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ARAQ, Joi 2115 Aprili~ 1915. 

O uniune a statelor din. Europ~ de mijloc. 
Propunerea lui Fr. de Liszt. - . 

V. 
Viitorul, condu~erea în lume, este a state-

lor mondia1le, a statelor, c~ri au iputinţa, în 
urma situa•trei lor geqgrafice, a teritoriului 
lor, a independenţei lor economiice şi a numă
rului populaţiei lor, să poată ţinea concu-
renţa cu puteriie celelalte. , 

Germaniia nu este 1llI1 astfel de stat mon

viitorul economic şi politic, precum şi viitj-
. rul culturail al Europei". (pg. 26). 

Dacă vrea Europa continentală să-şi a
ipere independenţa şi - .pri1J1 aoeasta - cul
tura europea:nă, trebue să întemeieze o „uniu
ne a statelor continentale, europene". (pg. 26) 

ldeia 1J1u este nouă, dar a: câştigat ae
tuallitate în urma răsboiului mondi1a·l actual. 

d iat In privinţa teritarului şi a populaţiei, - „Punctul de cristalizare pentru orgainiza
precum şi a independenţei vieţii sale eccmo- rea ,aoestei uniuni a statelor d~n Europa de 
mioe - este lăsată în urmă de Anglia, de mijloc" va trebui să fie Germania şi Austro
Rusia, şi de Statele-Unite ameitiJoane. Ungaria. Răsboiul de faţă ~ aprapi:at şi mai 

„După un ră:sboiu cu sfârşit norocos va muilt aceste două state dedlaltă. Unita1tea lor, 
fi Germania o „mare putere" 'Îin ilocul al pa- putere-a lor de rezistenţă, ziice Liszt, a între
tru1ea şi nid decât o putere mondială, în stric- cut toa1e aşteptări'le, chiar şi în privinţa ma
tul înţeles .a.li. cuvântului. Va fi bine să ne a- nifestării unitare a nationalitătilor învrăjbite 
mintim .aceasta mereu". Situaţia va alunge şi până Mne de curând. In unna Tăsboiullu1 a
mai grea pentru Germania, dacă se vor alia cestuia s'a cristalizat oonv~ngerea, care nu 
cu Statele-Unite Nord-Ameri'cane şi cele din se va mai putea schimba, că toarte naţionali
A merica de mijloc şi de sud - ceeace este tăţile din Germaniia şi Aust.ro-Ung:allia, sunt 
·de prevăzut. una, având a ţinea oom <le aoeeaş primejdfi'e 

Austro-Ungaria şi lta·Na - fi~are în comună. 
pa;rte - e cu atât mai puţin o putere mon- Aiceaistă constatare va trebui să-şi aibă ur
d!ailă, decât este Germarnia. Fată de Anglia, măir.He ei. V<Otr trebuî să se strângă şi mai tare 
Rusia şi America - e fiecaire din statele a:ce- legătu!flile dintre aiceste două stare. Alianţa 
stea trei o putere continentală europeană, de aceaist·a va trebui sta1biJlită şi ·pe cale legisla .. 
mâna a doua şi a treia. tivă, fiind completată prrntr'o convenţie mi-

Ce urmează de aki? Problema pozitivă I lit~ră.v Parl.a~envtel~ ".UŢ t~buij să voteze o 
a unei alianţe a tuturor statelor diin Europa I ah~1nţa oodrhcata ş1 nd1cata la puterea 1Jl101 

de mnloc. Dela această alianţă, dela „des- '1· 'legi. . . . . 
legarea norocoasă a acestei probleme atârnă Da1r nici aceasta ·nu va ft de a1~s ca să 

Sonet. 
Azi fiii tăi hulesc a Ta povaţă -
E putredă zidirea Ta cea mare. 
De n' ai avea Tu milă şi răbdare 

Ai pierde-o, Doamne'n nori de fum şi ceafă. 

Scrisoare din Blaj. 
t Canonicul Gheorghe Muntean. - Cine îl va 

fi urmaşul? - Dorinta blăjenilor. 

După foarte scurte suferinte, dar gârbovit 
mult de povara anilor, deodată cu serbarea In
.vierii dulcelui Isus Hristos, - s'a mutut la cele 
vecinice venerabilul canonic din· Blaj Georgiu 
Muntean. 

Nr. 71. 
R~DACTIA 

şi A D M I N I S T R T IA. 
Strada Zrinyi Nrul I/a 

INSElfflUNILE 
se primesc la admini-

stratie. 
Multnmite publice şi Lo,_ 
deschis costă şirul 20 fli. 
Manuscriptele nu se în-

napoiază. .~ 

se formeze o oontrabafansă putennică faţă de 
Anglia, Rusia şi Statele unite. Atât teritoriul 
de mai puţin de 4 mi·Jioane de chilometri patr., 
cât şi populaţia de oa .120 milioane e cu mult 
indărătul numărnilui celor două state: Anglia 
şi Rusia. Dar lipseşte şi independenţa econo
miică a Germaniei şi Austro-Ungariei - mnd
că aceste două state sunt aivizate ·la legături 
comercia1le cu alte stare. 

De arceea va· trebui ca aHanţa să se lege 
între Germania şi Austro-Ungar:ia, pe de 
opa,rte şi între ·stiatele d~n Europa centrală, 
pe de altă parte. Sub state diin Europa cen
trailă înţelege Liszt !tatele, ca1ri se află dela 
matrea de nord până la maTea mediterană -
va să zică: Europa, fără Franţa şi fără de 
peninsula pireneică - aipoi fă·ră de Rusia. 

1. Olanda ar spori U1Iliunea cu 2 mii. de 
chilm. patr. şi cu 43 de mii. de locuitori -
socotlind aici şi coloniile bogate. Independenţa 
ei, fa care e.ste fiTesc să ţină, i va fi garantată, 
dacă se var asocia şi celeilallte state împreju
rud „pll'llctului de cri1stalizare". 

2. Statele scandinave: Dania, Norvegia 
şi Svedia, ar prutea să se a'lieze mai întâi în
troolaltă, ca să aibă 'Sigurarnta unui co111tra
puoct, dacă se tem de o preponderanţă a 
Germaniei. Ali·anţa acea:sta să se apropie mai 
apoi de Gemtania şi Austro-Ungiaria. Fin
landa ar putea, evootuatl, să se a·lăture celor 
trei state scatndinave. · 

3. Elveţia ar tonna puntea de trecere spre' 
f ratfl!ţa. Pe lâ·ngă tot teritoriul ci mic (41, OOO 
chflom.) şi popll'laţia ei 1restrânsă (3,500,000) 
- ar avea mare importa'Ilţă pentru uniunea 
cea oouă, în urma desvoltării sa.le economice 
şi culturale, şi în urma situaţiei sale 'geo
gr.atfice. 

adevărat s'a putllt numi părintele dascălilor. 
Dacă cutare dascll a avut vr'un năcaz, vre-o 
neplăcere, vre-o rugare etc. numai după sfatul 
său a alergat şi pentru învătătorl uşa lui a fost 
vecinic deschisă. Iar dacă afacerea respectivu
lui dascăl era de atare încât nu l'a putut ajuta, 
el totuş nu !'a lăsat să se îndepărteze nemân
găiat. La despărţire îti întindea cu toată căl
dura mâna si adeseori iti tinea minute întregi 
mâna strânsă. 

Nu e locul aici si nici nu sunt harrtic să a-
Dar a; veni o zi, o clif}ă 'n care 
Ţi-ai. făuri mai bună, mai măreată. 
- Ci ochii mei ciopleşte-mi-i din ghiaţă 
Şi inima din piatra cea mai tare. 

Atunci voiu bate calea mea 'rurinte 
De-o fi cu spini, cu soare, ori cu nea 
Cătând în juru-mi rece şi cuminte, 

Dintre câti învătători au avut fericirea să preciez şi să scot la lumină meritele şi activi
fie elevi ai regretatului canonic şi fost un lung tatea bogată a venerabilului şi de toti iubitului 
sir de ani profesor si director al institutului pe- canonic O. Muntean. Am în.să convingerea ne
dagogic din Blaj, - nu cred să fie unul măcar. strămutată că nu peste mult altii mai chemati 
care Ia primirea vestei, că acest „dragă" al vor da Ia lumina tiparului opera neperitoare a 
tuturor a părăsit lumea aceasta păcătoasă, în aceluia, care, dacă nu mă î·nsel, mai mult a con
momentul când şi-a exprimat dorinta sa fer- dus institutul pedagogic din Blaj. 
binte de ai mai lungi bunul Uzeu firul vietii. Noi însă cei mici, fosti elevi ai de functului, 
măcar până va vedea răsărind s'pentru noi Ro- cu recunoştintă ne vom aduce totdeauna aminte . 

Atunci vviu face 'n toate voia Ta -
Cum nu PfJt azi şi n' am putut, Părinte, 
Dar n' aş iubi şi n' aş mai blestema. 

Ecaterina Pitiş. 

1 

mânii\un soare mai cald si aducător de mult de fostul nostru director, cu drag îi vom po
asteptată libertate deplină, - zic: nu cred să meni numele si rugăm pe Atotputernicul să-i 
existe unul măcar. care să nu-şi fi exprimat aseze sufletul alăturea de cei drepti. 
părerea de rău si să nu fi rostit cu evlavie un • 
„Dzeu să-l odihnească!" • 

Şi într'adevăr regretatul defunct în viata lui Nici n_p s'a răcit bine. tărâna. proaspetă 
plină de activitate rodnică, distins pe terenul de Pe .mo~mantu~ dec~datul~1 ca~omc O. Mun· 
didactic, un moment nu a şovăit de a-si înde- 1 tean s1. deJa publicul dn~ Bla.i designează pe ur-
plini cu sfintenie datorintele, mai ales î·n ce a I masul 1.n sca~nu~ can?mces~. . ... 
privit învătătorimea noastră în general. El, cu Nu-1 vorba, barbat1 harmc1 ş1 destom1c1 avem 

N_u_m_ă_r-ul_p_o_p_or-a"!"'l -pe~J-a_n_4~. -w-,-, ----Preful unufexemplar 10·-iiierJ, Numărul poporal pe 1/-, 2 c9~osoe 
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4. Italia ar fi o încheiere neapă·rat tre
buincioasă a Ernropei de mijloc, spre sud şi 
totodată punctul de legătură cu ţinutu1 Afri
cei de nord 

~·R t> M Â N U L" 

De o deosebită importantă este aderarea 
·I.a uniune a Tluciei. Legăturile între Europa 
şi Asia, şi, î·n parte, Africa - se vor face cu 
ajutorul Turciei. Statele uniunii din .Europa 
de mijloc vor avea un debuşeu economic de 
prima ordine în lumea islamită, prin inter-
mediul turcesc. · 

Joi, 15 Aprilie 1915. 

nu se pot lua la desbatere trt sesiunea actuală. 
Se ia la cunoştintă. . 

. Teritoriul de 1,2 mil. de chilom. 
patr. şi populaţia ·de 36 mii. 'Sunt -. iarăş 

~· - indispensabile. 
5. Urmează peninsula balcanică, inclusive 

Puterea „uniunei" ar consta din o popu-
1Iaţie de ca. 200 mii. de locuitori şi dintr'un 
teritoriu <le ca. 8 mPl. de chilom. patr. Teri

dlarificate toriu1 va fi mai mic decât acela al Angliei, 
Turcia europeană. 

,,fireşte, astăzi .nu sunt încă 
problemele de aici" şi nu poţi să 

Urmează referada - prin raportorul /. utof
şoreanu -- asupra unor rapoarte speciale ale 
senatu·lui şcolar din Arad şi la propunerea co• 
misiunii .sinodul invită Consistoml a lucra şi 
mai departe pentru modificarea legii „apvo
nyiane", care împiedecă mersul normal şi raţio
nal al învăţământului în şcoalele poporale ro~ 
mâne şi a lua demersuri pentru a asigura îrttre„ 
girea de stat a safarlilor Î'nvăţătoreşti şi la 
acele şcoli, cari până aoum n'au putut obţinea. 
Raportul despre -cursurile de vară pentru învă• 
tători se ia la cunoştinţă şî se invită Cortsistoru!. 
ca la timp potrivit să le reactiveze. ajungi la Rll'si·ei şi al Statelor-Unite. Populaţia ar fi 

întrecută numai de Anglii-a. Independenţa ec0-
rezultate sigure. .nomkă ar fi asigurată în urma posesiunilor Se ia la cunostintă şi raportul consistotului 

despre catehizările din şcolile poporale. La a
cest obiect dep. P. Băran observă, că unii preoti 
prea uşor se sustrag obligamentului catehi
zării. P. S. Sa îl îndrumă să vină cu date pozi
tive. Raportul despre statiunile vacante se ia 
la cunostintă. Cu privire la înfiinţarea unei pre
parandii de f_ete comisiunea şcolară propune, 

„Am putea să contâm la participarea în coloniale' aiJe statelor „uniunei". 
uniune a României, şi Bulgarieij . . V • • „ V , 

· · · . b · v 1 . ·f· , Mai puternica ar f.1 „umunea daca s ar 
Ţmuta Grec1e1 va tre Ul sa se c an ic~ lvt . · F t S · · p t z·a 

• A • • • • • • • a a ura e1 ş1 ran a, pama ş1 or .uga 1 , 
mm tarzm. Serbia ş1 Muntenegru vor f1 s1hte , !dar cu ideia aceasta nu vrea să se ocupe 
să se dea împăcate cu situaţia şi var putea I Liszt. 
fi „ţinute în frâu". că după ce în urma răsboiului va fi mare lipsă 

de îm'ă(ători, Con~istoruz să se pună în conte
leţtere cu celelalte dieceze şi cu gtivernlll, ca 
şcoala să se poată înfiinta cât mai curând. P. S. 

~ 

Sinodul eparhial al Aradului. 
Sa observă, că s'au făcut pertractări în chestie 
atât cu diecezele surori, cât şi cu guvernul, dar 
iără rezultat. 

Dep. Ern. Ungurean accentuiază necesitatea 
- Dela raportorul nostru.- imperativă de a se înfiinta o preparandie de 

ŞEDINTA IV. 

(Marti). 

(Continuare) 

Urmează Ia ordinea de zi Teferada comi
siunii epitropeşti. 

Raportorul Dr. A. Lazar .ceteşte Taportul 
LOnsistorului din Arad despre administrarea 
fo11durilor şi fundaţiunilor diecezane pe anul 
1914. Socotelile se aprobă şi Consistorului i se 
d;l absolutorul, cu îndrumarea să conţinue in
-.:asarea restantelor. 

Rapoartele ambelor consistorii despre împăr -
tirea fondurilor .comune .se predau unei comi
siuni sinodale, din dep. V. Goldiş, P. Ionaş şi 
Dr. G. Popa, ca la sesiunea viitoare să vină cu 
o propunere concretă. 

Se ceteşte apoi prin raportorul /. Grofşo
rean raportul Consistorului din Arad ca senat 
şcolar şi se ia la cunoştinţă. La partea rapor
tului, unde se face amintire despre moartea 
eroică pe câmpul de luptă din Galiţia a binf:!
meritatului profesor al institutului pedagogic, 
Dr. Avram Sădeami, sinodul îşi manifestează 
condoleanţele prin sculare. 

Se ia la cunoştinţă şi raportul senatului şco
lar din Oradea-mare. 

Proxima şedinţă după ameazi la orele 3. 

$EDINTA V. 

Marţi d. a. 

Preşedinte: P. S. Sa. 

Not·ar: Iosif Moldovan. 

fete. Toate confesiunile din tară au, numai noi 
nu, aşa, că multe fete de ale noastre studiază 
la preparandii străine. Expune istoricul che
stiei care trebuie tinută la suprafaţă. Să se pri
mească deci prapimerea comisiunei. Sinodul 
primeşte. Raportul despre aplicarea absolventi
lor de teo!ogie de învătători se ia la cunostintă. 

Propunerea comisiunei organizatoare, ca 
propunerea dep. Dr. P. Cioban, pentru regula
rea diurnelor şi viaticului protopopilor şi să 
transpună ambelor consistorii cu îndrumarP::t ca 
sesiunea următoare să prezinte un proiect de 
normativ. se primeşte cu adausul făcut de dep. 
P; Jonas, ca normativul să se extindă la toti o
ficialii bn;ericeşti, nu numai la protopopi, ci şi 
la functionarii consistoriali. 

In chestia arondării din nou a protopopiate
lor se invită ambele consitorii a prezenta se
~iunei viitoare propuneri meritorice. 

Tot astfel se iau la cunoştinţă şi rapoar
tele Consistorului din Arad: despre cauzele pen.;. 
dente la advocaţii consist. despre exarândarca 
domeniului diecezan din Cermeiu, despre cen
zurarea socotelilor fundaţiunii Negrean şi des
pre revizuirea socotelilor mănăstirii Hodoş-'Bo
drog. Tot astfel se ia la cunoştintă şi raportu! 
~omisiunii sinodale despre controlarea institu
thmilor şi a admi.nistraţiei diecezane. Se aprohfl 
şi socotelile consistornlui din Oradea-mare, iar 
!iterile fundationale ale unor fundaţiuni de pe i 

teritorul acestu~ consisţor se re~titue pentru. în,:- I In~int~ de ordinea de zi, înalţul .Presidiu 
tregire la proxima sesmne. Se 1a la cunoştmta 1. anunta, ca rapoartele ambelor cons1storn despre 
şi raportu_! d~sp~e cenzu. rarea socotelilor·funda~ !I r~laţiunea .dintre El, ca episcop ~iecezan şi co~
ţiuni1 „Zs1ga ' dm Oradea-mare. s1storul dm Oradea-mare, sosmd .prea târzm 

Re!critor la contragerea unui împrtJmut ipo
tecar din fondul „$aguna" pe seama consisto
rului din Oradea-mare, cu care să achlte pre
tul casei cumpărate pentru con.sistorul de acolo, 
în strada Caputinilor, raportorul comisiunii e
pitropesti. dep. Dr. A. Lazar, propune, că după 
ce consistorul din Oradea-mare n'a satisfăcut 
hotărârii sinodu'ui de sub Nr. 81-1914, ca să 
prezinte sinodului toate actele şi socotelile cum
părării, să se îndrume a le '"'rezenta la sesiunea 
viitoare, dar si până atunci P. S. Sa să fie auto
rizat din partea ·sinodului a lua garantă în nu
mele sinodului pentru ridicarea împrumutului 

noi destui. Sunt şi aici şi în provintă. Pe cei 
de aici îi cunoaştem destul de bine. Sunt de o 
rară destoinicie, activi, cu un trecut bogat şi 
frumos. Vor fi şi în provinţă astfel de bărbati 
luminaţi şi vrednici, dar pe lângă toate aceste, 
noi blăjenii avem o dorinţă ferbinte şi am mga 
foarte mult pe cei sus pu.şi, cari conduc desti
nele bisericei noastre, ca măcar dâ·nşii să ne 
asculte rugămintea şi - să ni se ierte îndrăs
neala cuvântului, dacă în vremea din urmă şi 
chiar şi în cea mai îndepărtată, la alegerea de 
canonic au fost luate în seamă :nu numai me
ritele ci şi TJersoanele ca atari şi oum dela de
cedarea regretatului canonic Dr. A. Orama în
coace şi - dacă nu mă înşel, nici înainte de 
aceasta, au fost aleşi tot bărbaţi străini - in
teleg veniţi în Blaj din alte părţi - măcar acum 
să ni se f.acă pe voie şi în scaunul vacant de 
canonic prebendat să ~ aleagă un blăjan băşti
naş. Avem noi şi astfel de oameni activi, cu
raţi la inimă, cu dragoste de biserică şi neam, 
plini de viată, cari sigur, foarte mult vor face 
pentru biserică. 

Şi dorinţa asta, a noastră a blăjenilor, să 
ni se creadă, e foarte bazată şi îndreptăţită. 
Cum adecă, în Blajul-ffustm, noi blăjenii să nu I 
avem dreptul a pretinde, ca şi din sânul nostru 

de lipsă. 
să se aleagă măcar odată într'un secol un cano- Dep. V. Mangra observă, că -.consistorul din 
nic, mai ales, când se află bărbati vrednici? Orade a satisfăcut hotărârii sinodale, a înaintat 

Departe de noi cugetul, ca prin şirele aceste anul trecut actele de lipsă. Cumpărată fiind „ 
să detragem cât de puţin din vrednicia cestor- casa, consistorul din Orade se află într'o stare 
!alţi bărbaţi potriviţi de a fi aleşi, canonici. Res- critică. Pentru banii luaţi pe cambiu solvesc in
pectăm totdeauna pe toţi bărba(ii vrednici, dar terese prea mari şi banca le-a abzis împrumu-
î-n aceeaş vreme avem şi noi blăjenii dreptul tul. 
să pretindem un canonic băştinaş d;n Blaj. Toc- Dep. Sava Raicu nu primeşte partea a II-a 
mai zilele trecute un glumeţ spunea: „Ce, voi din propunerea comisiei. Consistorul din Orade 
blăjenii? Blajul de astăzi doar îl formează ne face multe încurcături şi comite multe gre
străinii ! Uite numai, vezi câti canonici şi pro- seli . .E regretabil şi neexplicabil, că consistorul 
fesori aveti voi? etc". l-am dat dreptate, că nu din Oradea-mare întflrzie cu înaintarea acte
puteam altfel. Iar, că profesorii sunt născuţi lor nu numai în chestia aceasta importantă. ci 
în alte părti nu e vi·na noastră. Dacă blăjenii, nu şi în alte afaceri. Propup~ ca consistorul din 
şi-au crelcut astfel pe fiii lor, ca să fie toti pro- Oradea-mare să .fie invitat a trimite actele de 
fesori şi canonici, vina e alor! cumpărare cu socoteli speciale despre întreaga 

Sperăm însă, că de data asta ni se va face I operatiune, ca si~odul să ş.tie cu cât s'a cumpă
şi nouă pe voie, şi va fi ales un. blăjain de al rat .c~sa, cât vem~ aduce .ş' de unde s~ vor ac~~ 
nostru să avem şi noi cu cine ne mândri! Să ! peri mteresele ş1 ~mortiza!ea. Dupa o Jun a 
mai încapă şi .de cei mai tineri printre cei multi , dţsbatere, la care ia~ cuvantul dep. P. Ionaş, 
bătrâni 1 I D . Gh. Popa, Andrei Horvat, Em. Ungurean, 

· l Dr. N. Qnrean şi S. Raicu şi după clarificarea 
Prietenul. . 1 chestiei din partea P. S. Sale sinodul decide cu 

! o majoritate de voturi nominale, ca P. S. Sa să ! someze consistorul din Oradea a înainte cu po-
~ ~ · sibilă grăbire actele de lipsă p~ntru contrage-

rea împrumutului şi dacă le va afla îri ordine să 
promoveze afacerea la consistorul metropolitan 



• 
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pentru. ridicarea împrumutului din fondul Şa
guna. Casa se transcrie pe dieceză şi o va ad
ministra consistorul din Arad. iar interesele se 
vor solvi din cvotele .consistorului oradan din 
fondurile comune. 

Urmează restaurarea consistoriilor. Bărbati 
de încredere se aleg dep. V. Mangra, P. Ionaş 
şi Dr. A. Brădean, în comisiunea pentru scruti
narea alegerii Ia consistorul din Arad: S. 1?,aicu, 
N. Roxin şi Dr. A. Lazar, iar la consistorul din 
Oradea: Pr. Givulescu, Dr. Sever lsJJravnic şi 
Dr. G. Popa. La apelul nominal, la care răs
pund 44 deputati pune fiecare câte-o şedulă de 
votare în urnele de pe masa prezidială. După 
înd1eierea votării comisiunile de scrutiniu se 

. retrag-, iar sinodul continuă desbaterea · şi la 
propunerea comisiunii epitrn""'rti aprobă soco
telile consistorului din Oradea-mare şi votează 
bug-etul ambelor consistorii pe anul 1915. 

Presidiul anunţă, că dep. Dr. G. Popa a re
nunţat la mandat. Se ia la cunoştinţă. 

La propunerea comisiei verificătoare prin 
raportorul Dr. N. 'Oprean - · sinodul verifică 
mandatul dep. Dr. P. Ionescu. ln jurul verifi
cării alegerii dlui Dr. N. Regman se naşte o 
discutie, la care iau parte dep. Horvat, Moldo
van, Dr. Lazar, V. Mangra şi P. S. Sa. Se sfâr
şeşte cu renunţarea dlui Regman la mandat. 

Alegerile dep. I. Moldovan şi Aurel Petrovici 
se verifică. Tot astfel şi a dep. Dr. T. Papp. 
iar în privinta alegerii dlor Ioan 1Moga şi Ioan 
Pinter se ordonează cercetare şi se exmite ca 
mandatar sinodal dep. Dr. G. G.(ozda. 

J?rezentându-se comisme de scrutinare P. 
S. Sa declară de aleşi pe următorii: 

· La• consistorul din Arad: 

ln senatul bisericesc: Florian Roxin. Senatu.I 
şcolar: Asesor ordinar: Dr. George Ciuhandu. 

Asesori onorari: Nicolae Crâşmariu, Adam Groza, 
Aurel Petroviciu, Dr. Nestor Oprean, Emamuil Un
gurean, Iosif Moldovan, Dr. George Popa, Dr. Iu
stin Marşieu, Victor Stanciu, Vasilie Goldiş. Se
natul epitropesc: Asesor ordinar: Gherasim Serb. 
Asesori onorari: Dimitrie Muscan, Cornel Ursu
tiu, Valeriu ·Magdu, Nicolae Chicin, Petru Truţia, 
Sava Raicu, Dr. Comei Iancu, Aurel Călnicean, 
Axente Secuia, Petru Ionaşiu, Dr. Aurel Cosma. 

La consistorul din oradea-mare: 

Io senatul bisericesc: Nicolau Rocsin, Moise 
Popovici. Senatul şcolar: Ordinar: Sever Pelle. 
Onorari: Dr. Nicolau Regman, Alexandru Mun
teanu, Ştefan Domocoş, Dr. Aurel Lazar, Dr. Se
ver Barbura, Dr. Ioan Buna, Ioan Pinter, Avram 
lgna, Aron Bulzan. Senatul epltropesc: Ordinar: 
Dr. V. Fildan. Onorari: Gheorghe Papp, Mochiu 
Vancea, Dr. N. Popovici, Dr. D. Mangra, Dr. G. 
Roxin, Dimitrie Balog, Iosif Diamandi, Dr. Andrei 
Ilie, Dr. T. Popa. 

La propunerea comis)unii bugetare - prin 
raportorul Dr. A. Cioban - sinodul stabileşte 
apoi diurnele şi viaticul deputatilor sinodali şi 
decide ca procesele verbale neautenticate să le 
verifice deputatii din loc sub presidiul P. S. Sale. 

• 
Cu acestea fiind terminate afacerile sinodu

lui pentru sesiunea actuală, P. S. Sa multămeşte 
deputatilor pentru zelul cu care a conlucrat, ca 
toate hotărîrile sinodale să se aducă în 
bunăîntelegere şi în restimp scurt, dictat 
de împrejurări. Le adresează rugarea, ca şi afa
ră de sinod să se îngrijească de buna educaţie 
a poporului. Nici un timp n'a fost mai potrivit 
spre acest scop, decât cel actual, care a deştep
tat sentimente religioase. 

Dep. Gher. Serb multămeşte - între ovatiu
nile sinodului - P. S. Sale pentru buna condu
cere a sinodului. Toţi se duc cu convingerea, 
că s'a lucrat bine. Tactul P. S. Sa·le i-a legat 
pe toti într' un mănunchiu; asigură pe P. S. Sa 
de dragostea şi alipirea clerului şi a poporului. 

Şedinţa s'a terminat la orele 7 şi 1/2. 

• 
Spre complectarea raportului Vă comunic şi 

răspunsul Ex.celentiei Sale dlui arhiepiscop şi 
metropolit Ioan Meţianu, · Ia felicitarea sino
dului. 

Preasfinţitului Domn 

IOAN /. PAPP, episcop 

Arad. 

Multămesc cordial atât Frăţiei Tale, cât 
şi Venerabilului Sinod pentru preţuitele f eli
citări adresate mie la împlinirea celor 40 ani 
de arhierie precum şi pentru apreciarea mo
destei mele activităţi din acest răstimp şi în 
eparhia Araflului, asigurându-Vă, că dacă 
pe lângă alte neajunsuri împrejurările nu ar 
li fost atât de vitrege s'ar fi produs rezultate 
şi mai boKate, sperând însă că acelea împre
jurări vitref(e cu ajutorul lui Dumnezeu în 
curând vor dispărea şi că Frăfia Ta, succe
sorul meu în scaun continuă. a desvolta mo- · 
destele mele saduri, implor şi asllf)ra d-lor 
membri sinodali binecuvântarea cerească în
tru multi ani f ericifi. 

Ioan Ml!tlanu, metropolit. 
Rap. 

„Natiunea maghiară in 
răsboiu." 

- Conferenta contelui Albert Apponyi. -

Arad, 14 Aprilie. 

Contele Albert Apponyi, fostul ministru al in
strucţiei publice în Ungaria. a tinut o conferinţă în 
Szombatheliy tratând despre „Na(illnea maghiară 
în răsboizi'. Intre altele conferenţiarul a spus ur
mătoarele: 

„ .... Patria noastră îşi trăieşte cea mai mare 
vreme de criză istorică. Luptele de libertate a,u 
fost ciocniri cu o putere, pe care nu am putut-o 
învinge definitiv, dar care nici ea nu ne-a putut 
învinge.„." 

Din criza actuală, dacă nu vom ieşi învingători 
din această luptă, ar rezulta ireparabila îmbucătă
tire a natiunei. In cazul când am fi striviţi de duş
manii noştri, ar urma îmbucătătirea organică a 
Ungariei. Conaţionalii unei părtl a populatlei ar 
sfăşia unele părti din Ungaria. 

Ar urma nocii formaţiuni, cari după legile orga
nice ale vie(ii ar înstrăina unele părţi ale patriei noa
stre. Restabilirea actualei situaţii Qr fi absolut im- \ 
posibilă. 

Această criză ar fi cea mai gravă, deoarece ea 
ar excl.ude orice nădejde relativ la desvoltarea vie
tii noastre naţionale. Pentru totdeauna s'ar pune 
sfârşit acelei credinţe a noastre, acelui sentiment din 
inima noastră, ce înseamnâ pentru noi patria. Acea 
mică Ungarie, care ar fi închisă de două ramuri ale 
unei foarfece colosale, ar deveni vasala şi provin
da sclavă a unei mari puteri mondiale. Dacă ne 
temem fiii pentru lupta ce se dă împotriva Ruşilor, 
in cazul acesta nepoţii noştri vor fi siliţi să lczpte în 
armata rusească. 

Noi nu ne mul(umim şi nu-i permis să ne mul
lumim că am evitat dezastrul natiunei, fiindcă 
acest răsboiu trebuie să ne aducă deplina va:lidi
tare a natiunei noastre, eluptarea deplină a vietii 
noastre naţionale. Dacă facem o privire asupra 
câmpului de răsboi1i, vedem, că maghiarimea este 
care formează pute~. 

Dacă judeciim partea politică a răsboiulczi, ve
dem, cii monarhia pentru aceea se mentine, fiindcă 
există un stat maghiar independent şi unitar. Simp
tomele ce, durere, s'a11 ariitat în ceealaltă parte a 
monarhiei, la noi numai foarte sporadic s'au. a
rătat. Acest fapt ne oferii o colosală învăţătură, că 
între simptomele destructive ale naţlonalitătilor or
ganizaţia milenarului stat maghiar se arată irezi
stibil. 

Deci, după legile logicei, de aci rezultă, că a
ceastă forţă de organizare, care şi-a menţinut lo
cul, trebuie desvoltată şi ajutată la o viată deplină. 

... Noi trebuie să luptăm nu numai pentru ca să 
înlăturăm dezastrul TUZ(iunei, ci pentru victoria fi
nală a tuturor aspiratiunilor noastre Juste şi pro-
gresul natlunei. · · 

Aceasta este datoria noastră: să ne realizăm 
toate iustele noastre aspiraţiuni •••• 

Prin tenacitatea noastră am devenit factori" ne 
putem aştepta, deci, să ieşim la lumină din necmzos
cutul în care eram până acum, că ne vor observa şi 
vom fi în şirul naţiunilor cari au ajutat lumea la 
triumful culturei. 

. :-r- - - .. 
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... Măsurarea n'a putut fi evitată, ea cel mult a 
putut fi întârziată ... Pentru noi necesitatea răsbo
iului a pricinuit-o asasinatul dela Saraievo, 
fiilulcă acesta ar fi produs complica(ii interne cari 
ar fi fost mult mai păgubitoa.re, decât ar fi folosit 
pregătirea noastră militară. Criza n'a putut fi evi
tată. La frontierele noastre dela nord şi dela sud 
se petreceau evenimente distructive, de aşa na
tură, că acestea fâceau inevitabilă urmarea crizei. 
Se punea, deci, marca alternativă: peirea natizmei, 
sau desvoltarea deplină a Ungariei istorice. Nu 
este nimeni, care să nu simtă că această primejdie 
era caire ne-a amenintat. lată pentru ce, har Dlui, 
în VnKaria ~u ex~i;;tă trtldători, iatii pentru ce nu 
există conspiratori împotriva patriei. 

.„.Avem ferma convingere, că Dzeu e cu noi 
şi a noastră va fi învingerea finală". 

(„Alkotmâny'', dela 16 Martie n. c.) 

Sinodul eparhial al Sibiiului. 
- $edinfa de deschidere. -

Sibiiu, 12 Aprilie n. 

Ieri, Duminecă, în 11 Aprilie n. (29 Martie v.) 
s'a făcut în Sibiiu deschiderea sesiunei ordinare a 
sinodului arhidieceza111. S'a celebrat sfânta litur
ghie în catedrnlă, prin P. C. Sa protosincelul Dr. 
Eusebiu R. Roşca, director seminarial, asistat de 
dnii protopresbiteri: Romul Furduiu, Demetriu Mol
dovan, Dr. Ioan Stroia şi Dr. Vasile Saftei, apoi de 
diaconul ceremonial Dr. Oct. Costea. A cântat co
rul mixt, condus de d. profesor T. Popovici. 

După terminare:ai sfintei liturghii s'a făcut che
marea Duhului Sfânt, apoi deputatii sinodali s'au 
întrunit în sala de gimnastică a seminarului Andre
ian, de unde au trimis o deputatiune, care să învite 
pe Exc. Sa I. P. S. d. arhiepiscop şi mitropolit 
Ioan Me(ianu, '1'a1 deschiderea sesiunei sinodale. 
Deputatiunea a fost compusă din următorii domni 
deputaţi sinodali: Gregoriu Pletosu, Nicolau Bor
zea, Dr. Vasile Preda şi fosil Popescu. 

Urmând invitării, Exc. Sa îşi face aparitia în 
sa~ă, însotit de P. C. Sa, arhimandritul Dr. llarion 
Puşcllriu, vicar arhiepiscopesc, de P. C. Sa proto
sincelul Dr. Eusebiu R.. Roşca, director seminarial, 
şi de domnii din deputatiune; ocupând apoi loc la 
masa prezidială deschide sesiunea nouă sinodală 
cu vorbirea, pe caire o vom publica-o în alt număr 
al ziarului nostru. 

Vorbirea a fost ascultată cu mare atentiune din 
partea deputaţilor sinodali şi a celuilalt public a
sistent, iar la urmă a fost acoperită cu sgomotQase 
,,Să trăiască". 

In· înţelesul regulamentului sunt numiti din par
tea Exc. Sale· notari interimali dnii: Ma teiu Voi
leanu şi Lazar Tritea.nu din cler, iar dintre mireni 
Dr. Silviu Dragomir, Dr. Toma Ienciu, Dr. Pavel 
Roşca şi Dr. George Proca. 

Notarul Mateiu. Voileanu ceteşte apelul nominal 
şi răspund 43 de deputaţi, cari îşi prezintă literile 
credentionale. 

Exc. Sa constată, că sinodul e capabili de muncă, 
dispunând de votu.rile reglementaire, prin urmare 
se intră în ordinea de zi. 

Deputatii sinodali se împart în patru sectiuni, 
în scopul de a face verificările, şi anume, astfel, 
că deputatii din cercurile I-V vor verifica pe de
putatii din cercurile VI-X, aceştia pe cei din cer· 
eurile XI-XV, aceştia pe cei din cercurile XVI
XX, şi aceştia pe deputatii din cercurile electorale 
I-V. 

Ordinea1 de zi pentt').l. şedinţa de deschidere 
fiind exhauriată, Ex. Sa I. P. S. arhiepiscop şi mi
tropolit Ioan Metianu, declară şedinta de încheiată 
şi anuntă şedinta proximă pe astăzi, Luni, la orele 
11 dimineata. · 

• 
DitDă şedintă, la oreLie 12, dnii deputati sinodali 

s'au prezentat tai Exc. Sa arhiepiscopul şi mitro
politul Ioan Mefianu, pentru a-i face la reşedinţă 
obicinuita vizită de curtoazie, care însă a luat de 
astădată proportiile unei mari şi impunătoare ma
nifestări de recunoştintă, de iubire şi alipire fată 
de capul bisericii noai.stre. Oratorul a fost domnul 
Andreiu Bârsearw, prezidentul ,;Asociatiunii", care 
într'o frumoasă vorbire a apreciat după vrednicie 
activitatea Excelentei Sale, desvoltată în cei patru
zeci de ani trecuti, de când poartă cârja arhiere-

. iască. Vom da vorbirea1 în întregime în numărul 
viitor, amintind de astădată, că ea a avut un efect 
covârşitor asupra tuturor ascultătorilor. 

_______ ...._·--~-
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La frumoasele cuvinte de felicitare, însoţite de 
viile aclamări ale celor prezenţi, Exc. Sa I. P. Sa 
toan Meţianu, adânc impresionat a răspuns cam 
Jrmătoarele: 

Vă mulfămesc cordial dlor, pentru preţuitele 
felicitări, ce-mi adresaţi şi la această ocaziune, 
felicitări din cari transpiră dragostea d-voastră 
şi cătră mine, dar mai ales cătră biserica noa
stră străbună, încredinţată conducerii mele; 
deci Vă rog a-mi păstra şi mai încolo acea dra" 
goste, până voiu mai fi în viată, iar bisericei 
să o păstraţi în toată viata d-voastre, şi să o 
lăsaţi de cea mai scumpă moştenire tuturor alor 
noştri. 

Fiindcă la această ocaziune, binevoiţi a mă 
felicita şi din prilejul împlinirii alor 40 de ani 
dela siintirea mea întru arhiereu, prilej pe care 
doresc a-l serba în singurătate şi în contem
plări evlavioase: doresc a vă încredinţa, dlor, 
că deşi arhieria este cea mai înaltă demnitate 
bisericească, de care prea puţini muritori se în
vrednicesc, eu totU$i atunci, când clerul şi po
porul diecezei Aradului m'(l. chemat la acea 
înaltă demnitate, am stat mult pe gânduri, să 
o primesc ori nu? 

Am stat pe gânduri, dlor, nu numai pentrucă 
ştiam, că pe cât este de înaltă demnitatea arhie
rească, pe atât de grea este şi sarcina împreu
nată cu aceea, chiar şi între împrejurări mai 
prielnice, şi cu atât mai grea între împreju
rări neprielnice, cum au fost atunci şi mai sunt 
şi astăzi. Dar apoi am mai stat pe gânduri şi 
pentruc_ă eu mai eram şi părinte de familie, şi 
pentrucă primind Episcopia, trebuia să mă des
part de cei doi fii ai mei, pe atunci încă mino
reni; şi dacă în fine totllŞi am primit-o, am fă
cut aceasta îndemnat de cuvintele Domnulut 
nostru Isus Cristos, care zice că: celce iubeşte 
pe părinţi, pe fii şi pe fraţi mai mult decât pe 
mine, nu este vrednic de mine,· am făcut-o deci 
pentru a mă sµpune preaînaltei voinţe a Dom
nului. 

$i îmi place a crede, că prea bunul Dum
nezeu poate şi pentrucă m-am supus voinţei lui, 
îmi va fi lungit atât de mult firul vieţii mele pă
mânteşti. 

Apropiindu-se însă acum tot mai mult capă
tul firului viet ii mele pământeşti, şi având a da 
seamă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor 
desvre roadele activităţii mele, dar nefiind eu 
chemat a mă pronunţa asupra faptelor mele, las 
aceasta la aprefiarea clerului şi poporului no
strn, dintre cari multi au fost îm1>reună lucrători 
cu mine la modestele mele creaţiuni şi planta
tizmi, dar şi rnai mult las aceasta la apretiarea 
istoriei nepărtinitoare, rugându-mă numai, ca 
la apreciarea activităţii mele să nu să treacă 
cu vederea nici multele şi feluritele împrejurări 
neprielnice, obvenite în tot timpul Arhieriei mele. 
cari m-au împedecat mult în activitatea mea. 

Pentru a ilustra aceasta şi numai cu un sin
gur exemplu, voiu aminti, domnilor, că înainte 
cu 27-28 de ani, când eram in scaunul episco
Pesc din Arad, am voit a înfilnta acolo, pe spe
sele diecezei. un gimnazht confesional: dar mi
nisteriul cultelor de atunci mi-ai Interzis acea
sta. sub cuvânt, că mai fiind acolo un gimnaziu 

· de stat, să nu se nască conflicte dujmănoase 
intre elevii celor două gimnazii. 

Să sperăm însă, domnilor, că acum, mai 
ales după încetarea crâncenului riisboiu actual, 
care a scos de nou la iveală tradiţionala noastră 
fidelitate cătră tron şi patrie, precum şi vitejia 
ostaşilor noştri de pe câmpul de luptd, vor dis
părea şi acele împrejurări dăunoase desvoltării 
noastre religioase, culturale, economice şi na
ţionale, şi se va înstăpâni o eră nouă de pace, 
de dragoste şi de progres şi pentru noi şi pentru 
toţi fiii patriei noastre. 

Dorind din suflet cât mai curânda înfăptuire 
a acestor speranţe, de cari sd vă bucuraţi şi 
d-voastre, în toate zilele vieţii, - vă implor din 
tot sufletul binecuvântarea cerilllui, întru multi 
ani f ericiti. · : · ·1 i\i Jwt 

• 
Au urmat sgomotoa~e aclamări la adresa Exc. 

Sale, I. P. S. arhiepiscop şi mitropolit Ioan Me
tianu, care a primit, ieri şi astăzi, numeroase fe
licitări şi din alte părti, din prilejul împlinirei anu
lui ail patrusprezecelea de arhierie, asupra cărora 
vom reveni. 

•• ROMÂNUL" 

Domnii deputati sinoda;H au făcut apoi vizită de 
curtoazie şi la Preacuvioşiile Lor, arhimandritul 
Dr. /larion Pllşcariu- (a vorbit protopresb. Gri!l:orie 
Pletosu) şi protosincelul Dr. Eusebiu R. Roşca 
(oratorul a fost protopresbiterul Teodor ttermann), 
unde li s'a multumit în cuvinte alese şi calde pentru 
aitentiunea arătată. (,,T. R.„) 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta. - Ofensiva !(uşilor în Carpaţi, 
ce tine cam din 20 Martie s'a oprit pe întreg 
frontul, eşuând în luptele desperate dela Paşti 
incercarea duşmanului de a ne sparge frontul 
cu forte mari în văile râurilor Laborta şi On
dava. Duşmanul a încercat să mai înainteze in 
Carpaţii păduroşi de ambele părti ale strâm
torei Ujoc. dar am respins în zilele din urmă 
şi aici toate atacurile, pricinuindu-i dusma•nului 
mari perderi. Dealtcum situaţia nu s'a schim
bat. 

Berlin. - Dela cartierul ·principal german 
se anunţă: Pe câmpul de răsboiu occidental: 
:francezii afirmă că au aruncat 150 bombe asu
pra Seebahnhofului şi Giessereibrilgge. Ade
vărul e că 9 bombe au căzut în regiunea dela 
Ostende şi două la Brilgge, fără ca să fi pri
cinuit vre-o pagubă. Noi am respins azi noapte 
aruncând bombe în belşug asupra localităţilor 
Opering, Hasebrouck şi Cassel, ocupate de .En
glezi. La Berry-au..,Bac, francezii au pătruns 
azi noapte într'un tranşeu al nostru, dar i-am 
scos imediat din el. 

Spre ost dela l(eims a eşuat un atac at a
viatorilor duşmani. 

Spre nordost de Suippes Francezii au folo
sit împotriva noastră iarăş , bombe volatiliza
toare de gazuri asfixiante. 

Intre Meusa şi Mosela Francezii au conti
nuat atacurile în unele puncte cu multă Y.ehe
mentă, dar fără succes. l·n orele înainte de a
meazi s'au ;prăbuşit în focul nostru Ja Maizerey, 
spre ost dela Verdun. trei atacuri ale Francezi
lor, având perderi foarte grave. Atacurile în
dreptate împotriva noastră la ameazi şi seara 
la Marcheville, spre sudvest dela Maizerey, în 
cari din partea duşmanului se arătară multe co
loane, au avut aceiaş soarte. Atacul intreprins 
în revărsatul zorilor împotriva liniei de luptă 
Mozerey-Mascheville, l'am respins pricinuin
du-i duşmanului perderi foarte simtitoare. 

In Bois de Pretre s'au dat ziua şi noaptea 
lupte foarte desperate, câştigând noi în cursul 
lor mereu teren. 

•Spre sud del-a Hartmannsweillerkopf am re
spins ieri seara un atac al Francezilor. 

· Pe câmpul de răsboiu oriental: situaţia nu 
s'a schimbat. 

' 
Luptă în Marea Nordică. 

Stockholm. - Ziarele svedeze. sunt infor
mate că în Marea Nordică s' a desfăşurat o luptd 
mare. Amănunte lipsesc însă. 

Christiania. - ,,J)agebladed" anuntă cu da
tul din 10 Aprilie: Ieri seara târziu s'a dat o 

Joi, 15 Âprilie ·191s. 

Piota antantei se retrafle din fata 
Dardanelelor. 

Roma. - „Messagero" scrie că asediarea 
Dardanelelor a fost amânată, fiind necesară în 
scopul acesta o armată pe uscat de 300,000 oa
meni, de cari antanta acum 'llU se poate lipsi pe 
nici un câmp de răsboiu. 

Piota antantei va opera deci deocamdată în 
alta parte, dar nu departe de Dardanele. 

Contele Meran în Cernăuti. 

Cernăuti. - Guvernorul, contele Mer-an s'a 
întors la Cernăuţi. Birourile peşedintelui tării se 
găsesc însă până acum tot în Vatra-Dornei. In 
curând se va întoarce la Cemăut şi mitropoli
tul l(epta. 

Ocuparea ZalescykuluJ. 

Cernăuti. - Zalescyk e de trei zile în po
sesiunea naostră. 

Câmpul de răsboiu din nord e o 
mare de nămol. 

Berlin. - ,,Nowoje W remja" scrie că, pe 
cât e de îmbucurător fa;ptuJ, că pe câmpul de 
răsboi în nord î·ncetând gerul.ivindu-se o vreme 
moale, cu atât mai mult sunt îngreunate opera-_ 
ţiunile prin marea de nămol, în care s'a prefăcut 
întreg câmpul de răsboiu, topindu-se zăpada, 
şi care a înghiţit de tot drumurile. Automobile 
înoată ca vapoarele cu motor prin bălţile cres
cute în lacuri. Trupele de abia pot să se mişte. 
Goloane întregi sunt împiedecate la fiecare pas 
în înaintarea lor şi soldatii caută, înjurând, ză
darnic după un .petec de Ioc uscat. 

Guvernul englez nu speră în o 
apropiată Încheiere a păcii. 

Londra. - •Mandatele deputatilor englezi 
expiră la sfârşitul lui fanuarie, în anul viitor. 
Guvernul englez urmează tratative cu opozitia 
în scopul prolungirei mandatelor, nefiind sigur, 
că până la acel termin se va termina răsboiul. 
Guvernul a propus ca nouile alegeri să se facă 
la 3 luni după încheierea păcii, opoziţia insistă 
pentru 6 luni. 

Aviatori francezi în Alsacia. "· 

Berlin. Sâmbătă după ameazi s'au ivit 
deasupra oraşului Mtihlhausen 6 .aeroplane 
franceze. După ce au aruncat bombe pe câm
pul de aviaţie dela Hausheim, cari n"au prici
nuit nici o pagubă, au sburat spre Kolmar, unde 
primindu-i însă cu salve au luat direcţia spre 
apus. 

7500 adunări de Înrolare în Anlidia. 

Oenf. - Ziarul parisian ;,Le Journal" pu
blică următoarea ştire din Londra: Societăţile 
culturale şi literale au convocat în Anglia pe 
timpul din 12 până în 30 Aprilie, 7500 de adu
nări poporale în cari se vor face înrolări pentru 
armata engleză. 

luptă pe inare cam la 10 chilometri depărtare · Lupte intre Meusa şi Mosella. - Comunicat 
de oraşul Bergen, în imediată apropiere de francez. 
Store-Sartor. S'au auzit lămurit bubuiturile tu-
nurilor şi reflectoare puternice luminau marea. Petrograd. - Comunicatul agenţiei Havas din 8 

Aprilie n. orele 13: Lupte de artilerie în Belgia în valea 
Corespondentul ziarului Morgenbladed n'a Aisnei şi la est de Reims. Rezultatele obţinute între 

putut da încă amănunte despre lupta pe mare. Meusa şi Mosella semnalate ieri se confirmă. Ultimele 
S'a adresat întrebare comandamentului pie- ploi au desfundat adânc solul argilos din Vosgi, făcând 

tii din Bergen că oare s'a dat de fapt o luptă ca mişcările artileriei să fie îngreuiate şi împiedecând 
pe mare în a'}>ropierea oraşului. S'a răspuns că proiectilele de a exploda. Am păstrat toate câştigurile 
despre lupta pe mare încă nu au sosit amănun- noastre cu toate contraatacurile extraordlna.r de vio
te, dar bubuiturile tunurilor s!au auzit şi acolo lente. La Eparges cel din urmă contraatac german condus 
foarte lămurit. de un regiment şi Jumătate a fost cu totul respins; ina-

IA.u sosit 11a Christiania în acelaş timp şi te· micul a suferit enorme pierderi. Cadavre acoperă te
legrame din Hagesund, cari spun că şi vapoa- renul. Trei sute de oameni cari pentru moment înainta
rele norvegiene, cari sunt în drum au raportat, seră din linia germană au fost secerat! de către mi
că în direcţia nordică probabil s'a dat către . trallerele noastre; nici unul n'a scăpat. La Bois Brute 
seară o luptă mare. Lupta a tinut de seara pâ- 1 am luat o tranşee inamică. 
nă târziu către miezul nopţii. . · I • 
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_ !Mercuri, 14 Aprilie f915. 

Petrograd. - Agentia Havas ne transmite comuni
catul francez din 8 Aprilie, orele 23: Cu toată vremea 
rea persistentă, am înregistrat noui succese în Meusa 
şi Mosella în noaptea de 7 spre 8 şi în ziua de 8 Aprilie 
n. La Eparges un atac de noapte ne-a permis să facem 
o nouă săritură înainte. Am menţinut câştigurile noa
stre cu toate violentele contraatacuri. Am numărat deja 
pe teren peste o mie de cadavre de Germani. Mai la sud 
în pădurea Morville, într'o vie acţiune de infanterie am 
distrus o companie germană din care au rămas numai 
zece Inşi în viată pe cari i-am făcut prisonleri. In pă
durea Ailly am luat noui tranşee şi am respins 2 con
traatacuri în pădurea Mortmare la N de liniile ce merg 
spre SE. 

In rezumat recunoaşterile ofensive şi atacurile ce 

urmărim dela 22 Martie între Meusa şi Mosella ne-au 

dat de pe acum rezultatele următoare: 
1. Pe fronturile NE şi E de Verdun am câştigat pe un 

front de 20 klm. de lung 1-3 klm. adâncime; am ocu

pat înălţimile ce domină cursul Ornei şi am luat satele 

Cussainville şi Fromezoy. 
2. Pe liauts de Meuse, la Eparges, am cucerit a

proape totalitatea puternicelor poziţii ţinute de inamici 

pe platoul ce domină Combres şi am păstrat terenul, câ-

ştigat cu toate numeroasele contraatacuri extrem de 

violente. 1 

3. Mai la S aproape de Saint Mihiel am luat în stă': 

pânire întreaga parte de SV a pădurei Ailly unde Ger
manii erau tare stabiliţi şi pe care n'au putut-o relua 

cu toate contraatacurile repetate. 
4. In Voevre meridională, între pădurea Mortmare 

şi !?ădurea Le Pretre ma cucerit un front de 7-8 klm. 
lungime -şi 3 klm. profunzime şi am luat dela inimic 
satele Fay en tiae şi Regneville. Toate aceste punde 
Germanii au avut pierderi formidabile, a căror însm:
nătate se poate socoti după numărul cadavrelor găoite 
la Eparges. -

Petro grad. - Statmajorul armatei din Ccmcaz co
munică : In regiunea de coastă împuşcăturile au durat 
toată ziua. In direcţiunea ftrtvin şi la nord de Olly o-

fensiva noastră continuă. Incercarea Turcilor de a ataca 

.satul Klisghiaduc din valea Alaskert a fost respinsă. Pe 

.celelalte fronturi neschimbat. 

• 
Statmajorul armatei din Caucaz comunică: Trupele 

noastre au reuşit în ciocnirile de pe frontul maritim şi 

în regiunea dintre Olty şi Artwin. Turcii au fost re<>

pinşi de pe întreg acest front. Pe celelalte fronturi nici 

o schimbare. 

.Ruoam abonaţii noştri cari 
f,şi, schim.bă domiciliul, să bine
voiască pe ldngă noua adresă 
a ne comunica şi cea veche, cam 
astfel înwsnesc în mare parte 
munca administraţiei iar expe
diarea la noua adresa nu su
fere întdrzwre. E consUlt sa se 
alăture banda (faşia) sub care 
tta expediat 'Ziarul. 

Trei accidente de~ aviaţie 
în România, 

Accidentele dela aerodromul dela Băneasa. -
. Accidentul din Târgovişte. 

La aerodromul dela Băneasa s' au întâmplat 
Vineri seara două accidente, cari însă din Ieri
cire nu au avut urmări grave. 

Unul din accidente s'a întâmplat aviatorului 
. sublocot. Paşcanu, care însoţit de d. Rădulescu 
ca observator, a făcut zm sbor pe un aparat 
Bleriot în direcţia comunei Militari. 

ln timpul aterisării din cauza vântului pu
ternic, aparatul a alunecat pe o aripă de la o 
inăltime de 100 metri, sfărîmându-se. Cei doi 
aviatori s' au ales cu câteva contuzium UŞoare. 

D. căpitan Andrei Popovici directorul şcoalel 1 

militare de aviatie a suferit de asemeni un ac
cident. 

Aparatul din cauza vântului puternic a căzut, 
sfărîmându-se. Aviatorul a scăpat neatins. 

La Târgovişte, s' a întâmplat tot pe ziua de 
Vineri, un accident aviatorului, plutonier I. Du
mitrescu. 

Accidentul a avut loc în următoarele con
diţiuni: 

Plutonierul I. Dumitrescu care pilota zm apa
rat Farman a sosit in acel ora.$ Vineri dimineaţa 
şi a aterizat pe câmpul regim. 22. 

După amiază, luând ca pasager pe locote
nentul Andreescu, a executat un sbor înălfin
du-se la 100 metri însă din cauza curenţilor prea 
tari, pilotul a fost nevoit să ateriseze. Pe când 
se afla la o distantă de 20 m. de pământ aero
planul a căzut brusc pe aripa dreaptă în nişte 
arături. Aparatul este complect sfărîmat. 

Pasagerul şi pilotul nu au sul erit nimic. 
După a~cident aparatul a fost fotografiat ln 

pozitiunea în care a căzut, apoi s' a început de
montarea spre a fi trimis la Bucureşti. („St.") 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 14 Aprilie 1914. 

Eroul datorinţei. 
- Calitătlle militare ale ostaşilor români. -

l'Iltr'un articol dm numeru trecuti e.i z.ia.rulwi „Bu
d.a.pesti Hirlap" se remarcă în mod deos-ebit crulităţile 

e.r-0.ice, pline de .abnegati-e a.le -0staşilor J'omâ.ni. Ar
ti-colul este întitulat „Moldovan" nume Fiotiv, se înţe

lege, de el sunt ;legia.te :toate tCS;litătile milita.re a.le osta
şil-0r ro mâ.ni. 

Dăm sl noi' un rezumat: 

„Aşt-eaptă Moldov.a.ne, nu ·te grăbi ,cu m-<>aTtea. Ce 
ar fi cLacă .phunbul ascuţi,t, care străbate prin capul 
oitaşiJor, ar ,omo.rî şi sufletul di.n ei, ce ar fi, d.a.că 

vie.aţa osta,şilor s'.ar stângoe fără de nici -0 urmă. Su
tle.tuJ nemuritor este suveniruJ lăsat de ostaşi, ·el pla
nează -sus în sfere tnaJ.te şi ne dă ită.rie şi curaj eu 
ca.ri putem învinge potop111l riaesc. 

Suntem mai puţini, .oamarade Moldovan, avem lipsă 
de ochii tăi pururea atenti la mişcă.rile duşmanului, 

ne trebuie o făclie lumino.a.să J.a .atacuri„ Jn moonente 
de despera.re, sau dnd înaintea !Mabhlor o-chi trwpeşti 
totul e întunerec. Fă să p1a.neze .peste noi puter!'Ja ,ta 

de vieată şi cu;rajul tău . 

Tu nu te poţi făli înaintea lumii oeu fiapte eroice, 
d.a.r ai fost un om ad -d.atorintei. Te văd, cu.m -Oa.Pul itle
.oo,t, cugetându-te tr~st 'la cei de .a.oa.să şi îmbujorându-

. ti·se faţa când îţi veneau în minte înv•ngerile ce le 
vom caştiga mâne, mergeai pe coasta . u mit: al era care 
avea greutaie de 40 k lograme, înainte un pas 'i lunecai 
doi îndărăpt. 

Mă doare inima după tine, ubitul şi cinstitul meu 
camarad. Dacă tu m·ai fi ascultat erai încă în viaţă. 

Ţi-am spus de multe ori să nu stal lâng·1 mitraliere, 
acolo nu era lipsă de tine, nu m-ai asculht. 

Dela locul tău al văzut mişcările inimicului, mi-ai 
cerut binoclul". dle locotenent să puşc:. m.. vin, se arată 
la tranşee .•. mulţi ca frunza. Eu nu am vă„ut nimic, 
d·a;r <Jchii >tăi cinstiţi şi-au ÎnlllHnit d6.tor1nţa, a.u spio„ 
nat ini.m1cul oe.hia.r şi cA.nd eu - Dumnezeul me.u - te 
înjuram. 

Ar fi trebuit să-ti .păzesc maâ bine vi.a.ta., dar .sâ.nge
ro.suJ. răsboi .aruncă blăttim a.supra oune.nime.i. 

Pe cei mai vaJoroşi îi aruncă .a.c-0lo, Ulllde .se pră

pădesc mai uşor 'I!] păcat de acest fecior V alia.h, ft-um<J! 
şi puternic ca ll!L. brad, d.a.r ia d.ţi, ca .acesta, nu H-s'a 
stins floarea vieţii. 

Dac~ erai în vieaţă, ai fi văzut un tran9eu rusesc 
în care zăceau 86 cada1re pornite spre descompnnere, 
9tiu, că şi tu ai fi rîs, fiindcă acum omul di chiote de 
bvcurie când vede morţi". („U.") 

Scrisoare de pe câmpul de luptă. Primim 
următoarea scrisoare cu datul de 21 Martie n • 

Iubite iile redactor, 
Sunt în drum spre câmpul de luptă în Car

paţi. Plec cu aceeaş însufleţire. Să vezi cum 
fâlfăie steagurile nationale - sfinţite - pe va
goanele trenului ungar în garn din D. feciorii 
pirvesc la ele cu lacrimi în ochi, iar eu mă gân. 

.-.- · Pag. ~. 

desc cum să le aduc îndărăt întregi şi glo
rioase„. 

La dulce revedere! Vă salut pe toti. 
Adrian. 

Acelaş bun prieten ne mai trimite mmă
toarea scrisoare: 

Carpaţii de ost, 6 Aprilie 1915. 

Domnule Redactor, 
Carpaţii de ost au aspectul unei provincii 

romantice cu mici sate subpământene a căror 
locuitori sunt trupele potrivnice cari se luptă 
pentru mici petece de pământ. Evenimentele 
zilnice parte îţi fac senzaţia unei vieţi pacinice, 
- parte îti dau cea mai proastă impresie des
pre omorurile ordi:nare. 

E presara sf. sărbători de Paşti. Şed pe 
trunchiul unui arbore. Sunt comandantul a
vantposturilor în ploaia de gloanţe a duşma-
nului. " ' 

Privesc ca un vultur asupra pozitiilor duş
mane. E seară ... Luna se iveşte pe cer şi lu
ceşt·e palidă ... Adierea vântului e rece„. 

De către dimineaţă, când la noi acasă treas
curile vestesc Invierea Dlui, aici douăsprezece 
tunuri ne dau salutul lor infernal. Stau tăcut 
un moment, a:poi încep să cânt lin cu feciorii: 
„Hristos a înviat din morti..." 

Apoi, mă las purtat pe valurile gândurilor.„ 
colo departe în Ardeal şi 'n barba-mi crescută 
îmi cad lacrimi de durere. 

Te salut: Adrian. 

Ştiri din România. Ministerul de Tăsboiu, co
munică ziarelor următoarele: toti d-nii ofiţeri 
cari. au fost înaintaţi şi mutati pe ziua de 1 
Aprilie v. c., se var prezenta de urgentă ia 
nouile corpuri cel mai târziu oână în ziua de 
t> Aprilie v. a.'c. 

- Acelaş minister de răsboiu (directia şc<j
lilor militare) mai comunică: Se aduce la cu
noştintă că. pe ziua de 1 Aprilie v. a. c. vor fi 
chemaţi la şcolile militare, pregătitoare de ofi
teri de rezervă, toţi tinerii recrutati în condi
ţiunile art. 52 d~n legea de recrut.are, din con
tingentul 1916, adecă: tinerii cari au liceul com
plect din ta•ră sau străinătate. sau o şcoală su
perioară din ţară sau străinătate, care are la 
bază curs secundar (4 clase gimnaziale), cum 
şi tinerii di.n .contingentul 1916, care se 
găsesc în ci. VIII-a liceală şi urmează a de
pune examenul de capacitate la finele acestui 
an şcolar. 

Toti aceşti tineri vor trebui ca să se pre
zinte pe ziua de 1 Aprilie v. a. c., Ia corpuTile 
la cari au fost repartizaţi, de unde vor fi trimişi 
la şcolile militare respective, cel mai tâ-rziu pâ
nă la 5 Aprilie v. c., când vor începe cursurile 
în mod regulat. 

Tot pe aceeaş zi vor putea fi angajaţi la 
corpmi şi tinerii voluntari, cari îndeplinesc con~ 
ditiile prevăzute de art. 52 din legea de recru. 
tare, care de asemenea vor trebui să fie trimişi 
la şcolile pregătitoare de ofiteri de rezervă, 
până la 5 APTilie v. c. · 

După această dată, corpurlle de trupă nu 
vor mai face angajări de voluntari. 

- Starea sănătătei dlui Em. Porumbaru. 
min. de externe s'a îmbunătăţit mult, în ultimul 
timp şi şeful f oreign-Ofice-ului român a putut 
lucra la departamentul său. 

Moartea tragică a soldatului Grigorie Taseu. 
8 luni de .zile s'a luptat cu vitejie pe câmpul 
de răsboiu din nard soldatul Grigore Taseu, 
maestru din Braşov, rezervist la reg. 2 braşo
vean. A luat parte în multe lupte grele şi a tre
cut peste suferinţele de pe câmpul de luptă în 
cele 9 luni, fără să se fi îmbolnăvit măcar. ln 
zilele trecute comandamentul regimentului i-a 
dat bravului soldat un concediu de 2 săotămâ'Ili, 
pe sărbătO'l'ile s. Paşti. Cine se simţea mai fe
ricit decât Grigore Taseu când urcase trenul 
spre Braşov, unde avea să-şi revadă sotia si 
copii. DO'l'inta din urmă el însă ·nu şi-o mai v~~ 
zu împlinită. La $ighişoara coborî din vagon 
să-şi cumpere de mâncare, dar când se întoarse 
şi voi să urce î•n vagon, trenul pornise. fără 
multă gândire soldatul care privise de atâtea 
ori morţii în fată, sări pe scara vagonului, dar 
aşa de nenorocit încât căzu sub rotile trenului, 
cari i-au retezat capul. Cadavrul nenorocitului 
soldat a fost găsit sfârticat 1n bucăti de roatele 
trenului. · 
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Radko Dimitriew ridicat la ransrnl de prin· I 
cipe. Se anuntă din Petrograd, că generalul 
Radko Dimitriew, care comandase armata de 
asediaire la Przemysl a fost ridicat de către ta
rul Rusiei la rangul de pri·ncipe. 

Ultima oră. 
APROPIATA LUPTĂ NAVALĂ DIN 

MAREA-NEAGRA. 

Bucureşti. - Un ziar de dimineată din Ca
pitală anuntă că a primit pe cale particulară 
dela corespondentul său din Petrograd urmă
toarea telegramă: 

Strâmtoarea Bosforului a fost minată de 
Ruşi. Această operatie s'a făcut cu prilejul 
bombardărilor pe Gari flota rusă le-a întreprins 
asupra Bosforului. 

Flota turcească a fost prinsă în Marea Nea
gră, şi se află în imposibilitate de a se întoarce 
la Constantinopol. Vasele „Oăeben" şi „Bres
lau" au merinde numai pentru 10 zile. Aceste 
vase posedă numai tunuri de mic calibru, fiind
că tunurile mari au fost luate de pe ele pentru 
apărnrea Dardanelelor. 

Din moment în moment se aşteaptă o luptă 
decisivă î·n ·Marea Neagră. Nici un vapor nu 
mai poate trece prin Bosfor. Ruşii au aşezat 
câteva rânduri de mine submarine. Comunicaţia 
Constantinopol-Varna-Burgas. este întreruptă. 

CRIZA GUVERNAMENTALĂ DIN SOFIA. 

Berlin. - „B. T.'' află din cercurile autori
zate din Sofia, că este iminentă schimabrea gu
vernului bulgar. Se aşteaptă ca În curând să 
se declare o criză de s:rnvern. Buh~aria nu va 
putea să Întârzie pentru a-şi fixa atitudinea. 
Altfel Rusia va ii silită să debarce trupe la 
Burgas şi Varo~. 

TRANSPORT DE MUNITIUNI PENTRU_ 
SERBIA. 

Gafati. - ln noa1Jtea trecută a trecut 1Jrin 
port, cu destinatia pentru Serbia, un mare trans
port de muniţiuni, pentru Serbia. Convoiul era 
compus din 8 remorchere şi 17 şlepuri, escor
tate de 2 vapoare armate, care făceau avan
garda. Asemenea s'au trimis şi medicamente 
numeroase, precum şi medici, spre a combate 
epidemiile teribile ce bântuie în armata sâr
bească. (St.) 

O LUPTA PE MAREA NORDICĂ. 

Christiania. - „Aftenposten" publică amă
nunte despre canonada ce s'a auzit nu de mult 
noaptea. Căpitanul unui vapor a declarat, că s' a 
întâlnit pe mare cu 14 vase de răsboiu moderne. 
Un alt căpitan a văzut trecând pe la insula Utsi 
o escadră compusă din 7 vapoare, în direcţia 
nordvestică. ln oraşul Bergen s' a simţit cano
nada ca un puternic cutremur de pământ. La 
insulele Sartori s' au auzit în decurs de o oră 30 
de împuşcături . . 

VISCOLE CU ZĂPADĂ IN CARPAŢI. 

Budapesta. - „A Nap" primeşte dela cartie
rul pressei: Pe ântre2 frontul din Carpaţi s'a 
lăsat din nou frigul. Soldatii noştri cari luptă 
cu vitejie se găsesc acum în luna Aprilie iarăş 
În vreme de iarnă. pe câmpurle de răsboiu din 

il Um~aria de nord şi din Galiţia. Luptele se dau 
; aproape tot în acelaş punct: spre ost de Virava 
\( şi spre apus dela Ujoc. Mai vioaie e lupta spre 
:' ost dela Ujoc, pe frontul armatei 2ermane, 

unde trupele 2ermane împreună cu trupele 
, noastre respin2 atacurile Ruşilor, pricinuind 
" duşmanului perderi slmtitoare. 

l ! 

Corespondentul de câmpul de răsboiu al 
ziarului „Pester Lloyd" anuntă: In Carpaţi o· 
peratiunile au Încetat din cauza ninsorilor mari. 
ln unele puncte se dau lupte 'de artilerie şi hăr
tuieli mai mici. 

„R O M A N O [" 

POSTA ADMINISTRA TIEI •. 

Nic. Balta, Cinciu. Am primit 4.80 cor. ca 
abonament până la 30 Aprilie a. c. 

Nr. abon. 5772/126. Nu s'a sistat. De aici se 
expediază regulat. 

Dimitrie Oprean, Mercurea. Am primit 2.40 
cor. în abonament pe liuna April 1915. 

MoJse Barbulescu, Arăneag. Am primit 7 
cor. în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Joan Pop, Ercea. Am primit 14 oor. î.n abona
ment până la 30 Iunie a. c. 

Dimitrie Radu, Chinez 277. Am primit 7 cor. 
în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Iacob Tomin, Recaş. Am primit 2.40 cor. ln 
abonament pe luna Aprilie. 

Jica Anghel, Becicherecul-mic. Am primit 7 
cor. abon. pe cvart. II a. c. 

----· ------ ----·- ---· . _______ -c=.===-----
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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La ,,Lmraria ~~n~~rma" 
Arad, str. Deak f erenc nr. 20 
se află de vânzare. clrţi de ruglciunf, 
bisericeşti, literare, populare etc. etc. 
Al. Cazaban. Ce nu se poate spune . • 
Oonstanţa Hodoş. Martirii. . • • • . 
Cles Payot. Educaţia Voinţei . . . . 
uuy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

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

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

N. Bălcescu. >Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazul c . . . . . . . . . 

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

Mihail Eminescu. >Viaţa şi opera sac, de 
vătător. Preţul . . . . . . . . . 

Culegere de cântări bisericeşti legaă . 
Mărgăritarul sufletului. Carte de trugă

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

Micul mărgăritariu sufletesc. Cărticică de 

rugăciuni şi cântări. Legat . . . • 
Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 

cântări bisericeşti. Lega!ă t·- Cor., le
gată în catifea . • . . . . . . . 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legată . • . . • • • . • • • • 

O. Roticd. Poezii • . . . , . . . . 
E. Revent. ~Cântecul neamuluic. Poezii 
N. Zaharia •Sentimente, pasiuni<. Patrio-

tismul. Bunătatea. Răutatea. Malitiozita-
tea. Amkiţia. Dispreţul. Afinitatea su-

Acaftistul Preasfintei Născătoare de ,Dum- ' 
nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 
brună 5·20. Legată în os alb . . • 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hrislos. Legată în 
pânză, aurită . . . . . . . 

Visul Născătuarei de Dumnezeu. Legată 
Rugdciunele şcolarilor şi cântări biseri-

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în
Dimitrie Onciul. >Din Istoria României<. 
Th. D. Speranţia. >Anecdote de post . • 
Povăţuitor la împărăţiea cerurilor ..• 
Cuugere de diferite cântece cuprinzând 

hore, doine, sârbe cântece de petrecere, ·. 
~arşuri, serenade, cântece poporale şi 
diverse . . . • - • .; .. . • . 

Contribuţiuni istorice privitoare la trecu. 
tul Românilor de pe pământul crăies~ 
Carte edată la iniţiativa şi sub îngrij·rea 
dlor: Dr. llarion Puşcariu, Ioan de Preda 
Dr. Lucian Borda, Dr. Ioan Lupaş, Dr: 
Jon Mateiu şi Dr. Silviu Dragomir .. 
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Joi, 15 Aprilie 1915. 

Avizi 
La pepineria „Domeniului din Bo· 

bâlna"se află de vânzare în primăvara a. 
c. ur!11ăt~rii altoi de viţă americani şi viţă 
americana. 

20.000 buc. altoi de vie de un an ci. 
I. a.ltoiţi pe Rip. x Port. (Oloir de mont 
Peher) cu rădăcină din următoarele varie
tăţi. Jardovan Uriaş, Furmint, Oporto negru, 
Madeleine Royal, Royal-Wineyard, Chasslas 
alb, Chasslas roşu, Muscat-ottonel, Slanca
menca şi mestecată, cu 160 cor. per 1 OOO buc. 

5000 buc. viţă americană nealtoită cu 
rădăcină de un an cJ. I. Rip. x Port (Oloir 
de Mont Pelier) cu 1 O cor. per 1 OOO buc. 

100,000 buc. viţă americană nealtoită 
fără rădăcină ci. I. Rip. x Port. (Oloir de 
Mont Pelier) în lungime de 120 cm. şi dela 
6 mm. în sus groasă cu J 5 cor. per. 1 OOO buc. 

I 00,000 buc. viţă americană nealtoită 
fără rădăcis•~ cJ. I. Rip. x Port. (Oloir de 

. Mont PelierJ în lungime de 40 cm. şi 
dela 6 mm. în sus groasă, cu 5 cor. per 
1000 bucăţ=. 

· 50,000 buc. viţă americană fără rădă
cină ci. I. r 1p. X Berlandier nealtoită în lun
gime de 40 cm. şi dela 6 mm. în sus groa
să, cu 6 cor. per I OOO bucăţi. 

Atât altoi de vie cât şi viţa americani e 
foarte frum >asă, binedesvoltată şi neatinsă 
de ghiaţă, varietăţile sunt curate pentru cari 
garantăm. 

Doritc,i de-a cumpăra să se adreseze la 
jos semnata administraţie, unde vor afla şi 
condiţiunile de vânzare. 

Administraţia: 

„Domeniului din Bobâlna" 
up. Szaszvaros · (Hunyad m.) Babolna 

Mii da in1i 
binecuvântă mf)Jocul 11utrltor tle lntlrlre 

,,Kârpâtia" 
care în decurs de a.--4 zile hlceteazi cea mal 
crâncenă tusă. 

"l(ARPA TI" e un mlJloc excelent contra boa
lelor de astmă, răg~şeală, constipaţie, precum 
şl la boale de gâtlej, - l?'lămânf şi stomac. 

Efect ~lgur, deJa la prima tncercare. 
l sticlă de 359 &rame cor. a.- J aticii „ 

708 grame cor. 5.-. 
De vânzare la: 

Victor Hosszu, Braşow 
str. Claustrulul Nr. 16. (Ho 1846-30) -ln atenţiunea 
negtistorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen-
tra preţuri de fabrică. .. .. .. .. 
In depozit: Kugler, Hei-

<JAB;~=~~~::~=~: I 
Piaţa Andrdssp, eolţuJ Salaa aleza I 
Telefon 1059. Telefon 1059. 

(Oa 2270) 
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.: Joi, 15 Aprilie· 191s. 

lado Gyula 
prăvălie de conftcţiuni 

pentru dame în ARAD. 

' • 
.Noutăfi în 

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

' • 
JACHET·E 
după moda cea mai nouă. 

jachete scurte, 
Capoate de sport, 
jachete de mătasă, · .. 
Capoate albe, · 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, · 
TaHi, 
Halate 
fuste, 
Mantale de lister şi gumă 

in asortiment extraordinar~ 

' • 
Bluzo ~i baillo ~o ~olin. 
Preţuri fixe! Telefon: 238. 

(Ra 2376) 

"ROMÂNUL" 
lt.o 
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~es~i:!n~ ~P~nep~ ~~ ! ~! ~!e per-ii dele de dantele şi de pănură se curăţesc şi vopsesc cu multă grijă şi. specialita'te tn 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de pănuri şi de cură,ţitorie chimi"ca, 

aranj!lte cu ce~e mai n~~ maşini din str~in~tate. :- Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălărnlor pentru bărbaţi ş1 femei. - In cazuri de moarte h~'.i
nele de pănu~ă şi de mătas~, hainele pentru . bărbaţi. etc. se vopsesc grabnic în 
negru. - Hamele de bărbaţi date spre curăţire se ş1 repareazA. cu special!tate tn 

· croitoria mea specialii.. - Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării. 

L U C Z ~ Jo"' z 8 e f. vopsitor de plnurl s d . 
. Al ' ,1 ourlţitor chim.io zege . 

TELEFos: Prhălla şi stablllment prlriclpal • TELEFo:s: 

• 1tr. Laudon, nrul 8., colţul ~ 994. 994 ~ I 

IW55Ei5- pieţei Valeria. (L~ 2106) ~ t = 
~~~~~~~rfi~~·~~j;~~·~-~--~~9]-.~,~--~„ 

I•~ T;;.~;;;;,~ ~~b~c~;:7c:~;; ;;r·;:;:,~:::1u1 I 
I Fiul lui Antoniu Novotny, 11~~t~~·- 1 
~ Se recomandl spre preglltlrea clopotelor noull'., precum la turnarea de nou a r.;m 
• clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garanţie = 
~ de mal multi ani, provăzute cu adJustărl de fler bătut, construite spre a ~ 
liilll tntoarce cu uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o r.. 
~ lature fiind astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu deosebire ~ 

i 
CLOPOTELE OĂURITf, de dânsul Inventate şi premiate în mal multe • 
rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - C1I -. o 
&ăurl ca figura S şi au un ton mal lnteslv, mal adlnc, mal limpede., mal ~ 
plăcut şi cu vibrarea mal volumlnoasl dectt cel• de sistem vechiu. astfel ~ 
că un clopot patentat de 327 kgr. este egal tn ton cu an cloPot de 461 Ur.1 îl 

~ patentat dupli. sistemul vechi. - Se mal recomandl spre facerea scauneloll • 
r.& de fler bătut, de sine stătătoare, - spre preadJustarea cloPotelor veclll - · · . , • ~~.., ~ 
'91 adJustare de fler bătut - ca 11 spre turnarea de to~ 41 m~ - · ~ 
~ Preţuri-curente Uustrate tr1mH trahdtr · . ~ - • 

*~·!~~~·~·~-~~~----·1··~··1•~~~~~~ 

STEF AN SLADEK jun. fabrică de mobile 
V AR ş E Ţ, strada Kudritzer numărul 44--46. 

{Zi 200B) 

Cea mal renumită 

mare fabrică de mobile 
din sudul Ungariei (Vera;er~J. 

Pregăteşte mobilele cele mai modeme 
şi luxoase cu preţuri foarte mode:.:ate. 

I f R~!}!.re ~~·~~~!!A 
· brici pentru articll de ciment. 

V E R S E C Z (Vârşet), Pancsovai-ut nrut 57 • 

Aducem la cunoştinţa On. public oo ţinem permanent tn 
depozit următoarele producte. - V ase de ciment pentru 
soluţiuni de peatrA. vânătă pentru vii, tn mărime dela 200 
până la 600 litri. Filtre de beton şi ţevi pentru canaluri 
dela un diametru de 10 până la 100 cm. vălaie pentru 
porci şi vite etc.- Primim şi executăm aşezări. de as~halt 
şi beton, basine de 'beton de fer în toate mănmele, iesle 
din beton de fier, stâlpi, trepte stabile şi atârnătoare din 
ciment sau fer lucrat artistic, canalizări, poduri ~i filtre 
precum şi totf elul de lucrări tn branşa de ciment şi asfalt. 

La cerere in persoană sau scris,. stăm cu 

1 :-: plăcere la dispoziţie cu oferte. :- : • 
„ ... „ ... „„„ ... „ .......... """'............ c a x a 
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·TELEFON 

NRUL. 750. 

• 

Ezeoutare 
promptă,. 1 

„R O MA NUL" 

CEL MAI MODERN INSTITUT 

TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 

UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 

SOCIETATE PE ACŢIUNI. 

A·RAD 
STRADA ZRINYI. NRUL. lja.' 

„.„ ..... 
I .. 
I o \ \ I 
..... „.„.1 

-
Fiind aprovizionat cu cele mai mo-
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de ecules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişele, 
pre\ um şi cu cele mal moderne litere 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, .. Placate, registre ti
părituri pentru bănci şi societăţi, pre
cum şi tipărituri ad\·ocaţiale, invitări 

de logodnă, cununie şi pentru petre
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mal mare u, genţă. Se execută tot 
felul de lucrlrl de aceasta brante dela 
cele mai simple până la cele mai fine. 

,. 

.:.... - ' • ,, r '- •, ,.. ,;. ~ ,• „ .' .· :.„ <fJ • t „... . . . 

"Jot, 15 Aprilie 19f~, 

TELEFON 

NRUL. 750. 

- I 

Executare 
: promptă. 

'' 

llpan•\ tlpo1raflel „Concordia" societate pe actll in Arad. - f:dltor-re5ţ>0nsabil: LAURENŢIU ţ.,UCI\\ 
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