de cavalerie ausfro-ungare, ca stri
vindu-le pe aceste să pornească împotriva Ger
maniei. Cu mult eroism şi în conditiunile cele 
mai grele şi-a vărsat sângele a-liatul nostru şi 
cu tenacitate şi-a făcut datoria, care a a
vut'o. 8 luni de zile l'am tinut pe duşman. Acum 
se arată o schimbare atât pe câmpul de răsboiu 
din Galitia, cât şi pe cel german din nord atât 
în tactica de ofensivă, cât si de defensivă. 

Pauză În operatlunile din Bucovina. 
·Bucureşti. - In urma revărsării Prutului în 

operatiunile din Bucovina a intrat o pauza. 
Dela Iacobeni până la graniţa Ungariei mii de 
muncitori restabilesc comunicaţia. 

Luptele dintre Ruşi si Turci. 
Constantinopol. - Trupe de infanterie şi de 

cazaci i-au atăcat pe Turci la râul ·Arrac, dar 
suferind g-rave pierderi s'au retras. 

Vasele engleze au bombardat cu gra-nate 
oraşul Medina încercând totodată să debarce 
trupe, dar Arabii au dat foc împotriva .Engle
zilor dintre cari foarţ~ multi au căzut. 

Aqgtla Vil fprfa cu orl~e preţ 
· Dardanelele'il 

Roma. - Ziarul „Times" scrie, că Anglia 
ar fi gata să 1Piardă orice număr de năvi1 din 
flota de pe Marea-Egee, numai. să-şi ajungă sco
fJlll, de a f orta Dardanelele. Acelaş ziar adaogă, 
că amiralul Farnakuk, care a luat parte la. ac
ţiune, afirmă că în curând se 1va ataca din nou 
ştrâmtoarea fără a se tinea seama de pierderi; 
cdci nu eşte posibil să piardă totul şi cu câteva 
unităţi rama511 ar Ii poş;.bf! şă reuşească~ 

Am cucerit câteva tranşee 
la Zalesczlk. 

Cernăuţi. - La Za·lesczik se ridică un pod 
de peatră peste Nistru. Ruşii au întărit acest 
·Pod ou tranşee. Câteva din aceste tranşee au 
fosţ cucerite de trupele noastre. . 

Diferite. 
- Sţ anunţă ~.ii în portul Xeros a fost trimis 

vasul englez „Queea .;EJisabet>h". · Până acum 
over~u atj numai vaSe franc~ze. 

_,. CoijdUC@f~ ~Pmatei ausfro.,.ungare a pu~ 
pre~t! f)ţmtru ~ăsirea ~u1mrilor îngropat~· d§ 
Rusi m pămâm în CQn11tatul Saro~. 

- Un aviat()r france~ a aruncat bombe asu„ 
pra Strassburgului. Au fost omorHe două fţtlţe 
iar 8 oamenj .au fost grav răniti. 

- Guvernul englez a refuzat tn 25 Martie 
protestul statelor neutrale împotriva blocadei 
antigermană...,· 

Llbrlria diecezani din Arad are 
depozit mare de ornate, prapori fi 
recvfzite bisericeşti (potire, cruci, rl· 
pide, candele, cldelniţe). 

Cereţi catalog. 
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Declaraţia lui sir 
Edward Grey. 

- Pressa germană despre discursul lui E. Grey. -

Viena, 29 Martie. 

Din Londra se află că sir Edw. Grey a declarat în 
discursul său rostit îtn Camera Comunelor despre origi
nea răsboiului actual, că conflictul armat ar fi putut 
fi prevenit printr'o simplă conferintă, dacă Germania 
ar fi consimtit la propunerea engleză. Răspunderea răs
boiului cade deci asupra Germaniei. 

Conflictul austro-sârb de care Germania s'a folosit 
ca pretext pentru a face răsboiul ar fi putut fi înlă

turat cu mult mai uşor decât conflictul ivit cu doi ani 
înainte de răsboiul balcanic. Ştim acuma că Germania 
a preg;ătit acest răsboiu ca un popor care voieşte cu 
orice pret răsboiul. 

Sir Edw. Grey făgăduise Belgiei, cu mult înainte 
de isbucnirea răsboiului, că Anglia nu va viola nici
odată neutralitatea ei atâta vreme cât această neutra
litate ar fi respectată de statele vecine. Când Germa
nia a invadat deci teritorul belgian, am fost siliti să-i 

opunem toate forţele noastre. 
Condiţiunea esentială a păcei trebuie să fie restabi

lirea independentei Belgiei şi pe cât posibil despăgu

biri pentru pagubele imense. ce le-a încercat Belgia. 
Sir Edward Grey a mai spus: Azi e a patra oară, 

într'o viată de om, că Prusia face un răsboiu în Europa, 
&ar trebuie să fie cea din urmă. 

M~rele principiu pentru care aliaţii luptă acum e de
plină libertate pentru natiunile europene, mari şi mici, 
de a avea existentă şi independenta lor, să fie câr-
muite şi să se desvolte cum le place. · 

Germanii voiau să stabilească dominaţia lor asupra 
natiunilor din acest continent; să le impună în loc de 
libertate supunere fată de Germania. 

După acest răsboiu, va trebui ca noi şi toate cele
lalte natiuni din Europa să avem dreptul de a trăi fără 

să auzim mereu amenintări de răsboiu şi zăngănitul să
biilor şi fără invocatie neîncetate către un cer complice 
cu Germania; va trebui să tră-im în stăpânirea asigurat:i 
a dreptului de suveranitate, de independentă, de ega
litate şi de libertate. 

„Wolffbureau", comentând acest discurs, observă: 

„D. Grey qitd că tn cursul crizei balcanice era vorba 
de o conferinţă tinzând să stabilească un compromis în
tre interesele diferitelor mari puteri pentru a fixa o re
glementare definitivă a situatinei în Balcani. 

Conflictul austro-sârb privea doar doud state; şi ar 
fi fost incompatibil cu demnitatea Austro-Ungariei ca să 
se remită discuţiune/ celorlalte puteri această chestiune 
particulară. O astfel de soluti1me ar fi dat doar prilej 
Rusiei ca să !aed iluzorie libertatea hotdrârilor confe
rinţei prin mobilizarea imensei sale armate. 

Ocupându-se de discursul lui sir Grey ziarul „Berli
ner Tageblatf' scrie următoarele: 

„Discursul lui Sir Grey nu este altceva decât o nouă 
agitaţie contra Germaniei cu scop de a câştiga pe neu
trii, cari între timp au aflat adevdratele motive, cari 
au fndemnat pe Anglia la răsboiu. Neutrii s'au convins 
chiar din declaraţiile pressei engleze, că Anglia n'a in
trat în răsboiu de dragul Belgiei, ci ca să nimicească 
pe rivalul german, lucru care nu se uită. 

Discursul lui sir Grey în momentele de fată nu va 
avea absolut nici un efect asupra neutrilor, fiindcă a
ceştia protestează contra felului englez de a stăpâni 

mările". 

Tot în chestiunea aceasta ziarul „Vossische Zeitung" 
scrie: „Sute de milioane au fost cheltuite şi sute de mii 
de viefi au fost nimicite." ln felul acesta poate vorbi 
numai un Englez. Ceea ce a spus Grey despre tertipurile 
diplomatice sllnt vorbe goale. 

Propunerea unei conferinţe pentru aplanarea dife
rendului sârbo-austriac n'a urmărit alia decât înjosirea 
Germaniei şi a Austro-Ungariei. Acea.sta din urmă avea 
dreptul incontestabil să pretindă ca acest proces. sd fie 
Judecat de ea singură, iar Qermwziff a accentuat în de
mersurile sal~, că este pălrqnsă de ideia mentinerei 

păl}ii, 
· Si pentrucă Rusia nu a admis acest dreTJt al Austro-
Ungariei, devenind agresivă, răsboiul a isbucnit între 
aceste două puteri, iar Fran;a în calitate de aliată a Ru
siei, {I ifîferveniţ şi e(.!, crezând că a sosi( momentul să 
l'eocupe Alsacia-Lorena. Sir Orey n'a rdmas 111 urmd, 
căci er(.! c0ţ1y.in11 cil po_at~ lac'! () fi4faeer~ bună qe so
c-oteala Oermaniei, fată de care simţea o urd neimpă
~ată; Şi „lacrămile de crocadif pe c•ri le-a vărsat pen
frl,l Bel!fiU.i III~ rrzţriţă. 4fr;4t u~ 4iml1ot ironic". 

INFORMAŢI UNI. 
I 

Arad. 30 Martie 1915. 

PENTRU NUMĂRUL DE PAŞTI pe seama 
rănitilor români am mai primit dela: 
Aurel Borza, preot Taut cor. 
Nicolae Lazarescu, Jădani 
Dr. Nicolae Stănilă jud. reg. l(arcag 
Ileana Dr. Hoadrea, Zârneşti 
Dr. Andreiu Pop, adv. B.-Huedin 
Dr. George Zăria, adv. Alibunar 
Dr. Iuliu Kis, adv. Margita 
Petru Ghejiu, glotaş concediat Tirnova 
lanăş Cercega, sen~ent de glotaş din Tir-

nova concediat în unna ranei primită 
pe câmpul de luptă 

Avram Oarga, comerciant Alba-Iulia co
lectat dela următorii: Avram Oarga 
5 cor., Nicolae Henegariu 1.50 cor., Ni· 
colae Marcu, l cor., S. Spinean 2 cor., 
Laur. Moldovan l cor., George ln· 
drei l cor., George Bărbos I cor„ O-
prea Bratu I cor .• N. N. I cor .. Nico-
lae Mates I cor., Ileană Henegar 50 
fii .• Ioan Lupeau 50 fii. De tot 

A. S. Muntean, cornere. Ofenbaia 

4.-
2.-

10.-
10.-
5.-
6.-
5.-
5.-

5.-

16.50 
4.-
2.-Andron .Petri, înv. Nepos 

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

Total: cor. 7 4.50 

Parastas pentru regele Carol. Ni se anuntă 
din Bucureşti: Vineri 27 Martie v. se împlinesc 
$ase luni dela moartea regelui Carol I. Cu acest 
wilej se va oficia la Curtea-de-Argeş un para
stas pentru odihna sufletului regretatului su
veran. 

ln aceeaş zi Curtea regală, armata şi auto
rită(ile vor părăsi doliul oficial. 

ln vederea acestui parastas, M. S. regina 
Elisabeta va pleca peste câteva zile la Curtea
de-Argeş. 

Luptele subterane. Se telegrafiază din Ba
set: Luptele de sub pământ devin din ce în ce 
mai importante. Toate comunicatele oficioase 
vorbesc de nenumărate episoade ale răsboiului 
de sub pământ datorite mai cu seamă imitatiei 
germane. Un critic observă că activitatea sub
terană germană începe a se arăta prea -des şi 
pare deci că cere grabnice măsuri de apărare. 
Pe de altă parte ziarul „Temps" crede că acest 
fel de luiptă se va desvolta tot mai mult şi se 
va sfârşi prin a se trage cu tunul şi prin mici 
tuneluri, cum s'a întâmplat de altfel la asediul 
dela Port~Arthur. lProg.resele' artileriei făcuse 
să intre în 1umbră arta răsboiului subteran, dar 
la Port-Arthur Japonezii au scos-o iarăş la iveală 
şi zia~ul „Temps" ne vorbeşte în ohip amănunţit 
de o luptă ce s'a desfăşurat în jurul unei pozi
ţiuni bombardate în mod îngrozitor pe când 
inamicii se ciocneau pe sub pământ. era de alt
fel inevitabil ca să se recurgă acum la acest fel 
de luptă, căci sub cerul liber, sub focul tunuri
lor şi al puştilor, în mijlocul împrejurimilor de 
sârmă de fer ce înconjură de toate părţile, tabe
rile luptătorilor, nu mai pot înainta fără a su
feri mari pierderi. 

Din admirator - duşman. Cunoscutul scriitor 
francez Pierre ~otl, fost ofiţer de marină, a cerut 
reangajarea sa în flota republicană şi astăzi el 
comandă unul din cuirasatele ce operează în con
tra Dardanelelor. EI şi-a reluat numele său de fa
milie, acela sub care figurează în. controlele ma
rinei, de Jules Viaud şi punând în cutii costumul 
şi spada de academician, dângtj} a încins sabia o-
sta1Şului, pentru a porni la răsboiu, în contra acelei 
„Turcii în agonie", pe care a plâns-o şi cântat-o 
într'un volum apărut în anul trecut. 

E ciudat, nu e~te aşa? Pierre Loti pornind să 
dea lovitura de gratie Turciei? Cine ar fi crezut-o? 

Pe când în 1912, întreg Orientul se ridicase în 

·-

exprima teama, ca nu cumva o mână nelegiuită să 
se atingă de „fantomele" acestui arient străluci
tor de soare şi lumină în primejdie de a fi risipit. 

Iar ceea ce făcea încă şi maii mult Pierre Loti 
în „la Turquie Agonisante", era sufletul turcesc, 
filozofia orientală, fatalismul care constituia fon
dul gândirei otomane şi niciodată nu se scrisese o 
mai frumoasă şi mai mişcătoare poemă asupr.a. vir
tutilor unui popor în nenorocire. 

Acestea se petreceau încă ieri şi le scria Pierre 
Loti. 

Astăzi, căpitanul de brigadă Jules Viaud stă 
gata să îndrepte tunul contra comorilor nepre
tuite ale acelui Bizanţ, pe care 1Jfa cântiait în pa
gini neuitate şi câtă schimbare dela un an la altul! 

Intre ororile răsboiului actual, trebuia să înre
gistrăm şi transformarea acestui adminaitor al Tur
cilor, în duşmanul lor neîmpăcat şi ea e poate cea 
mai interesantă, din punct de vedere al mentalitătii 
care stăpâneşte astăzi lumea. (St.) 

x Pălării elegante, albituri~ cravate. parde
siuri .de gumă p. bărbati şi femei, ciorapi, ba
tiste etc. în cel mai mare asortiment şi cu cele 
mai ieftine preturi se vând în 

prăvălia de modă pentru domni „Chic", Arad 
bulev. Andrâssy nr. 15. 

Vis-a-vis de hotelul Panonia. 
-(He 2892-10.) 

· Ultima oră. 
DESMINTIRE. 

Bucureşti. - Mai multe ziare au răspândit .du
pă ziarul .„Echo de Bulgarie" svonul că o patrulă 
dela granitele noastre ar fi tras pe Dunăre nume
roase împuşcături asupra transporturilor ruse la 
punctul aşa zis „Măgura Grădiştea". Ministerul de 
interne, de unde am luat informatiuni n'a primit 
nici o .comunicare în această privintă. 

„INAINTE DE TOATE INTERESELE 
BULGARIEI". 

Sofia. - Oficioul „Voila;, consacră un prim
articol vizitei şefului opozitiei, a dluJ Malinoff la 
primul-ministru Radosiawoff şi declară că Bulga
ria nu va Intra în răsboiu nici pentru Rusia, nici 
pentru Germania. Bulgaria va căuta să-şi salv.;. 
gardeze propriile Interese. 

Ziarul desaprobă apoi orice demonstraţii ru
sofile, accentuând din nou că înaintea tuturor tre
buie tinut seamă de interesele Bulgariei. 

: STATELE UNITE VOR MOBILIZA. 

Madrid. - „Epoca" publică ştirea că Statele
Unite fac pregătiri de mobilizare pentru a ataca re
publica mexicană. 

TRIPLA INTELEGERE ŞI GRECIA. . 
, Frankfurt. - ,,Frankfurter Zeltung" primeşte din 

Atena ştirea că tripla înţelegere îşi dă osteneala să 
hotărască pe Grecia să iasă din neutralitate in 
schimbul unor compensaţiuni hotărîte. 

.Redactor responsabil: Constantin Savu. 

CA PRACTICANT. 

află loc un tânăr absolvent de 3 
sau 4 ci. gimnaziale, reale sau ci· 

vile, la firma 

contra Semilunei, iar în Balcani răsuna zăngănit (Co 2396-3) 
de săbii şi se vărsau valuri de sânge, un glas cald 

IOAN COMŞA & FIU 
Selişte (Szelistye, Szeben m.) 

se ridica din Apus, luând apărarea imperiului oto-
man. Era acel al lui Pierre Loti şi singur el a av1tt 
acest curaj. Pe când Budgarii se aflau la uortite 
Stambulului, dânsul scria pagini mlşcătoa~ despre I 

sfintele" unghere ade magnificului or-aş, în care I 
~dmirase nu numai moschea şfiQtei Sof1i, dar şi a
tâtea aspecte neîntâlnit~ încă în nenumăratele sale I 
călătorii, atâtea W~nde chipuri, în caire. f'usese _f~r: • 
mecat de atâtea priviri de femei frumoase ş1 1ş1 . 

.• 

DE VÂNZARE 

1 O actii de ale institutului „Albina" 
din Sibiiu. Cei ce doresc a le cum
păra să se adreseze la administraţia 

ziarului. Ma 2399-3 
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