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Ocupatiunea lemeiască. · ' ·oare pe fetele noastre pe seama ele~ntului: Deocamdată nu recomand fetelor române 

·'· - '.Arttcol din .. afară -

Nu demult am cetit într'o·foaie rnmâ
nească un comunicat sub titlul „Un avertis
ment", în care autorul de bunăctedinţă cu 
avizare la urmările răsboiului relativ la fe
meile rămase fără ajutor, recomandă vre-o 
câteva ramuri de ocupaţiune pentru femeile 
române, ·şi adecă pentru cele •CU puţină sau: 
fără carte moşitul, iar pentru cele· cu maturi
tate cariera de farmacistă, ·funcţiunea la poştă 
şi telegrafie, contabilitatea,. ocupaţiunea de 
învăţătoare de muzică şi de dans, şi lucrul 
de mână. · · . 
· Nu se poate contesta, că recomandarea 

de cariere sigure şi rentabHe totdeauna cu
prinde în sine şi o indigetare a directiunei 
de educaţiune, pentrucă mulţi părinţi luând 
·cunoştinţă din jumale despre carierele şi ocu
p_aJiunile reoomandate, ,cam în acea diTecţiune 
tlau apoi creştere şi instrucţiune copiilor lor, 
se nizt.iesc ·a-i pregăti pentru carierele .reco
mandate. Deci această împrejurare m-a în-. 

' .demnat pe mine a-mi expune părerea mea 
despre această temă înaintea publicului no
stru, căci în cazul prezent indirect se influin
.ţează direcţiooea creşterei. fetelor· inteligente 
române, iar acest obiect e pentru noi de in. 
teres 'destul de mare. 

După a mea nepretenţioasă părere, 1când 
' recomandăm carieră şi ocupaţiune pentru fe
. meia · română - fie din prilejul răsboiului, 

fie din orice alt prilej - trebuie să avem 
î-naintea ochi:Ior că, . carierele şi ocupaţilunile 
recomandate află - cel puţin în parte -· 

·sprijin şi la publicul t'omânesc şi că, conservă 

lnviere. 
Un clopot de 'nvlere! Senina dlmlneatli 
Cu soare mult Io largurf, departe, pe cltune 

. Pe gârlele de aur,. pe negrele collne.-
$1 noi, cuprinşi de sfânta . trlstete-a bucuriei 
Pe arlpe de clopot urcam. ,mereu, spre soare.„ 

Un stol de eorbJ, departe - spre ce câmpii de luptă?-
Trecea, străfulgerându.şi cernitele .arlpe , 

. ŞI noi urcam sPre soare, pe arlpe de clopot..„ 

'.flllam Cilrlrl albastre„„ ŞI 'n clipa fermecat~ 
ln clipa când lăsarăm pământul, - o pădure 
Cu mii şi mii de glaturl, cu mii şi mii de brate 

' · Voia 's:l ne recheme . -;... dar noi urcam mereu t · 

Urcam mereu spre soare - şi bratele pădurii 
Creşteau în urma noastră. Un deal voia să urce 
Spre noi, şi tot pământul voia să se înalte„„ 

· · · Dar lată, ea 11rln farmec, uimit, învins d~-aYântul 
Cu care-l părăsirăm - s'oprl din sbor pământul 
Pornind să se scufunde sub noi, în univers!-

Ce tărmurl neştiute ghiceam . fn depărtare, · . · 
Pe marea fără tărDl~rl a cerului senin? 
Ce telni, ce ls11ttl ne tot chema spre goluf 

Numărul poporal pe. l an 4. cor. · 
.· .. " „. ! ' ' 

nostru, ori nu. Pentrucă putem observa, că nici cariera de farmacistă, pentrucă acum în 
· fiecare neam mai întâi sprijineşte. pe femeia ţara noastră farmaciile sunt aproape exclusiv 
.din ne.amul său, mai întâi <lă pâne şi existentă în mâni străine, şi fiecare neam îşi sprijineştc 

··contingentului di1n neamul său, şi numai după: pe al său. In prezent farmacistele sunt cău
aceea - când şi până când are lipsă - aplică ta te şi capătă post, pentrucă partea bărbă-

. puteri de muncă din alte neamuri. Deci nu e teasqă e în serviciul militar. E o carieră bună 
consult a pregăti fetele româ,ne pentru carier.:, ac;easta pentru femeie, dacă are şi ceva capi
unde sunt expuse numai Ia bunăvoinţa şi pro- · tali ca să-şi cumpere farmacie, dar cerân
tecţiunea elementelor străine, şi unde sunt du-se la această carieră maturitatea gimna
expuse a se pierde în neamuri străine; .zia:lă şi studiu fa universitate, aşa dară 

Acum în priviIJţ~. -diferitelor .cariere fe- a petrece întreaga tin~reţe cu studiu, ca o 
viaţă întreagă să muncească femeia pentru 

meieşti părerea mea e următoarea: 
. capitalistul - proprietarul de farmacie -

Moşitul şi eu îl aflu de ocupaţiune bună deocamdată im e carieră rentabilă. 
pentru femeie; aceasta e o ocupaţiUne, ce se · Autorul de bunăcredinţă a susnumitului 
potriveşte 'CU natura femeiei; pentru. femeile comunicat sigutr, că a umblat prin Germania 
ramâ1ne cu puţină carte atceastă meserie dă saiu prin. proviociile austriace cu poporaţiunt! 
destul teren de ocupaţiune ·şi în satele ramâ-, . g6r1maină, că recomandă pentru fete cari.era 
neşti, apoi şi în oraşe, .unde se .află şi public . de farmacistă. Acok> va fi văzut dsa multe 
românesc. · · ' . farmaciste, dar acolo sunt alte împrejurări; 

. . O\:upaţiunţa 9.e învăţătoare de _muzică şi acolo Sll!nt mai multe mii de farmadi, toate 
·de dans numai în oraşe mari se poate încâtva · tn·;mâiii'le e1ementului nemţesc; aoolo sunt fe
susţinea, <Iar Cil' mari_ greutăţi şi acol-0, pen- ·tele iarmadste·căutate de soţii,căci Neamţul 
trucă pretenţiunile publicului sunt aşa de. · fannat~st cu· sortia sa farmaciistă, amândoi 
mari, încât sunt =greu de îndestulit;·şi aici fie- :conduc farmacia lor, fă1ră ca să fie avizaţi a 
care neam sprijineşte pe neamul său; e o ca- · plăti puteri străine pentru farmacie. Când e 
rieră nesigură. Eu n'o recomand· fetelor ro- unul absent, e cella1lt în farmacie. Acolo stu
mâne. <liu! de. faDmacistă pentru. fată e un capital, 

care. duce· la :căsătorie; la noi numai atunci 
In general nu recomand pentru femei ser- va. fi ·rentabilă cau-ier+t de farmacis& pentru 

vidul de poştă şi telegrafic, nti- recomand ser- fetele· române dacă partea bărbătească se Viii 

viciul de casieră la căile ferate, nici la între- dedica.mai mult decât până a'Cum carierei de 
. prinderile mari comer·ciale şi industriale, pen- farmacie, ,ica să ajungă un -număr mai însem
trucă acestea sunt carieri foarte ostenitoare ·nat 'de fann.aicii în mânile elementului nostru. 
şi consumătoare. Fetele înainte de timp ve- . Eu· pentni fetele inteligente r-0mâne, caili 
stejesc şi îmbătrânesc, aceste ocupaţiuni grei~ din lipsa de-w.stre, .n'ar avea prospect de că-
fiind pentru puteri bărbăteşti. : sători~ am aflaţ, ca cea mai bună, mai renta-

. î ' • : .• ; ' 

. . . ·~·. t 
Văzduhurilor mute? In s~or !lebun, divin 
Urcam mereu spre soare şi-un glas ne Indemna;_ 
-'- „Venit!, venltl la mine, o, soli al renvlerlll' . 
Io sborul vostru mândt'u, sunt vise milenare, 
Avânturile 'nfrânte, cântarea necântatl,. ': .... ' 
Venit!, venit! spre mine· .eternul vostru tată! 

· · Lăsatl a humei strâmtă şi veche închisoare, 

' 
' . 
' ! 

„v1a4,;. Ţepeş". 
• · '."• < i De A. Vlahută. 

ACtiiL I. 
Ş.Cţ:NAXII. 

Vichentie şi Patriciu•) ' 
Căci trupul vostru-I bum~ -. dar sufletul e s'~a~e ' ' (Intră pe uşa din fuptl: S~ uită la tfon şi la jilţurile 

' . _goal~. Cll. şi C\l.rn ar cil.ta să afle dela ele ce s'a hotărît). $1 .·sufletul· acuma începe. ·Si\ străbată, . ; . ; . .-

fzyoare de 'luminii dfn ochii ·-voştri cresc, 

Pământul nu ajunge ~vânturilor voastre, 

Căci ·vretl · tmpărlitla ţlnehllul ceresct 
\ .. ' ,• .. 

'·; ~ I ) ." ' ; • 

Venltl! 

Sli fâlfăle stindarde ln -falduri de zăpadii · 

ŞI larga înfrătlre din cerurt s'o· furat! · 

Ducând-o . pe pământul .din care vă 'năUatll 

Umple11-vi privirea 011 ·zările · s~ln~1 
-SI ·noi urca~ ·mereu, 

$1 marea 'nvătătură ·oreştea biruitoare, 

ŞI ·noi urcam spre pace, şi itol urcam spre 'Soare! ' 
. . . . .. 

VICTOR EfTIMIU., 

Pretul unui c;xemplar IO filer;. 
.. , ~ : ' . . . ... 

· · • Vichentie . . 
Suntem, cum vezi, tot .unde eram acum cinci ani. 

. , . . .. Patriciu. 
Eu. ·IJ'am pierdut nădejdea. 

· Vichentie. 
Osânda lui Sişi·f! 

Patriciu 
Ia-mi tu din drum pe Pârvu, - şi toti se daU; 

[la brazdă. 
: .. ~" '. SOENA XIII. 

Cei din nainte. Iova şi Voicu (intră pe uşa din dreapta). 
Vichentie (cu nerdbdare). 

Ei, oe-ati hotărît? 

•) Călul!iări minorit! veniti la curtea lui Ţepeş, odatl 
cq D~;:tmna, care-l cittolică. 

Numărul popor41 pe 1
/, 2 CO' oane 
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bilă şi mai sigură carieră: cariera de învăfd
toare I.a şcoJiile noastre paporale, pentrucă a
vân'Cl noi un număr mare de şcoiH elementare, 
aici terenu1 se tot măreşte, posturile se vor 
înmulţi, pentrucă trebue tot ma6 mult să prin
dă rădăcină Î!Jl publicul notstru convingerea, 
- ce fa aate ·naţiuni mai î1J1aintate ÎIJI cuHură 
de mult, a prins - că pe femeie numai fe
mma ştie s'o crească, şi - că pentru femeia 
dela sate acum nu e mai destul, ca în şcoală 
să înveţe a ceti şi scrie, ci trelrue să capete 
şi instrucţie în economia de casă aşa, cum 
are 1Jipsă poporul dela sate şi pentru progre
sul bunăstării sale economi.oe. Dar instrucţie 
în această direcţiune din şcoala elementară 
numai dela învăţătoare pot căpăta. 

Nu de mult am cetit motivele, că de unde 
vine grandiozitatea şi puterea nemărginită a 
poporului german în cultură şi în avere, şi 
am aflat, că motivul principat a fost, că la 
Germani în toate straturi'le poporaţiunei, a
decă şi la ţărănimea dela sate, mstrucţia se
x u;Iui femeiesc a ţi1rrut paşi egali cu instrucţia 
sexului bărbătesc. Adocă şi tălranca nem
ţoaică de mwlt a fost scoasă din întmierecul 
neşfonţei şi a cantfiibuit la progiresul intelec
tual şi economic a·l poporulu~ nemţesc. ke
ste vederi trebue să prindă rădădnă şi în pu
blicul românesc, şi înmulţindu-se posturile de 
învăţătoare iia şcoilifo noastre popOlrale, ca
,f'iera de învăţătoare se va dovedi de bmiă. 
De rooomandat e şi contabilitatea, pentrncă 
avem cam· 150 de institute de oredit, iar la 
acestea este ctuvaţiune şi pentru femei, pen
trocă o parte bună 'din contabilitate o pot 
prevedea femeile; ocupaţiune, ce se potri
veşte cu puterile fizice şi intelectuale ale fe
meieL 

Invăfătoare 'pentru iconomia de casd şi 
pentru J.ndustria de casă, ce se ţine ide sfera 
femeiască, îlJlCă sunt ocupaţiuni recomanda
bile rpentrucă aceste ramuri die industrie tot 
mai tare se vor ·răspândi şi la poporul român. 
Femei inteligente de neamuri străine fac bun 
câştig cu cusăturile şi' ţesăturile ţărancei .ro
mâne. Acest ram in1ditstrial ar fi bine, să-l 
cultiv~ şi femeile mteligente române. 

Eu când cuget 1la carieră ·pentru femei, şi 

Jova 
Pace ... 

Voicu 
Cu arcurile 'ntinse 

Vichentie 
Haraciul ii trimiteti? 

't4 Voicu 
!Pe cât pricep eu, Domnul -

Având prepus că solul n'ar ft un om de cinste -
Vrea să-l încredinteze săgeţilor să-l ducă. 

Patriciu 
Ştiiam că se găteşte de luptă Voevodul: 
I-a scris de bani şi oaste lui 1Matiaş Corvin. 

(S'aude un sunet de trâmbiţă. Se duc toţi la fe
. reastră). 

Jova 
Catabolia a1Jături cu Domnul... 

Patriciu 

Voicu 
li vorbeşte. 

· Şi-i 'Caută cu ochii în paloş 'o spărtură. 
Vichentie 

E şi ArmaşuI Barbu ... 
Patriciu 

Ce sprinten e moşneagul. 
Voicu 

.Aşa-s bătrânii noştri, când le miroas-a luptă. 

Duminecă, 25 Aprilie. 

cu.get ;Ja aceasta de multe ori, căci motiv dă tare 1raţiooa1Iă se nizuesc a face cât 'de puţină 
feminisanul itntemaţional .desvoltat în oraşe zestre pentru fetele lor, şi grijesc de căsăto
mari, totdeauna ajung la convingerea, că a- ritul lor, pentrUlCă pentru fată căsătoria e 
cest feminism să .nu fie păirtrnit şi să inu fie cea mai bună şi cea mai cinstită carieră. In 
icuf.tivat de hemeia română, şi ică înţelepţi 1pr;n,a linie aiceasta o recomand. 
sllint acei părinţi, cari prin economie şi cru- I Un profesor. 

Jertla Românilor pentru tron şi patrie! 
lista soldaţilor Români din comuna Orullung, comitatul Bihor, 

pe câmpul de lupt!. 

Oavrll Hodut. de 33 ani, are 2 copii 
Iosif Hodut, de 26 ani, are 4 copil 
Oeraslm Reştea, de 24 ani, are l copil 
Ioan Reştea, de 29 ani, are l copil 
Ilie Hodut, de 28 ani, are l copil 
Ioan Hodut, de 25 ani, June 
Simeon Hodut, de 22 ani, June 
Ştefan Mangra, de 26 ani, are 2 copil 
Iulian Băla, de 22 ant, are 2 copii 

" 1 O Ioan Hodut, de 25 ani, are l copil 

Xenofon Hodut, de 23 ani, June 
George Reştea, de 22 ani, June 
Nicolae Hodut, de 25 ani, are 2 copil 
Demetriu Hodut, de 22 ani, June 
Teodor Morar, de 23 ani, June 
Gavrll Morar, de 23 ani, june 
Gavril Morar a lui Mihai, 28 ani, 2 copil 
Anton Hodut, de 28 ani, are l copil 

Situatia din Carpatl. 
·- O toporrafle amănuntlti a luptelor. -

Ziarul italian „Popolo Romano" din Roma publică, 
după „Tagespost" · o descriere amănunţită. â câmpului 
de luptă din Carpaţi. , , .. 

Marea· luptă ce se destăşoară încă în Carpaţi, se dă 
pe un loc lung de vre-o 400 klm., care se întinde dela 
Gorliţe în Galitia până la graniţa ruso-română. Dela 
Gorllte. la 304 metri deasupra nivelului mărei, un drum 
merge peste o coastă la Malastovska. (604 m. înăltlme), 
se scoboară la 466 metri şi trece la Konieczna. la 559 
metri. Această localitate este punctul de flanc al marei 
bătălii din Carpaţi şi a fost pomenită în ultimele cornu-

, nicate ca o p<Jziţie strategică însemnată. De acolo, dru
mul continuă -spre răspântia cu drumul spre Zboro. Pă
mântul în această parte Oa 600-700 metri înălţime) e-

Vichentie 
Şi Dragomir, şi Dinu, şi .Ra'du Grămăticul.„ 

Iova 
La noapte sunt în Giurgiu. 

VOicu 
\ 

Pe la prânz ... 
La noapte .-nu; dar mâne, 

(Se întorc în scenă.) 

Vichentie (punând mâna pe umărul lui Voicu.) I 
· - Ia spune ... ce hotărîm cu Pârvu? 

Voicu 
Cu Pârvu --- câtă vreme ii adumbreşte Domnul
Răbdare !... Ţine 'n mână şi pânea şi cutitul, -
Şi toată 'mpotrivirea s'ar sparge 'n capul nostru. 

Patriciu 
Sunt fel de fel de anme, - şi cred că or.ke mijloc 
E bun, când ai o tintă şi vrei s'ajungi la ea. 

Jova 
Eu aŞ avea cu Pârvu ş'o socoteală veche: 
Eram în judecată c'o ceată de moşneni, · 
Ş'o.~rb' a lui ... trei sate mi le-a suflat din palmă. 

Voicu· 
Eu nu pierdui Codrenii tot din pricina lui? 

. . Patriciu 
Şi nu gă·siti că-i vremea să vă mişcati şi voi? 

Voicu 
Dreptatea vine-agale, dar vine 'n totdeauna. 

flore Opre, de 27 ani, are l copil 
20 Demetriu Mibele, de 33 ani, are 3 copil 

Simeon Mihele, de 39 ani, are 3 copii 
Dămian Sălăglan, de 41 ani, căsătorit · 
Macavei Sălăgian, de 23 ani, june 
Costan Hodut. de 35 ani, 3 copil (mort?) 
Ioan Hodut, de 33 ani, 2 copii, rănit 
Ioan Mangra a Toderli, 34 ani, l copil 
Ioan Maogra, de 21 ani, June 
Vasile Ambro, de 21 ani, June 
Paul Pantea, de 35 ani, căsătorit 

30 George Pantea, de 28 ani, căsătorit 
Gavrll Mangra, de 33 ani, are 3 copil 
Demetrlu Morar a Sturzului, 41 ani, 3 copil 
George Bullşca, de 22 ani, June 

Comuna Gruilung are 300 de locuitori. 

Comunicat prin: Ioan Papp, preot gr. cat. 

. 
ste acoperit pe alocurea cu păduri, mai ales pe la li
nia de graniţă, între Galiţia şi Ungaria. 

Drumul dela laslo la Zmigrod trece pe o vale la 
Zboro, şi urcându-se prin trei creste importante până 
la Polyanka. 

Marete drum dela .Oukla ,la 502 metri înălţime, 
scoboară în'cet în valea .Lomerka; trecând pe la Şwid-
nlk la Ondava. · . · · 

lnălţimile de frontieră pe ambele margini ale pasului 
Dukla trec de 700 metri, şi sunt acoperite cu păduri. 
Ondava face parte din ţinutul dela Konieczna, şi la sud 
de ea se ridică culmea, Makovlcza de 600-700 metri. 
Vârful Kastelik Vreh (650 metri), la sud de Als6-Po
lyănka, a fost adesea menţionat în luptele actuale. 

Marile drumuri merg dela Zboro la Bărtfa şi dela 
Swidnik la Giralt şi · Eperies. Masivurile de bazalt dela 
Sărosvâr caracterizează a~eastă localitate. lnlj.lţimile 

sus pomenite stăpânesc întregul tinut. 

Vichentie 
O fi, dar vremea trece, şi biata voastră tară 
E tot neaşezată ... 

Patriciu , 
. Pe când dormiţi voi - altii 

Loc larg îşi fac în lume, sub largul scut al Papii! 
Voicu 

Aceste griji sunt date t>ăstornlui, nu turmei. 
Patriciu 

Vezi Dumneata ce taină-i ,puterea unui om!... 
Drăculea e Domn straşnjc-e însăş ne'ndurarea; 
Cât îi vorbeşte iPârvu - aşa ti-1 domoleşte, 
De-ai zice, că la mijloc, e faptul unei vrăji. 

Jova 
.Răv\işul lui Pahulea i-a mai stricat din vrajă . 

Voicu 
O să vedem la urmă. 

Jova 
Tu n'ai băgat de seamă. 

Cum l-a tăiat cu oohiL. 
Voicu 

Eu am băgat de seamă. 
Ce liniştit e Pârvu. 

Patriciu 
In liniştea aceasta 

Stă marea lui putere. 
Voicu 

Ba 'n marea lui putere 

I 
„, 
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Duminecă, 25 Aprilie. 

Dela Swidnik la Sztropk6, - citat de curând ca tea
trul unor lupte aprige în valea Ondavei, - şi la Hanns
falva din valea Teply, duc nişte drumuri mari către ex
tremitatea meridională a muntelui în bazinul Varanno. 

In valea Laborta se pătrunde pe marele drum şi pe 
linia ferată Ia Zagorczy şi la Homona. Cea dintâi urmează 
valea Beschid, Ia 655 metri înăltime şi a doua fact oco.. 
Iul prin trecătoarea Lupkow. lnăltimile cari împrejmuiesc 
valea Laborta sunt foarte importante. Mai este de amin
tit calea transversală dela Laborczrev (Krasnibrod) Ia 
Stropko. ·~ 

Regiunea de vest de Lupkow desparte nordul de sud 
printr'o creastă împădurită având o înălţime de vre-o 
1000 de metri ,dela frontiera între Galiţia şi Ungaria. A
ceasta merge dela Mezolaborcz şi dela culmea Lupkow 
către Halicz, înalt de 1335 metri lângă trecătoarea Uioc. 
De aci se deschid mal multe văi. Către sud Variava, 
Ondava, Czir6ka, Ulitczka şi Stassika; la nord Oslova, 
Hoczewka, Holinka, Veltlina, Volosatka, vărsându-se în 
San. Această poziţiune este un teren împădurit şi cam 
sălbatec. 

Dincolo de confluenta apel Volosatka cu San-ul, se 
află localitatea Smolnik, des menţionată în ultimele co
municate. Regiunea este acolo foarte retrasă. 

Comunicaţiunile cele mai importante în acest dificil 
sector sunt drumurile între Lisszko-Baligrod-Cisna-Sta
keszin-Homonna, pentru cucerirea cărora se dau lupte 
înverşunate, mai ales pe linia Baligrod-Cisna. Dela Sta
keszin un drum destul de bun duce la Ungvâr. Drumul 
se urcă Ia creasta de granită la 797 metri, coborând la 
Cisna Ia 456 m., la Ballgrod la 445 m. Vârfurile cari 'ie 
ridică de-alungul drumului înspre sud se ridică la vre-o 
1000 de metri. Mai Ia est un drum duce Ia Lutoviska si 
Ustrzyczki - prin valea Volosatka, în regiunea pa
sului Uiok. lmprejurul Volosatkei se ridică, la nord de 
trecătoarea Uiok, muntii înalt! printre cari Halicz, sus
pomenit şi Ravka (1303 metri). La est de Smolnlk, se 
întinde localitatea Dwernik, iarăş des amintită în cursul 
luptelor. 

Un pedagog din generaţia care se duce. 

t Canonicul George Munteanu. 
. · · A murit de curând fa Siaj, răspU'l1s de vârsta 
îoointată, un pedagog <lin generaţia bătrână. 
care a stat decenii întregi, ca director de şcoală 
normală, în fruntea învăţământului poporal din 
arhidieceza Blajului. S'a stins septagenarul ca
nonic George Munteanu, o cunoscută figură de 
şcoală din Blaj. Această moarte repede n'a 
produs sguduiri mai mari, cum de obicei se în
tâmplă când Blajul îşi îngroapă câte un om din-

I 
Stă liniştea aceasta. Şi ce lovit a fost!... J 
Doi fii căzuti, sub steagul lui Ştefan, la Orbie, .....:.. 
Nu trece după asta un an - sotia-i moare 
Nebună de durere. ~ Un foc îi pustieşte 
Frumoasa aşezare din Braniştea. Şi câte!... 
El a rămas acelaş. 

Iova 
lsbeşte greu toporul 

De zeci de ori, de sute, de mii de ori, - stejarul 
Stă neclintit şi mândru; dar înc'o lovitură -
E cea mai slabă poate - ş'aceasta îl doboară. 

Voicu· 
Hei! s·o· vedem pe-aceasta 

Vichentie 
Acum, toată urzeala 

E 'n mâna lui Pahulea. 
Iova „ 
Şi noi.„ cu bătătura. 

Voicu (arătând spre Minoriţi.) 
Iar ei prind gură pânzei. 

Vichentie (cu obidă.) 
Da„. pânza Penelopei! 
/o.va 

N'am înţeles un lucru: de ce-a ţinut Pahulea 
Să-şi ardă puntea 'n urmă? De ce n'a vrut să 

(spue 
Şi Domnului, că pleacă s'adulmece pe Dan? 

. Patriciu • 
Vezi că iscoada noastră nu lămurise bine 
De care Dan e vorba. Şi n'am vrut, fără vreme, 
Pe-o bănuială numai, să 'ntărîtăm pe Domn, 
Trezindu-i vechia ură, cu numele pe care 
Nu poate să-l rostească decât scrâşnind din dinţi. 

• 

tre bătrânii sau tinerii săi de însemnătate, de I 
cari acest orăşel cultural n'a fost nici când să
rac. Desigur, răsboiul european, care ne leagl 
toate preocupaţiile, a avut şi el parte în împre
Jurarea, că moartea canonicului Munteanu a 
fost înregistrată în şire mai scurte. Dar, de alt
fel, răposatul canonic a fost o figură populară 
mai ales între multele generaţii de şcolari cari 
s'au perâudat prin Blaj în deceniile ultime ale 
,·eacu1ui trecut, cunoscut mai cu seamă între 
oamemi dt; şcoală; la larga popularitate a unui 
Cipariu, Grama sau Bunea nu s'a înălţat; era 
firesc deci, ca trecerea sa din vieaţă să o simtă 
ma: ales Siajul şi cercurile sale şcolare-biseri
:::eşti. <..:u toate acestea, canonicul George Mun
teanu merită o atenţiune mai largă, căci pe 
lângă că a fost un stăruitor şi harnic muncitor 
în rJgorul învăţământului ·nostru din această ţară, 
cu Jânsul se coboară în groapă o epocă întreagă 
a învăţământului românesc, epoca de trezire la 
formele moderne ale instrucţiei poporale. 

$coaiele din Blaj, istoriceşte, sunt celea mai 
vechi din toată românimea. Dela forma primi
lb, a din 1754, când s'au deschis, ele s'au tot 
des' oltat in cursul vremurilor, ramificându-se 
treptat. p:"'.1nă când au dat poporului românesc 
di 1 această tară toate formele cerute de exigen
tele neamului şi de timp. Dela „şcoala de obşte" 
a vlădkului Aron, s'a trecut pe rând la şcoala 
de preotie, apoi la începuturile liceului de astăzi, 
n~w1 la şcoala de. dăscălie, la şcoala de 
fetite, ~i celelalte. Materialul de profesori, în 
1.-~ica dintai vremuri s'a recrutat din ceeace avea 
r.eamul mai ales: tinerii setoşi de învăţătură, 
l.ai i urmau stuc.iii la marile şcoli din Apus, din 
viena şi ;~orna. Toţi oamenii aleşi pe cari i-a 
dat bJajul culturei româneşti au funcţionat ca 
profesori sau dascăli la şcoalele din BJ.aj. Sa
nmil dam, Şincai, Maior, Caliani, Cotorea, 
precun: ~i cei mai multi din arhiereii Blajului au 
ul.upat oJată catedre acolo. Pâoă la un anumit 
timp, toţi bărbaţii câti au funcţionat ca profe
~on in Llaj au avut o pregătire per eminentiam 
teologică, ceeace era firesc, căci aşa erau îm
pr·!iurarile. Mai târziu, tinerii trimişi la învăţă
tnr~ î 1 Arn~ s'i:lu mai rărit. In aceeaş vreme 
şcoa!d . din J31aj s'au ramificat. s'au îmbogăţit 
ctl fnrm ! 1:oui, aşa <.ă tinerii cu pregătiri din 
Viena sau Roma nu mai ajungeau să provadă 
toate catedrele. De altfel tot cam din şirul ace
lora se recrutau şi dignitarii bisericeşti, aşa că 
!Jentru prevederea şcolilor arhiereii Blajului au 
trebuit să se gândească la nou material de pro
fesori. Au început să numească la catedre ti- , 
neri cari terminaseră şcoala de preotie din Blaj. 

Iova 
Oe'l prinde· 'n vizuină pe cel bătrân - Pahulea 
II mătură pe Pârvu din inima lui Vodă. 

Vichentie 
S'ar şti 'mpăcat şi Domnul...Şi multe s'ar preface 

· Voicu 
S'ar mai gândi s'aşeze şi el vr'<> mănăstire.„ . 

Patriciu 
Ori poate-o bărăţie. 

Iova 
Că nu te-aude Pârvu ! 

Vichentie , 
Nu-i numai el! Cu toţii stati împotriva noastră,
Ca şi când n'ar fi vorba de îngrădirea tării, 
Şi de chemarea voastră la o viată nouă„. 

' Voicu 
La poarta asta bateţi zadarnic. Pentru noi, 
Credinţa 'n care marii străbuni au adormit, 
Credinta care leagă pe cei ·Ce nu mai sunt -

- De cei ce nu sunt încă - nu-i un veşmânt să-1 
[sohimbi. 

Ea e fiinta noastră, e sufletul acestui 
Pământ bătut de valuri. - Vrăjmaş ii sunt lui 

, [Pârvu, 
Şi de mi-ar sta în mână viata lui - v'aş da-o; 
Pe calea asta însă - orice ne-ar desbina _:. 
Mă veti găsi de-apururi alăturea cu el. · 

Vichentie 
Noi semănăm.-Sământa care-a căzut pe piatră, 
In mărăcini, pe drumuri-ştim bine că-i pierdută 
Dar ne gândim c'atâtea cad în pământ bun, 

1 
Că rod din rod vor face să lege 'n veci de veci,
Şi 'n cugetul acesta e mângăierea noastră. 

Pag. 3. 

Şi nu s'a dovedit rău procedeul. Seminarul Bu
neivestiri din Blaj a dat gimnaziului şi şcoale
lor de acolo profesori buni, zeloşi şi pricepuţi 
în materia lor. Unii au ajuns chiar celebri la 
noi, ca CiJ1ariu şi altii. Intr'aceea însă vremile 
s'au schimbat. Principiile pedagogice din „Ra
tio educationis" a Mariei Terezia au primit 
multe corecturi. S'au perondat alte şi alte pla
nuri de învăţământ. Şcoalele din Blaj, sub im
pulsul timpuri.lor, începeau să ceară dela pro
fesorii lor şi alte pregătiri decât numai celea 
teologice. A început să se impună specialisarea 
în studii. Şi Blajul nu a rămas neînţelegător 
nici la această nouă cerinţă a vremii. Materia
lul de recrutare pentru profesori, dintr'un sim
ţământ de pietate faţă de cuvioşii fondatori ai 
şcoalelor, oari lăsaseră dispoziţia ca profesorii 
să fie călugări sau persoane bisericeşti, - nu 
l-au schimbat, ci au trimis să se specialiseze 
în diferitele studii pe tinerii absolvenţi ai Semi
narului din Blaj, fireşte, pe cei cu aptitudini mai 
alese şi cari nu mai erau tdmişi la păstorirea 
de suflete în via Domnului. 

Acestea schiţate până acum, se referă şi la 
şcoala <le dăscălie din Blaj, întemeiată pe la 
1833, la „preparandie" cum i se zicea. Iar dacă 
gimnaziul şi teologia puteau mai uşor să pri
mească profesori dintre clerici, preparandia a 
simţit mai întâi lipsa specialiştilor. Pedagogia 
e un studiu complicat şi gingaş, care trebuie să 
se întemeieze pe 'multă profunzime şi pe praxa \ 
altora mai vecbi în ale şcoalei. Şcoala de das
căli din Blaj îşi cerea specialiştii în ale peda
gogiei. Şi ei nu au întârziat. 

Intre cei dintâi tineri, cari pleacă din Blaj 
la studii pedagogice în Apus, alături de Petru 
Solomon, e şi repausatul eanonic George Mun
teanu. Cu anul 186-5, până la care dată şcoala 
de dăscălie d1n=l8răf se mărginea ~te 
cursuri ·ae-câleva luni pe-lângă""semfriariu, sub 
arhiererrlŞulutiu instituturpedagoglc se __ siste
mlsează la 2 ani şr; ifipaceeaşvfeme, condu
oerea-Ş<:oafefor. începe să se gândească la pro
fesori cu studii sistematice. Asemenea studii de 
pedagogie fac la Praga Solomon şi Munteanu, 
cari mai târziu, reîntorşi la Blaj, devin tovarăşi. 
de muncă şi colaboratori în ogorul, până atunci/ 
neglijat, al pedagogiei româneşti. Solomon so
seşte din Praga la 1867, iar Oeorge Munteanu • 
cu un an mai târziu, la 1868. 

Ambii aceşti tinen îşi iilcep cariera dăscă
lească Ia ,;Şcoala normam"";-·sub---ciienu este 
a se înţelege-lnSfttutul pedagogic, ci o şcoală 
elementară mai largă şi cu mult mai ·-cercetata' 
decât ~·~coalaae apli~'!Ji~=- de astăzi. Peste un 

\ Voicu 
Aci semânta-i pusă adânc, în brazdă nouă, 
Cu sânge îngrăşată. · 

Pat;iciu (despretuitor.) 
De cine-i semănată? 

Voicu 
De nişte bieti călugări ce nu ştiu latineşte, 
Bar ştiu atâta lucru, că 'n holdele vieţii, 
Semănă toru-i clipă, sămânţa.~ veşnicie. 

Vichentie 
Mă mir de ce pornirea aceasta 'n contra noastră: 
Că nu-i întâia Doamnă ·catolică la voi„. 

· : ·: ·. Voicu 
Dar am ·ci-Ori din suflet să fie cea din turnă. 

Vichentie 
Nu vă gândiţi cât bine poate s'aducă tării? 
Ea, înrudind pe Vodă cu Matiaş Corvin, 
V'apropie de Unguri. Şi oe putere-aţi face, 
Să vă uniti !.„ 

Voicu 
Puterea ce-ar isvorî. - fireşte -

Din dulcea înfrătire a mielului cu lupul! 
Patriciu 

Cum? Intre Turci şi Unguri, ai sfa la îndoială? 
Iova 

Când soarta tării mele s'ar cumpăni... (s'aud 
din depărtare vaete, strigăte 'nvălmăşite.) 

Ce-i asta? 
(Se duce la fereastră, o deschide; Impetuoasă năvală 

de ţipete). 

Jova 
Milogii şi nebunii trimeşi din toată tara. 
A dat poruncă Domnul să-i strângă de pe 

[drumuri... 
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„ 
an însă amândoi îşi ocupă catedrele la instifu
tul pentru care se pregătiseră. Petru Solomon 
a devenit un profesor distins şi pedagog foarte 
bun, păcat că moartea nemiloasă i-a curmat 
firul străduinţelor -la o vârstă relativ tânără 
(ţ 1891, în etate de 49 ani). 

„R OM Ă NUL" Duminecă:; 25 Apfilîe .. 

de învăţământ şi tată de· slujitorii tui n văs- ~ . -. Politica externă a Bulgariei .. 
trează până în capăt. Atâta doar că oficiul· greu I 
de canonic şi bătrânetele îl tin mai legat ca - ·In jurul declaratiilor dlui Radoslavoff. · ......... 

înainte. I · Ultimele declaraţii ale dlui Radoslavoff, .pri-
Ca profesor şi director; în practică, repau-. I mul minitsru bulgar, au dat naştere la diferite. 

satul G. Munteanu, a fost agil şi stăruitor . .Brn 
1 

.comentarii în cercurile politice bulgare. 
pedagog bun pentru ·vremurile sale. Elevii şi' I E. interesant de ştiut cum Pliecizează pi:essa 
colegii îl iubiau. Dar învăţătorii multă vreme , bulgair.ă senzul acestor declaratii. 1:: 

J'au considerat ca pe un adevărat părinte al lor., j „Ecoul Bulgariei" ziar oficios scrie un- lung 
Dovadă, că atunci când „Reuniunea" s'a prime- . articol din care extragem: 
nit cu elemente mai tinere şi mai viguroase, j „Două idei esentiale domină politica bul
directorul Munteanu a fost păstrat ca preşe- I ga!fă azi ca şi eri: espectativa prevăzătoarq 
dinte onorar. 1 care exclude orice aventuri şi afirmarea idea-

Toată vremea cât a fost la instjtut, studiul ' !ului nostru naţional care Tămâne neschimbat. 
pedagogiei şi a ramurilor sale în mare parte <Dacă· ai voi să expui în câteva cuvinte progora
a fost predat de George Munteanu. Generaţiile I mul naţional al Bulgariei în momentul actual,. 
de dascăli cari au ieşit în Blaj în wemea sa, ' !'ai putea rezuma în două cuvinte: neutralitate 
au fost, deci, în parte corăspunzătoare, elevi · atât cât va fi cu putinţă şi Macedonia. Ace.ste 
ai repausatului în metoadele pedagogiei. I două idei apar net în interviewul dlaj .R.ados.. 

N'am intenţionat să dau o apreciare a pe- . ._
1 dagogului şi a operei sale, aceasta se tine de-o lavoff. 

revistă de specialitate, ci, pe cât îngădue un , Oe orice parte s'ar fi aranjat Bulgari.a acum 
· articolaş de zia•r, am schiţat mai ales 'Cadrele opt Juni risca să fie atacată pe două fronturi' cel 

în cari s:a mişcat .canonicul ~unteanu ca o~ : ;puţin ... Acum opt luni numai voci stinghere se 
de şcoala, spr~ a I s~ putţa~ mţel.~g~ rolul ŞI, ridicau pentru â cere anularea tratatului de Bu-
spre a putea fi aiprec1at dupa cuvnnţa. Un om 

1 
· · ·•. · 

Timpul cât a trăit mult regretatul Petru So- 1 
lomon, între Munteanu şi Solomon a eixstat o '. 
colabora ţie ·permanentă. Aducând. cu sine din 1 

Praga alte vederi, decât celea cari stăpâneau 
atunci cercurile noastre şcolare, aceşti tineri 
profesori de bune nă<lejdi se pun îndată pe lu
cru. In instrucţia elementară, până la dânşii, 
manualul de începătură era încă tot bucoavna,_ 
cu slovele ei chirilice şi metodul de buchisare 
învechit. Deci, trebuia rupt odată cu tradiţia 
trecutului. In curând apare un Abecedar cu li
tere latine, alcătuit după metodul scriTJtolegic 
de -Munteanu-Solomon. Acest Abecedar, între-· 
buintat în şcoalele româneşti gr.-cat. până în 
zilele noastre, s'a tipărit de atunci în o mulţime 
de ediţii. In curând a urmat un „Compui mental 
şi cu cifre", tot pentru şcoa.Jele poporale. Tot 1 

în colaborarea acestor doi profesori cu studii 
dela Praga, a apărut la 1874 un manual, trac
tând· despre „Educa.ţiunea şi instrucţiunea ge
nerală pentru institute preparandiale şi părinti", 
cu preţioase lămuriri pedagogice.. 

1 Prin Munteanu-Solomon, şcoalele din Blaj 
, se încopciază în sferele pedagogiei stricte, ·con
siderând vremea lor. Dânşii au fost. deci, înce
pătorii unei noui epoce,. ep·oca consolidării in
stitutului pedagogic şi, prin urmare, a întregu
lui învăţământ poporal din arhidieceza de Alba. 
folia şi făgăiraş. Preparandia cu 2 cursuri din 
1865, la 1880 se lărgeşte la 3 cursuri, adaogân
du-i-se la la 1889 şi un curs aparte pentru fete. 
In toată această vreme, metodul pedagogic şi 
temeiurile profesionale au fost servite de Mun
te.an-Solomon şi şcoala dânşilor . .Mediul peda
gogic era opera lor, conforme vremii şi stu
diilor aduse de dânşii dela Praga, locul de stu
diu şi al lui Vasile Petri, 'Pedagogul vestit al 

cinstit şi strădalnic, care a umplut un loc· în- 1 cureşti' şi stabilirea unei stări de lucruri noui 
~semnat în viata şcolară a Blajului şi a bisericii bazată pe revendicări1e legitime ale statelor bal-
-sale. canice-. Se vorbea încă de echiÎibrul. balcanic 

:4:texandru Lupeam~ creiat prin tratatul de Bucureşti. La ·fiecare.· 

timpului lor. „ · 

. \ Petru Solomon moare prea de fimpuriu şi. 
1 

moştenirea rămâne în sarcina tovarăşului său„ I 
George Munteanu. ·Răposatul de acum, ajunge · 
în 1887 director al institutului pedagogic, aşa- : 
dar la loc de frunte în întreg învătământul po~ 
poral. Ca di·rector conduce institutul aproape l 
20 de ani. Rolul de director al unei instituţiuni 1' 

ca şcoala de învăţători e foarte mare~. Gene
raţii întregi de viitori luminători ai satelor şi 
prin dânşii un întreg J)opor e în-mânile unui di
rector de 1prepairandie. Şi acest rol. răposatul 
canonic Munteanu, Fa împlinit cu conştienţiozi
tate şi râvnă. S'a inter~sat <le toate ţnişcările 
şcoalei şi ale învăţământului, vremea cât bă
trânetele nu !'au· cuprins. Cum s'a amintit mai 
sus, s'a interesat de manuale corăspunzătoare 
timpului scoţind împreună cu Petru Solomon 
mai multe cărţi de conţinut pedagogic. A cola
borat la revistele de şcoală ale vremii. ca celea 
ale lui Vasile Petri7 organizatorul de şcoli :ro
mâneşti şi pedagogul distins al vremii. In zilele , 
răposatului O. Munteanu s'a întemeiat ,.Ren- I 
niunea învăţătorilor români gr. cat. din airhidie- I 
ceza de Alba-Iulia şi Făgăraş", al cărei prezi- , 
dent a fost multă vreme. Această reuniune pâ- I 
nă astăzi s'a consolidat foaTte frumos şi a de"" · 
venit un organism indi~ensabil al învăţămân
tului poporal de sub f>Cârmuirea Blajului·. ln 
„f oaia şcolastică", revista reuniunii. a scris ar
ticoli şi la viata ei lungă şi binefăcătoare. a con
tribuit desigur şi fostul director ·Munteanu, cu 
o cărămidă, cel puţin în vremile ei de înce
pătură. 

George Munteanu s'a născut în comuna He- I 
nig, lângă Alba-Iulia, la 1840. A urmat şcoalele 

1 

din Blaj, unde a luat maturitatea în 1861, iar 
în 1865 a terminat seminarul domestic. De aici 
a trecut la Praga, ascultând la pedagogiul su
perior doi ani. Intors la Blaj,' a fost -aplicat' la 
normale, apoi la preparandie, iar la anul men
ţionat mai sus fu numit director al institutului 
pedagogic, al şcoalelor normale şi al celei de 
fetite. In aceeaş vreme, urcă pe rând treptele 
mai multor oficii şi demnităţi bisericeşti. In anul 1 

1906 a fost înălţat la rangul şi oficiul de cano- I· 
nic, dela care odată, intrând cu totul în sferele i: 
strict bisericeşti, se desparte de şcoală şi cer• I • 
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gest bulgar în favoarea unui nou echilibru se 
răspundea prin ameninţări la Bucureşti şi A-

' tena. Raporturile noastre cu România se des
voltă acum într'un senz care îmbunătăţeşte si- . 
. tuatia diplomatică". 

„Mir" organ de opozitie scrie: 
„In ce wiveşte legătura din.trţ;. ~~donia 

1 şi Tracia, credem eă nu există.două. păr.ei:i. asu
. pra aceste~ cheS.tiuni. Nimic nu poate contesta 

, interesul nostm în ·Macedonia ş1 drepturiie. no~
stre legitime. Şi ori de câte ori noi am cerut 

I attceva d'ecât neutralitatea, ain făcut'o nu pen.;. 
1 tru a obtine o rectificare de frontieră ci pen

tru a lua tot ceeace ne revine sau cel putin 
' ceeace era stipulat prin. tratatul cu Serbia din 

1912" .. 

Atitudinea Greciei. 

' 

. 
Rezer~a triplei-întelege'ri fată de Grecia. """.""' 

Grecia la răspântie. 

I ,! rnn Atena vine ştirea, că felul cum guver-· 
'nul bulgar a răspuns la :protestarea Serbiei asu-• 
:pra incursiunei dela Valandowa, lasă impresia 
;că Bulgaria se pregăteşte să treacă pe teri
;toruJ sârbesc odată cu noua invaziune ce ar-· 
•matele austro-germane. vor S:'o facă. în Serbia. 
.Din această cauză şi sfătuită de tripla înţele
gere, Serbia s'a adresat guvernului grec ca să 
:facă reale măsurile. ce se iau în .. vederea ac-

~ ţiunei comitagiilor. · · 
: • Guvernul grec rămânând credincios îndato

rll-ilor sale de aliat, a făcut Q amicală interven-. 
•ţie la Sofia şi în acelaş timp a luat întinse mă
.suiri militare la graniţele ei cu Serbia şi cu Bul
·garia. 

Această hotărâre a guvernului g'rec a fost 
comunicată şi la Niş ca şi la Paris, ·Londra, Pt-
trograd. · . · · 

t • Intre Grecia şi tripla intelegere nu este toc-: . 
, mai o răceală, dar de sigur puterile aliate arată 

:o rezervă semnificativă. Această rezervă se, 
pune în evidentă prin următoarele fapte; 

1. Guvernul britqnic a reţinut două cruci
şetoare şi patru contratorTJiloare, construi.te 
in şantierele engleze· r>entru Grecia. 

! :. 2. Efectele greceşti au pierdut câteva 
puncte la bursa din· Paris din .pricină că nu 
se va acorda Greciei vre-un împrumut.· 

3. Puterile triplet-înţelegeri ar avea oare
care observaţiuni. de făcut asupra. al.egerilor .. 

I 
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legislative, în regiunile ocupate de armata 
greacă, dar neanexate of ici al Greciei. 
Din Berlin se comunică: 
Ziarul „Lokalanzeiger" primeşte din Aten1 

următoarea telegramă: Ziarele elene discută ne
întrerupt condiţiunile, suh cari Grecia va renunţa 
la. llJ!Utralitatea. ei~. In timp foarte scurl v:a urma 

· o hotărîre în ce priveşte atitudinea ·Greciei. 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Bud~esta. ·- Situaţia generală e neschimbată. Pc 
frontul din Carpaţi pe alocurea s'au dat dueluri de ar
tilerie. Artileria noastră a operat efectuos la Nagypo
lâny, iar. artileria germană la Koziova. 

. La pozitiile de lângă. defileul Uioc după ce am res
pins un asalt al Ruşilor, domneşte o linişte relativă. 

· Toţj prisonierii confirmă marile pierderi ale inami
cului .. In ~udostul. Galiţiei şi în Bucovina situaţia e sta
ţionară. 

• 
. BerUn •. - Se comunică dela marele cartier general: 
1 

Frontt1l vestic: Ieri. în orele de seara pe frontul no
stru dela Sl~nstrât şi spre ost dela Langenmark am pro
gre.sat. împotriva poziţiilor: inamice dela nordul şi nord. 
ostul Ypernulul. Trupele noastre au, înaintat deodată pe 
ul1 front de 9 klm. lătime spre înăltimile dela· sudul şi· 
ostul Pilkemului, totodată într'o luptă tenace în apro
piere de Stestrât şi Hetsas au fortat trecerea peste ca
nalul Yper.n,„ punând stăpânire pe malul vestic şi ocu
pând localitătile Langenmark, Stenstrât, Hetsas şj Pil
kem. A.111 capturat vre-o 1600 prisonieri francezi şi en-· 
glµi. Ş1 30 d.e tunuri,· între cari 4 tunuri grele. 

Intre Meusa şi Mosella activitatea răsboinică a de
venit mai vie. Duelurile de artilerie au fost violente 
mai 'lles la Combres, St.-Mihiel, Apremontt şi spre nord-
oş_t_ dela flirey., ' 

Un atac de infanterie inamică s'a dat în regiunea pă
duroasă dintre Ailly şi Apremont. Aici francezii pe a10-
c11rea au reuşit să intre în tranşeele noastre cele mai 
avans;,tte, dar în parte i-am alungat. Luptele de baionetă 
continuă încă; Spre vest dela Avricourt, avanposturile 
noastre . ,au evacuat localitatea Embermenil pe care 
francezii. o Incendiaseră. Detinem însă înălţimile dela 
nordul şi sudul localităţii. 

' .Frontul .ostU;: Situaţia pe frontul ostic e staţionară. 

Berlin. - Ag. Wolff anunţă: In timpul din urmă 
vase de ale flotei navale germane de mai multe ori au 
făcut ex.cursiuni în Marea Nordului. In aceste excur
siuni ele niciodată. ou au întâlnit forte navale engleze. 

150- vagoane româneşti. 

Bucureşti. - Ziarul „Inainte" scrie: S'a 
vorbit în ziare de faptul că o echipă numeroasă 
de ingineri şi lucrători ruşi încarcă vagoane 
d~e ale noastre la Iaşi şi le trec în Rusia. 

Iată ce am aflat în această privinţă: 
' Acum o săptămână a sosit la Iaşi inginerul 

rus d. Radonoff însoţit de alţi ingineri şi lucră
tori şi au început să lucreze pentru a expedia 
în Rusia vagoane închise de-ale noatsre, evi
dent aceasta în urma unei întelegeri cu gu
vernul nostru. Spuneau aceşti Ruşi că au să ia 
dela noi' 150 de vagoane. 

De odată, însă, Joi, s'a oprit lucrul. Se ex
pediase din Iaşi numai vre-o 70 de vagoane. 
Sâmbătă seara a părăsit localitatea şi inginerul 

· Radonoff cu echipa sa. Ce a intervenit nu ştie 
nimeni. Se orede că guvernul nostnt a oprit 
trecerea vagoanelor în Rusia pentru că şi Ru
şii nu V.or să ne libereze cele trei mii de vagoa·
ne cu grâu şi. caii cumpăraţi din Rusia. 

Mai mult, Ruşii nu vor să ne elibereze nici 
chiar unde maşini comandate în Rusia de ma
nufactura de tutunuri din Iaşi. Cu toate stăruin
ţele depuse pe toate căile abia s'au exipediat la 
un moment dat unele părtr ale maşinelor, dar 
repede s'a încetat şi cu asemenea trimiteri. -
(„A. Kozl.") 

Oenera&ul Pau a voit să. ocolească 
pe. Ruşi· prin România. · · 

Budapesta. - Ziarele maghiare de aici scriu: 
Generazui Pa.u a făcut Rusiei prof}unerea ca ar
mata rusească să treacă TJe teritorul României 
şi astfel să. atace pe la spate armata austro-un
gară ce opereză în Bucovina. Guvernul rus n' a 
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. . . I 
a~c~ptat ac~?stă wommere , penlrlf . motivul., că I , AJ>ărarea Constantlnop0tuJul. 
RCJsta. nu dispune de rezen e suficiente f}entru · Sofia C" 1 V t · ·ţ· d' c t t· 1 a ataca R · ·nânia I . - a a on sosi 1 in ons an mopo 

\Ui • declară, că în capitala turcească au sosit nu-

Bombardarea unui port turcesc. 

Sofia. - flota rusească din Marea Neagră 
. a bombardat portul Karaburnu. 

(Karaburnu. e situat în Turcia europeană pe 
malul Mărei Negre, la o distantă de 40 klm. 

·dela Bosfor.) 

Ofiterl francezi in Serbia. 

Bucureşti. - Se anunţă din Salonic, că Mer
curi cu un vas comercial au sosit aci 26 ofiţeri 
francezi, cairi imediat şi-au continuat drumul 
spre Serbia. Intre ofiţeri au fost 17 dela artile
rie iar ceilalţi dela statul major şi dela trupele 
tehnice. 

Actiunea comitasdilor. 
Atena. - După informaţiunile sigure regiu

nea bulgară dela Strumita ar fi fo.st scoasă de 
sub autoritatea statului şi ar fi· administrată 

exclusiv de comitetul central macedonean din 
~Sofia. 

Un plan fantastic al triplei lntelegerl. 

Berlin. - După „Giornale 0 d'ltalia", "se prepară cât 

,de curând o nouă operaţiune militară a triplei înţelegeri 
împotriva Austro-Ungariei. Aliaţii au ajuns la convinge
rea, că nu vor putea câştiga Italia pentru ei atât de u
şor, precum şi-au închipuit. De altă parte n'ar fi uşor 
,nici cu întăriri Importante, să se rupă pozitiunile de apă-
1rare germane în Flandra. . 

Singur.ul miiloc pentru a produce rezultatul definitiv 
.constă în faptul ca să se atace puterile centrale dintr•> 
.nouă direcUune. Aliatii s'ar mărgini în Flandra la o sim
Plă defensivă. In acest scop să se amnce trupe franceze 
:Prin Muntenegru şi Serbia asupra graniţei austro-ungare, 
'.pentru ca de acolo să desvoUe o nouă ofensivă şi toto
-dată să dea mâna cu forţele armate ruseşti, 

In acelaş timp să se înceapă o nonă ofensivă pc 
mare. („Az Est"). 

, . -~:. ·Presiunile RusieUa Sofia. 

Sofia. - Ziarele bulgare înregistrând un ar
ticol din oficiosul „Ruskoe Slovo" ce apare la 
Moscova şi în care regele Ferdinand e amenin
·tat cu detronarea, iar Bulgaria cu distru(rPrea 
comTJletă, în cazul când nu se pretează la com
bina(iunile Rusiei, după \:.e protestează cu e
_nergie contra tonului insolent al oficiosului rus, 
-spune că au trecz1t de mult timpurile când gu
vernele bulgare se emoţionau de ameninţările 
diplomaţiei moscovite, cari acum nu mai prodzzc 
nici un efect. · 

„Rusia - spun ziarele bulgare - să ne mai 
•Slăbească. cu amenintarea că rupe relaţiunile di· 
vlomatice cu noi dacă nu ne su 0 zmem dorill(elor 
ei, deoarece aceste ameninţări nu ne pot deter
.mina să renuntăm ta independenta noastră de 
·stat liber şi de sine stătător în interesul rea
lizării visului de extensiune al Rusiei şi în Bal
cani". 

Comentând articolul oficiosului rus,. ziarul 
:guvernamental „Ratnic" din Rusciuk, spune că 
:din continutul lui rezultă următoarele condiţiuni 
;impuse de diplomaţia moscovită Bulgariei: 

1. Bulgaria să renunte pentru totdeauna la 
~înfăptuirea idealului său naţional in folosul Ru
siei, care tine cu orice preţ să devină stăpână şi 
:în Balcani. 
, 2. Guvernul bulgar să isgonească de pe teri
:torul patriei mume, TJe refugiaţii din Macedonia, 
pentru ca în urmă să fie măcelăriţi TJână la unul 
·de autoritiffi~e sârbeşti şi greceşti. . 

3. Să îrzaintăm. S/Jre Constantinopol, ventru 
a-l cuceri cu jertfe enorme, deoarece interesele 
Rusiei dictează să fie al ei. 

4. Să renunfăm la indePendenta noastrd, gu
vernându-ne după ordinele dela Petrograd. 

Aceste conditiuni - încheie ziarul „R.atnic" 
comentariile sale - nu le fJUfem primi, aşa că 
„Ruskoe Slovo" nu poate speria pe nimeni cu 
amenintările sale. 

Bombardarea Enosului. 

Londra. - Lui „Times" i se comunică din 
Mitilene, că 10 panţerate s'au apropiat de in
sula Enos. 2 panterate au intrat în golf şi au 
bombardat un lagăr turc .. 

meroşi ofiteri din Adrianopol, Dimotika şi Kirk
kilise, pentru ca să participe la luarea măsuri

.. lor de apărare ale Constantinopolului. 

lncercări ruseşti de împăcare cu 
Bulgaria•. 

Sofia'. - Cunoscutul politician rus Pilnikoff 
a sosit aci, pentru ca să restabilească raportu
rile bune Î·ntre R.usia şi Bulgaria. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 24 Aprilie 1915. 

Statistica statelor beligerante*) 
I. 

Dintre toate puterile pământului Britania mare, are 
în posesiunea sa, cel mai mare terit<>r. lmpărăţia bri·· 
tană - cu toate posesiunile sale - are o extenziune de 

'peste 30,372.246 km2• lntreg păm~ntul are 145,918.000 

km2
, ca pământ uscat, din care 20.81 % cad p~ Britania 

mare (Anglia); deci cain 1/5 (o cincime) din scoarţa 

iuscată- a pământului. Numărul supuşilor Angliei fac: 
,425,066.286 oameni, deci 1/4 (o pătrime) din locuitorii 

pământului sau 25.65%. Desimea populaţiei este 14 per 
km. pătrat. 

După Britania mare urmează împărătia Rusiei. Are 

o extenziune de 22;660.096 km2• Din teritorul uscat al 

'planetei noastre 15.30% sunt sub stăpânirea Rusiei. A

cest terilor e de două ori mal· mare decât într.eagă 

"Europa, decât împăr,ăţia chineză, decât Statele-Unite. 

Nt1mărul supuşilor este 169,373.824 sau 10.22% din locui

torii pământului. Desimea locuitorilor este de 7.6. 

Franţa - cu posesiunile sale - are o extenziune de 

11,114.216 krn2 sau 7.62% din întreg uscatul. Mai mare 
·decât Europa, cam cât împărăţia chineză. Numărul supu

şilor. e 95,154.236, 5.74% din fiii pământului. Desimea 

• populatiei este: 8.6. 

II. 

Imperiul german - dimpreunil' cu posesiunile sale -· 
are 3,448.809 km. pătraţi, din întreg uscatul 2.36%. Nu

mărul supuşilor 77,208.555 sau 4.66% din fiii pământului 

Desimea populatiei este 22.4. 
Teritorul Imperiului turcesc este: 1,794.980 km2, din .· 

tcritorul uscat al întregului pământ: 1.23%. Numărul su

puşilor 21,600.000, deci 1.31 % din fiii pământului. Desi

mea populatiei: 12. 

Monarhia austro-ÎmgariJ are un teritor de 676.615 

km2, din întreg uscatul ·o.46%. Numărul locuitorilor 51 

milioane 390.223, deci 3.10% din fiii pământului. Desi

mea populaţiei 76 .. 

Statele beligerante folosesc şi posesiunile lor pentru. 

_a se întări în materia de răsboiu, în alimentatie, muni
ţie, oameni. Dac.·1 la grupul I. din puterile beligerante 

adaugem şi Belgia, Serbia, Muntenegru şi Japonia, ca 

aliate ale triplei înţelegeri atunci vedem că teritorul 

contrarilor noştri face 67,016.174 km2 sau 45.93% din în

treg pământul. Germania, imperiul turcesc, monarhia 

austro-ungară are un teritor de 5,920.404 km1, sau 4.06% 

din uscat. Numărul supuşilor popoarelor duşmane nouă 

face 789,219.228 sau 47.63% din fiii pământului, pe când 

patria noastră şi aliaţii săi au 150,198.778 sau 9.06% 

din fiii pământului. 

prof. I. BoJoru. 

Prelungirea moratorulul in România Pentru 
străinătate. Ni se anunţă din Bucureşti: Se ştie, 
că moratorul pentru străinătate expiră la 10 A
prilie v. Cum motivele cşri au determinat a
cordarea acestui morator dăinuiesc încă, gu
vernul a hotărît să prelungească cu încă 4 luni 
moratorul, adecă până la 4 August v. Această 
nouă măsură s'a luat printr'un jurnal al consi
liului de miniştri, ne mai fiind nevoie de o lege. 

•) V. buletin de geografie, 1915, fasc. I. p. 42, 43, 44. 
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Atentatu) contra dlui Al. Daivila. După şti
rile, pe cari le avem din Bucureşti d. Al. Davila 
încă n'a încetat din viată până ieri dimineaţa, 
dar se aîlă încă în nesimţire, fiind puţine spe
ranţe de scăpare. Atentatorul Dumitriu, feciorul 
de casă a lui DavHa, care dispăruse din capi
tală, a fost arestat alaltăieri în Brăila, de unde 
a fost adus la Bucureşti. La interogator a de
clarat, că a săvârşit atentatul asupra stăpâ
nului său din răsbunare, fiindcă a fost adeseori 
brutalizat de acesta. 

~nunt de căsătorie. D. Dr. Nerva Dregan. 
medic-locotenent în regimentul de honvezi ces. 
reg. Nr. 23, împărţit în calitate de chirurg la 
stabilimentul sanitar de divisiune al infanteriei 
Nr. 38, decorat cu crucea de aur pentru merite 
cu coroană atârnată de cordeaua medaliei pen
tru vitejie, anunţă căsătoria sa cu d-şoara Dr. 
Hilfia Sauer von Nordendorf, fiica consilierului 
de curte dela Curtea de Casaţie din Viena, Dr. 
Otto Sauer von Nordendorf. 

Ca răscumpărare pentru anunţurile de căsă
torie, d. Dr. Nerva Dregan a trimis la adresa 
administratiei ziarului nostru în numele său şi 
al sotiei d-sale suma de 30 coroane pentru sol 
dafii români invalizi. 

Noul comandant suprem al armatei ruse.;ti. 
Ziarele bucureştene află următoarele: Marele 
duce Nicolae care suferă de ficat, va părăsi co
manda supremă a armatelor ruseşti, boala sa 
agravându-se în aşa chip, că îi exclude putinţa 
de a comanda o armată atât de form•dabilă. 
Noul comandant suprem, este desemnat a fi ge
neralul Dani/of, care actualmente este şeful in
depen<lent al marelui stat major şi conduce încă 
de pe acum în numele marelui Duce comanda-
mentul suprem. • 

f unerariile dnei Oh~a Mavr02heni Dumi
llecă la orele 3 p. m., a avut loc în Bucureşti 
înmo·rmântarea regretatei dne Olga Mavro
gheni fostă mare doamnă de onoare a M. S. 
regina Elisabeta a României. Cu tot timpul ne
favorabil, un numeros public a tinut să ia parte 
la oficiarea serviciului funebru care s'a făcut cu 
o ·Pompă deosebită în capela cimitirului Bellu, 
unde erau. depuse rămăşitele pământeşti ale 
ilustrei defuncte. Numeroase coroane din flori 
naturale şi jerbe erau aşezate în jurul catafal
cului impunător pe care era aşezat sicriul. S'au 
remarcat coroanele depuse din partea M. S. 
reginei Elisabeta şi-i regelui f erdinand. Servi
ciul rreligios a fost oficiat de către P. S. S. epis
cop Nifon al Dunărei de jos, înconjurat de cle
r~! mitropoliei. M. S. regele, M. S. regina, prin
cipele Carol şi principesa .Elisabeta au luat 
parte la această tristă ceremonie, sosind Ia ci
mitir la orde 2.50 p. m. Mai se aflau de fată 
dnii miniştri: I. I. C. Brătianu, I. O. Duca Al. 
Radovici, Dr. Anghelescu şi V. Antonescu;' dnii 
miniştri plenipotenţiari: Von dem Busche al 
Germaniei, Contele Czernin al Austriei, Bar
kleid al Angliei, Don Miquel Cortina al Spaniei, 
Pok~ewski _Koziel al Rusiei, Blondei al Franţei, 
plempotent1arul Statelor-Unite; dnii generali 
Mavrocordat, Robescu, Coandă; H. Cata:rgi 
mareşalul Curtii regale, colonel Baranga, co
mandor Oratoski, lt.-colonel Costescu, maior 
Anghelescu, maior Robescu, maior Manu, aghio
tanţii regali; dnii Al. Marghiloman, M. Canta
cuzino, pricinpele Basarab Brâncoveanu, N. N. 
Butculescu. C. C. Arion, d. şi dna Or. Cantacu-

, zino, principele Ştirbey, dna Haret, C. Hiotu 
· Jean Pilat, colonel Broncier, dnele Elena Ca~ 

ta!gi, Eufro~ina Catargi, Mwria P. Catargi, Em. 
Balean, d. ŞI• dna L. L. Catargi, d. şi dna Barbu 
Cat~rgi, drele Elena, Marieta şi Olga Catargi; 
d. ş1 dna P. Mavrogheni, dna Aneta Roseti dna 
Mihail Balş, baronul şi dna Godin, O. Băl~anu 
N. ~lădoianu, d. şi dna C. Contescu, O. Şutu: 
d. ş1 dna T. V. Balş, P. Ventura, .Oimitrie C 
Şutu, d. şi dna Beldiman, dnii Rosetti, Moruzi. 
Trăsnea Oreceanu, Niculescu .Oorobantu dn~ 
Elena ferechide, d. O. Corbescu, Basset ge-
neral Perticari, Tzigara Samurcaş etc. ' 

După terminarea serviciului religios, d. ge
neral Mavrocordat a pronuntat o caldă cuvân
tare în care a expus meritele defunctei şi a pus 
în lumină devotamentul ei către tron. 

Apoi sicriul urmat de numeroasa asistentă, 
a fost transportat şi depus în cavoul familiei. 

MM. LL. regele şi 1regina precum şi AA. LL. 
P!i~cip~I~ ~ar~I şi principesa Elisabeta au pă
ras1t c1m1t1rul uned1at după terminarea servi
ciului religios. 

„R OMANU[" 
• 

Un nou tratament pnentru combaterea tifo
sului exantematic. Cetim în ziarul „Steagul" 
din Bucureşti: Tifosul exantematic, care luase 
proportiuni înfiorătoare în Serbia, este acum 
în scădere. Acest rezultat, se datoreşte, se spu
ne, unui nou tratament al unui medic sârb. De 
unde până acum tifosul se cura prin întrebuin
ţarea alcoolului acest medic l-a suprimat cu to
tul. Tifosul exantematic, atacând rinichii şi ce
rebrul, noul tratament coosistă tn suprimarea 
alcoolului precum am spus, introducerea în 
stomac a marii cantităţii de apă şi de lapte, 
comprese de ghiaţă la cap şi comprese calde 
pe pântece. Mulţămită aoestui tratament, mor
talitatea a scăzut dela 80 şi 85 la sută, la 4 şi 5 
la sută. Aflăm că d. ministru al Serbiei în Bu
cureşti, va prezenta guvernului român un me
moriu asupra acestei chestiuni. 

Linia ferată Bucureşti-Petro~rad. „Ziua" 
scrie: D. inspector vamal din laşi a raportat 
ministerului de finante că zilele acestea va în
cepe circulaţia trenurilor în mod regulat între 
Bucureşti şi Petrograd. Un functionar vamal 
va face controlul obiectelor aduse de pasageri 
între Ungheni şi laşi. ' 

Ultima oră. 
NENOROCIREA DELA HUSI. 

/fuşi. - ln momentul când principele moştenitor Ca
rol se urca pe treptele estradei unde urma să se faci 
solemnitatea depunerii Jurământului şi sflntlrea drape
lului legiune! cercetaşilor din Huşi, un grup de persoane 
urcându.se pe zidul episcopiei, construit din piatră şi 

cărămidă, care se afla fn spatele estradei - zidul s'a 
dărimat, aruncând la pământ pe cel ce se aflau deasupra 
şi îngropându-l sub dărâmături. Sunt trei mortl şi 12 

grav rănltl. Primele ajutoare au fost date de către 

dşoara Dr. Mihăilescu şi dr. Radu Cbernbach. Intreaga 

asistentă s'a îndreptat spre locul nenoroclrel. 

UNDE SE VA DIA LUPTA OECISIVĂ. 
Copenhaga. - Cele mai apropiate eveni

mente, cari vor avea un caracter decisiv, se vor 
desfăşura pe linia Thorn-Cracovia. Ţinta ar
matei ruseşti e Berlinul. 

INSULELE flLIPPINE SUB PROTECTO
RATUL JAPONIEI. 

Viena. - Ziarele ruseşti primesc ştfri din 
Tokio, că proclamarea independentei insulelor 
filippine e iminentă. O comisie a insulanilor a 
plecat la Yokohama pentru ca să se înţeleagă 
asupra condiţiunilor pentru apărarea de cătrl\ 

Japonia a independentei insulelor. 

SALVE ASUPRA PORTURILOR DIN 
' DARDANELE. 

Atena. - Flota f rq,.nceză a înaintat demon
strativ spre Dardanele, slobozind asupra fortu
rilor salve de artilerie. Flota aliată s' a retras 
după aceasta iarăş. 

Pentru vef ref e ostasilor. 
Pe lista dnel Carolina lllca din Bozeştf: 

Pacşa Mariuca 10 fii. Rada Ilie 2 fii., Daşcău Ioan IO 
fil.,Tomuta Tanasie 2 fii., Oarcea Maxân 2 fii„ Guja A
nuta ZO fii., fericean Lina IO fii., Gâs losana JO fii .. 
Cerlran Rozi 10 fii., ttalmagean Magda 10 fii„ Dota A
nişca 20 fii., Joldea Salita lOfil., Bold losana 10 fii., Gâş 
Ana 20 fii., ferician Maricuta 4 fli., fericean Sofiută to 
fii.. ttalmagean !osana 20 fii., Gâs Catita 10 fii., Co
drean Anu ta 40 fii., Lupan Salita .10 fii., Martin Raveca 
20 fii., Anuta Rada 20 fii„ Nita fericean 10 fii., Bold 
Ana 2 fii., Rada Raveca 20 fii., Boc lstinie 1 cor„ Ştefan 
Rada 20 fii., Nita .Rada 40 fii., Gâs !osana 10 fii., Rada 
Rozalia IO fii., ferician Borita 20 fii., ferician Ilie 10 
fii., ferician Lina 10 fii., Tomuta Lina 10 fii„ Faur Oh. 

Duminecă, 25 Aprilie . 

10 fii., Tomuta Vasilie 10 fii., Eugenia Ilica 1 cor. - To
tal : 6.42 cor. 

Pe adresa dnei A. Dr. Petran a sosit o corfă de ouă 
pentru soldatii răniţi, colectată de studentul Octavian 
V. l/ica din Bozesti, a fost predată spitalului din Arad 
str. Mikes Kelemen. 

Kenjiro Tokutomf. 

Până la moarte ... 
Roman japonez. 

Tradus tn româneşte de P. Robesru. 

(Urmare) (15) 

„Tokyo„„. 
„Dragul meu Takeo! 

„De o mie de ori am cetit draga ta scri
soare, ce mi-ai trimis din Hong Kong în ziua 
de 15 Iulie. Mă bucur că eşti sănătos, cu toată 
căldura ce înduri. Mama ta este mai bine, deci 1 

fii liniştit. 
„Zilele îmi trec fără nici o bucurie „.mă căz

nesc din toate puterile să mulţumesc pe mama, 
dar sunt aşa de stângace, că cu toate fortăll'ile 
mele, nu reuşesc aşa cum aş vrea eu„. Dacă ai 
şti cu ce nerăbdare aştept vestea întoarcerei 
tale! 

„Ai noştri din Akasaka sunt toti bine, şi a
cum sunt la băi, în vila lor din Zuschi. familia 
Kato este şi ea la băi, la Okitzu. astfel că noi 
am rămas aproape singure la Tokyo. Iku este 
sănătoasă şi stă cu rudele mele la Zuschi. I-am 
scris că tu ai întrebat de ea, şi mi-a răspuns, 
multumindu-ti. 

„De-abia acum văd că nu ştiu o multime de 
treburi importante. Nevoile casnice, de cari în 
casa noastră, cu toate povetile tatei, nu prea 
m'am interesat, azi le văd cât sunt de grele, 
din pricina neîndemânărei mele. Voi face cum 
zici tu, voi începe să învăţ englezeşte, dar 
mi-e teamă ca mama ta să nu se supere că stau 
prea mult la masa de studiu.„ astfel că, în pre
zent, mă ocup numai de trebu;rile casei. şi sper 
că tu vei crede că din nevoinţă nu vreau să 
studiez. · · - --

„Mi-e ruşine .de mine, când mă gândesc că 
mă simt aşa de singură şi aşa de tristă, şi că 
doresc aşa de mult să te revăd.„ visez că sunt 
o porumbiţă şi că sbor spre tine ... Singura mea 
mângăiere este când mă uit la portretul tău şi. 
la vaporul care te duce peste mări. In şcoală, 
nu am învăţat prea multă geografie. dar acum, 
mă uit mereu pe o hartă veche ce am găsit 
printre cărţile mele de şcoală, şi urmăresc pe 
ea drumul bastimentului tău. Câte odată mă 
gândesc că dacă aş fi bărbat, m'aş face şi eu 
marinar ca să te urmez în călătoriile tale .. „ 
Iartă-mi coµilăriile ce-ti scriu„. dar trebue să 
ştii că toate gândurile mele. ale tale sunt„ . .Pâ
nă acum, nu băgasem de samă că ziaTele dau 
ştiri şi de timpul care este pe mare, dar acum 
citesc regulat rubrica aceasta, şi cu toate că 
te ştiu mult departe, t.otuşi mă cutremur ori 
de câte ori citesc că este vre-o tempestă pe. 
coaste. 

„Dragule, te rog să te îngrijeşti.„ 
„Soţia ta iubitoare 

. ,,Nami". 
• 

„Tokyo •.. Octobre. 
„Iubitul meu Takeo! . 

„In toate nopţile te visez şi când mă deş- \ 
tept, mai puternică se face dorinţa de a te avea 
lângă mine !.„ Noaptea trecută am visat că e
ram cu tine pe o corabie care ne ducea la Ikao, 
·la culesul ferigelor. Deodată cineva sta pus 
între noi doi, ne-a despărţit unul de altul, şi pe 
când tu te depăTtai de mine, eu, nu ştiu cum, 
simţii că era să cad în mare„. Ţipai înspăimân
tată„. şi mama ta m'a deşteptat! fusese un vis! 
Uar în suflet mi-a rămas un fel de durere, care 
nu se va şterge decât cu venirea ta. As avea 
atâtea de spus! In fiecaTe zi, mă uit lung pe 
cer„ .. spre partea unde eşti tu. 

„Poate că această scrisoare te va întâm
pina pe drumul de întoarcere„. Ţi-o trimet la 
fionolulu, în p{)ll'tul Hawai. 

„Sotia ta iubitoare 
~.Nami". 

Redactor responsabil: Constantin Savu 
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Duminecă, 25 Aprilie. „R OM A.NU l." 

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

vechi 'fi nou.I de vitndu"t. 
Adresaţivă cu toatA tncrederea la proprie· 

tarul de vii din Şiria (Vilâgos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 

ghiară la firma ·il-

TRAIAN BAICU, comerciant 

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

„RACHIU 

Vinuri vechi din anll 1911 .- 1912 
Vin alb - - -·78 -'64 
Rfzllog - - - -·80 -·68 
Roşu de :Mlnlş - 1 ·60 1 ·20 
Carbenet - - 1·40 - -

prefript de coarne (delicatesse) din anul 1910, 
tărie 48%, mai sănătos şi mai bun decât cog
nacul, trimitem cu rambursă 3 litre în sticle îm
brăcate cu nuele cu 9.20 cor. Sticlele francate 
şi nevătămate le primim pentru 1.80 cor." 

Vinuri vechi şi nou din anul 19H. 
Vin alb- - - -'56 -'48 
Rtzllng - - - -·os -·5o 
Ştller - - - -·60 -·-

Rachiuri. 
„Pruna" 

societate industrială. şi comercială pe actii 
Rachiu de treve - - - 2·20 
Rachiu de treve specialitate - 2·60 
Expediez la dorinţă tn sticle şi tn canti-Du 24li-5 în Marosilye. 

Vilă americană 
altoită 

precum şi 

Port-Alto I 
. şi 

tate mai micâ vin. 
Vinul se expdieazA cu rambursă dela 50 

litri tn sus sub tngrijirea mea proprie. 
V ase dau împrumut pe timp de douA luni 
Pentru Calitatea vinului garantez. 

ae M7 Pe"tPu Ben.ea 
propr. şi neg. de vinuri 
Vt.l.ago• (Arad m.) 

------------------------------Butaşi· Americani SALON-cremă 1 cor.30 Iii. 
furnizează -poudră 1 " 38 " 

-săpun 1 „ - „ 
renu.mita · -maniciir 65 Iii. 

(He 2298-24) firmă: Comandele din provincie se expe-

Cas pari Friderich Far:~a~Î;âj;ni:.Si.
0

f;;~~i~c" 
Mediaş, (corn. Nagykiikiillo) I· Budapesta, bulevardul 01101 nrul 56.1 

Selectiunea garantată. Cereţi catalogul t <E 23751 

1914. 
29 Martie 

21263882t 

. 681929 
19877558t 

49308440 

11924059 

11999 674 
16933877 
4070281 
6 605 974 
1045093 

955314 
149443987 

183352 527 
12174277 
20 939 201 
26138 690 

856 937739 -
12 OOO OOfl 
868479& ' 
5309 35f 

433 930380 
2910 791 

2628717t 
282 796 514 
56855 532 

856937 739 

·BANCA NAŢIONALĂ A ROMANIEI. 

SITUATIUNE SUMARA. • uno 
ACTIV 

.155 996 828} tri (aur (monete) . 155196 660 l 
- m 

8

1~ I „ (lingouri) . 140 OOO 
56 642 OOO 0 

c l trata f I disponibil consld. ca aur 69 726 311 
Argint şi divei se monede . . ; . 
Efecte i:;contate . . . 

29496700 
{ 

24 394 300 lmpr. pe ef. publice • „ 
43 648 OOO lmpr. pe el, publ. Tn ct crt: .49 691600 

24 914140 18 7Si 860 din care nu s'au ridicat lei 24 816 7761 25 374 724 

Imprum. Stcltului de 15 milioane filră dobân.dă 
0

(1901) 
„ „ Io cot crt pe bonuri de tezaur 4°/ o aur (1914) 

Efectele Capitalului social . 
Efectele fondului de rezervă 

• • amort. imobil. mobil. şi maşinilor 
Imobile • • • . • 
Mobilier şi maşini de imprimerie . 
Cheltuieli de Administratiunt' . . . . 
Eefecte şi alte valori tn pAstrare , · . 
Bonuri de tezaur 4°10 aur tn gâj p. Imprum. Statului 
Efecte în gaj şi tn păstrare provizorie. 
Conturi curente; 
Oonturi de valori 
Conturi diverse . 

PASIV 
Capital . . 
Fond de rezervă . . 
Fondul amort;. imobil. mobil. şi maşinilor 
Bilete de bancă în circulaţiune • 
Dobânzi şi beneficii diverse . 
Conturi curente şi recipise la vedare 
Efecte şi alte valori de restituit 
Conturi diverse . · 

TaJ:a' &n"t '°Io Ooh&nda 7'lp 

} 

21 Martie 

' 

225 063 29(; 225 062 971 

727 54~ 73346( 

226790342 22498465t 

54877 418 54871424 

11273 958 11273 95E 
171610 667 171610667 
11545 075 11545075 
16 523 277 16523 277 
3 970 781 3 97o78J 
6733 989 6733 989 
1096439 1096439 

851 707 863 691 
13012L 56f 130178 966 
20000000(1 200 ooooro 
16419622E 164 349 626 
20067 573 23432421 
23 72981E 22 7g297(1 
27942523 27 653764 -

1297122 199 1297678143 
----·- - -···· -

12000 OOO 12()()()()()( 
39500 365 89500 365 
5 74009t 5 740096 

6241 34297 624676 rn2 
3 803 :!19 4132 G90 

51356 849 51810831 
494317794 494 528 592 

66369 579 65 290007 -1297122199 1:?97678143 
-----~----- - - --- ---

• 

t>ag. 7. 

Rado Gyula 
prăvălie de confecţiuni 

pentru dame in ARAD. 

' • 
Noufăfi în 

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

' • 
JACHETE 
după moda cea mai nouă. 

Jachete scurte, 
Capoate de sport, 
Jachete de mătasă, 
Ca poate albe, 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, 
Talii, 
Halate 
fuste, 
Mantale de lister şi gumă 

in asortiment extraordinar. 

' • 
Blnzc ~i haine ~e ll~lin. 

Ci 

Preţuri fixei Telefon: 238. 
(Ra 2376) 
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Dumi11eeă, 25 A-ptilie. 

• ,,AJU-1 C>RUL'' 
IN"S'TI'TU'T DE CREDIT ŞI ECON<"')MII SOCIR'TA'TE PE ACŢll tv ŞErCA·MARE. 

CONVOCARE 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, societate pe acţii "Ajutorul"' se învită prin aceasta conform §-lui 16 din statute la 

a VI-a adunare generală ordinară . ; . 1:· ' 

I 

ce se va ţinea în Vale, în 16 Maiu st. n. a. c. la 1 oră d. a. în sala festivă a şcoalei gr. ort.· 

OBIECTELE: 
l. Deschiderea adunărei, constatarea acţionarilor presenti şi a plenipotenţelor. 
2. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere. 
3. Prezentarea bilanţului. 
-4. Darea absolutorului direcţiunei şi· comitetului de supraveghere. 
5. Desfiinţarea filialei din Mediaş. 
6. Eventuale propuneri. · 

.. i. .' ~ : 

, 
Domnii acţionari cari doresc a parti ipa la adunarea generală în senzul §-lui 17 din statute sunt rugaţi a-şi prezeata acţiile, eve&t11al dovezile de plenipq.tenţă cel 

mult până în 14 Maiu a. c. ia cassa institutului din Şeica-mare, la agentura sa din Vale ş. la „Poporul" din Sălişte. 

Şeica-mare, la 20 Aprilie 1915. Direcţiunea. 

ACTIVA-VAGYON Co Bilanţ la 31 Decemvrie 1914. ~ Merlegszamla rn14. decemb3r. ho 31-en, .--~ p ASIV A-TEHER I 

77, 83, 127, 
134 

91 

102 
64, 92 

ki5. 107 
67, 95 
66, 89 

115 
33 
41 

112, 114 

17,68 

!OS. III 
123, 126 
20, 118 
101, 63 

Cassa - Penztar • . . . . . . . . 
Bon Giro Conto la Banca Austro-Ungară - K5-

veteles az Osztak-mazyar banknâ.l gir6szâmlân 
Cassa de păstrare - Postatakarekpenztar ·. . 
Cambii - Valt6k . . . . . . . . 481063·88 
Cambii hrpot. - Jelzalog bizt. valt6k 125643·-
lmprumuturi hipotecare - Jelzalog k61csonok . 
Credite personale - Kotveny kolcsonok . . . 
lmprumilturi de Ct Ct - foly6 szamla kolcsonok 
Efecte - Ertekpapirok . . . . . . . . . . 
Edificiul institutu ui - Intezeti epiilet . . . . 
Realităţi - lngatlanok . . . . • . . . . . 
Mobiliar - felszereles . . . . ~ . 2400· -

amortizare - leiras . . . . _ . 200· -
Debitori - Ad6sok . . . . . ~- .. , . . . 
Poziţii transitoare - Atmeneti tetelek . . 

75332/ 2 
117 

53483 . 39 
130 - 23 

132. 133 
606706 88 113 
15:683 - > 38 
35138 76 40ii~· m· 
1ss62 n 136 
11530 -
37000 1 ~. ţ)8 
3833 25 .._ 

2200 -
10610 62 
38757 19 ' . 

924220 52 - . . ~ .. -

Capital social - Reszvenyt6ke . . . . . . 25COOO -
fond de rezervă - Tartalekalap . . 95031'80 
fond de pensiune - Nyugdijalap . . 14334' -
fond de binefaceri - Jotekonycelu alap 3978·49 113344 29 
Depuneri spre fructificare - Takarekbetetek . 474538 28 
Reescont - VisszleszârnitoM.s · . · . . . . . . • 36614 -
Dividenda neridicată ~-fel nem vett oszta1ek . 328 -
Creditori - Hitelezok ·. . . . . . . . . . 2169719 
Dare după depuneri anticipată - Atmeneti be-

teti kamatad6 .. . . . . _ ~ '· . , . . . 
Interese transitoare anticipate ..... Atmeneti kamat 
Profit curat - Tiszta nyereseg . . . . · . . . 

' . 
'. ' '- . . ~' 

..... 

280580 
. 325061 
2164235 
... 
. . ·. ~ ~ ' ....: , 

DEBIT-T ARTOZIK ·co Profit & Perderi - Nyereseg- es veszteseg -szamla CREDIT-KOVETEL 

73, 90 
74 
79 

70, 104 
71, 106 

36 rn. 103 
69 

121, 124 

Interese de depuneri - Takarek betetek kamatok 
Interese de reescont - Visszleszâmitolâsi kamatok 
Interese de Ct Ct - f oly6 szâmla kamatok · . 
Spese - Koltsegek: 
. sa lare - fizetesek . . . . . . • 501 o· -
spese curente - foly6 koltsegek . 2832·75 
maree de prezenţă - jelenleti dij . 1440·-
porto poştal - posta ber . . . . , 1091 ·14 
chirie - hâzber . . . . . . . . 528· 

Contribuţie directă şi comunală - Ad6: egyenes 
es kozsegi ad6 . . . . . . . • . . . . 

Amortizare din mobiliar - Leiras felszerelesbol 
Profit curat - Tiszta nyereseg • • • . . . 

2805803 
551619 128, 13( 
8171 22 110, 131 

61, 93 
60,85 

135 
37 

10901 89 
94

• 
105 

9811 94 
200-

21642 35 

Interese - Kamatok: 
dela cambii - Vâlt6k kamatok utân 50204·42 
dela cambii hipot. - Jelz. valt6k utan 12470 88 

· împrumut hi pot. - Jelz. kocsonok utân 15514·59 
credite pers. - kotveny kolcsonok • 3385·42 

Interese de Ct Ct - felyo szâmla kamato~ .. 
Interese de efecte - Ertekpapirok · .. . • . •.. 
Diverse - Killonfelek . . . . . :· t .~ ~ . • .... • • 

·t . 

Şeica-mare~ 31 Decemvrie 1914. - Nagyselyk, 1914. december h6 31-en. 

DIRECŢIUNEA: - Al IGAZGATOSAG: 
\ 

Nistor m. p. 
contabil ... 

81575 31 
. 242777 

27680 
-2174 

8430162 

Valeriu Miilea m. p. Nicolae Tămaş m. p. Ioan Hanzu m. p. Sever Cheţian m. p. 
preşedinte. 

Gheorghe Salomie m„ p. 

Subsemnatul comitet de supraveghere, am examinat conturile· de mai sus şi le-am aflat în consonanţă cu registrele institutului. 
Al6lirott fehigyelă-hizottsag jelen szamlâkat megvizsgâltuk, teljes rendben es szabâlyszerilen vezetett konyvekkel megegyezonek es 

helyesnek talâltuk. .. . 
Şeica-mare, 20 Aprilie 1915. - Nagyselyk, 1915. âprilis h6 20-ân. 

'OMITETUL DE SUPRA VEGHERE: - A FELUGYELO-BIZOTTSĂG: 
Domşa m. p. Popa N. Ioan m. p. I. Herta m. p. 

pre}edinte --------· -------··· ' .-.:..;......-....:.....--'" _ _;_._·.~-···· ·-- - ·----------------·- _________ ..,..._ 
Tiparul tipografiei "Concordia" societate pe actll în Arad. - Editor-responsabil: LAURENTIU LUCA. 
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