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in vremuri răsboinice cei ce rămân acasă
•activează frumosul. Niciodată durerea n'a
cântat atât de sincer ca acum pe gura fiei<&t\sX, — iVorile amintirei cresc în suflet înc cJiizând în potirul lor magic trecutul luminos
ş şi privirile rătăcite în beznă, se ridică înlăc crimate în soare... Cei ce au murit. Ne adu
cem aminte de ei, faţa lor palidă, fiinţa lor
uitată răsare ca o fantomă strălucită, cuvinte
dispărute şi stinse de uraganul morţei se în
frânează ca întâiele cântece de ciocârlie şi cei
dispăruţi vin acasă... Tu, care ai avut tată şi
pe care ţi l'a smuls viforul din braţe, îl aş
tepţi cu aşternut proaspet şi cu vinul lui Hristos pe masă, tu, c a r e ţi-ai pierdut copilul ori
i logodnicul pe cărările negre ale Jaine, îi aştepţi să vie acasă,
cu toţii avem pe cineva,
care ne-a p ă r ă s i i şi care totuş este ai nostru,
îl vedem în soare şi—1 simţim în bucuria noa.stiă, mtr'o lacrimă îl purtăm micşorat şi un
• ioftat ni-1 duce, şi cinismul materialist, care
t fie făcea apatici faţă cu măriile neînţelesuri ale
;|yíeíii, ni se cristalizează într'un atavism rei'Jîglos...
1

I

ln vremuri răsboinice cei ce rămân cultivează frumosul.
•
,
Neamul nostru este încercat de cele mai
grele lovituri. Transilvania cea frumoasă este
astăzi pe stepele Galiţiei şi cei mai buni ai
noştri se luptă şi mor pe pământ străin. Am
dat ce am putut mai mult: un neam întreg şi
' puterea lui întreagă. Am trimis în oastea îm, paratului întregul trecut şi poate viitorul Ar1

Copii rugaţi-vă Iui Dumnezeu.

dealului. Ne-am făcut datoria răsplătind cu
sânge iubirea de neam şi cu mormintele tă
cute am cumpărat statornicia bordeielor noa
stre.
Neamul nostru este încercat de cele mai
grele lovituri.
...Şi cei ce rămân acasă, trebue să cultiveze
frumosul. Poate niciodată nu au fost atât de
aproape sufletul nostru de sufletul celor ce
ştiau plânge frumos, ca acum. Adevărată
consolare pentru cugetarea şi simţirea noa
stră ne dă astăzi opera poeţilor noştri mari,
care simţeau cu intuiţia genialităţii momentele
ce or să sosească pentru noi: momente de
durere şi înălţare, prilejuri lungi de suferinţă
ce tot mai multă jertfă cer.
Mihail Eminescu. Luaţi în manile voastre
operei© lui şi veţi vedea cât de mare poate fi
un poet în înţelegerea micilor dureri ale unui
neam. P e vremea lui Mihail Eminescu nea
mul românesc nu era ameninţat în existenţa
lui. Alte principii preocupau atunci suflarea
românească. Societatea românească plămă
dită din efortul primitivismului şi din puterea
sleită a bizantismului, era la începutul desvoltărei. P e malurile Dâmboviţei nu fluerau
fabricele şi în pădurile seculare nu suna săcurea electrica a societăţii Lotru. Standard
Oii C-y-ul nu-şi trimitea profitul în stoc de
aur Americei hrăpăreţe şi comisiunea inter
naţională dunăreană nu stabilise încă limitele
navigaţiei româneşti în faţa tunurilor mos
covite... Teatrul românesc era vodvilul, pres
sa reprezentată prin „Evenimentuí" lui Emi
nescu părea a fixa nechibzuirea elementului
românesc, în Bucureşti nu se înălţau încă
strălucitoarele turnuri de cultură ale zilelor
noastre, — şi Eminescu cu viziunea artistului

— lndură-te de vaetele noastre
Prea-'ndurătoare Maică Născătoare! —

— P r i n o s scumpilor mei morţi. —

Sfinx nepătruns şi 'ngrozitor de tainic
Sdrobit de 'nvins, stau mut în fata ta.
Căci inima mă chinuie într'ana
Să cânt şi vai eu nu mai pot cânta.

Şi nu mă-'ntreb şi nu mai plâng ci 'n suflet
îmi urlă-un vânt de fulger fioros!
— lndură-te de fulgerul ce arde
Al milei Preot sfânt: Isus Hristos. —

Că-atunci când vreau să 'mbrac şi munţi şi codri
In haina de portira-a sărbătorii
Aud in iuru-mi plâns şi desnădejde
Si 'n pieptu-mi moartea-şi sbuciumă Horii.

Şi nu mă 'ntreb şi nu mai plâng şi na ştiu
Şi nu mai simt nimic în jurul meu!
— Indure-Se de plânsul nost cu hohot
Şi de durerea-ni bunul Dumnezeu! —

Si-o noapte lungă, neagră, fioroasă
Din inima mea muşcă ne-'ndurată
Si-mi blastăm lira dragă şi sărmană
De-un vis etern de mare, sărutată.
Si mut îmi plec pe piedestale moarte
Fruntea de foc şi inima de ghiaţă.
Sarcasm grozav îmi pare 'n clipa asta
Sfinx-Viitor visata ta pova(ă.
Si nu mai plâng şi nu mai ştiu nimica
Dar simt: o rană de venin mă doare ....
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O-'ndură-Te Tu Sabaoth mărite
De-arhanghelii tăi pururi neînvinşi
Indură-Te de fetele-'negrite
Şi 'ndură-Te de ochii lor cei plânşi.
Indură-Te, îndură-Te Stăpâne
Iţi cerem toţi cu-o rugă şi cu-un glas!
O dă-ne Doamne liturghie mare
In loc de 'ngrozitorul parastas!
Ovidiu

Hulea.

Preţul unui exemplar 10 fileri.
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conştient, cu bogatul colorit al fantaziei, cu
îndrăsnea'la prodigioasă a talentului a pre
simţit viitorul naţiunei sale. Poate nici un poet
al nostru, nici al generaţiei trecute, nici al
celei mai tinere, n'a fost atât de senzibil în
profeţirile sale ca Eminescu. Eminescu sim
ţise pela 1 8 8 0 , că luptele de clasă ce erau
atunci or să deveie lupte de rassă pentru o vii
toare generaţiune, şi solidaritatea naţională
înţeleasă la el ca un senz metafizic al conservărei tradiţiunilor şi aspiraţiunilor noastre,
i-a fost nu numai cea mai preţioasă, dar şi cea
mai puternică lozincă.
Mihail Eminescu era totdeauna un poet al
rassei româneşti. Până când Alexandri ori
Bollintineanu reprezenta spiritul românesc
prin individualism naţionalist, Eminescu în
cerca să asimileze cugetarea, credinţa, pasiu
nile, energia tuturora, a întregului neam ro
mânesc, ca în forma unui europenism idealist,
să prepare naţiunea românească la viitorul
său. Eminescu era poetul intsinetumi, dar in
stinctul era genial: mi a dat greş. Vremurile
triste presimţite de cel mai mare poet al no
stru, s'au adeverit. Cumpăna sorţei, pe care
s'a pus întreg trecutul şi viitorul neamului ro
mânesc este pusă în mişcare. Procesul de
examinaţie dacă într'adevăr este matură na
ţiunea românească pentru a-şi conserva exis
tenţa a sosit. Intuiţia genială a lui Eminescu
se luptă în Galiţia şi-şi prepară viitorul. P ă 
catele sbiciuite de Eminescu au dispărut din
organismul românesc, virtuţile, cari l'au fă
cut optimist în judecată, sunt în deplină pu
tere. Este prin urmare o datorie naţională a
răsfoi biblia eminesciană în momentele aces
tea, în cari se adeveresc din punct în punct
toate prognozele genialului poet.

•

Cultul şi superstiţiile Japonezilor.
Doctrina religioasă ai Japonezilor este mai
•liberală decât cel mai pur protestantism creştin;
•în schimb miturile şi superstiţiile sunt mai nu
meroase decât la ori care alt popor din lume.
Japonezii sunt monoteişti, însă concep „împă
răţia lui Dumnezeu" pe baze monarhiee-federative. Aşa că zeului suprem „Thao" îi atribue
numai oficiul de înalt supraveghetor peste ne
număraţii zăi mai mici sau „vicezei", cum s'ar
zice în iimbagiul politic pământesc. Aceştia din
urmă au atributiuni speciale. „Sho-Tse" proteja
copiii, „Hoteido" proteja pe soldaţi în răsboi,
„Shiow-Ro" dărueşte viată lungă oamenilor
etc. 'Raporturile dintre zeu şi zeu sunt mai mult
corelative decât ierarhice: puterea unuia în
cetează acolo unde începe puterea celuilalt. Aşa
voeşte „Thao", stăpânul stăpânilor! Dar Thao
are un fiu — unii îi zic „Budha", alţii „Shinto",
— care a propovăduit printre pământeni sfintele
învăţături. Pentru restabilirea paternităţii ace
stui fiu Dumnezeesc s'a vărsat mult sânge ja
ponez. Poporul japonez e şi aeuim împărţit în
două mari partide religioase: unul pretinde că
adevăratul fiu al lui Thao este Budha, pe când
cellalt susţine dimpotrivă că Shinto. De fapt
Budha şi Shinto sunt două personalităţi filozo
fice cari reprezintă (două {doctrine religioase
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Răsfoiţi-4 pe Eminescu.
Din imaginile bogate, seânteetoare
de
fantazie şi colori, din cuvintele magice, văr
sate din tesaurul unui Croesus, din verbul mi
tic al lui Eminescu, noi cei, ce am rămas acasă ne putem găsi mângăerea. Poetul care
a presimţit viitorul neamullui românesc zace
şi astăzi sub lespedea de piatră a unui cimiter
şi soarele nu zâmbeşte pe bronzul statuiei lui...
Versul lui însă a prins rod în sufletul tuturora
şi în a celor, ce se luptă sub cer străin şi în
a célor, ce visează sub nucul obârşiei....
m
Mihail Eminescu a fost un profet, căci
ne-a proorocit viitorul strălucit.

In lupta după adevăr.
II.
Articolul lui Avenarius este următorul:
Parlamentari

ai celor nearmaţi?

Lui Romain

Rolland.

„Furtuna răsboiului", aşa scriai deunăzi,
„dăinuieşte mai departe, cu furie. Furtuna aceasta desrădăcinează spiritele cele mai pu
ternice şi le smulge cu sine, în vârtej urile-i
nebune. Eu însă îmi urmez şi pe mai departe
calea unui peregrin modest şi caut printre
ruine pe cei puţini, cari cred, ca mai înainte,
că oamenii toţi suntem fraţi. Dureroasă bu
curie să găseşti pe aceşti puţini oameni! Fie
care încercare a lor, fiecare cuvânt împăciui
tor, care emanează din iubirea
adevărată,
deşteaptă în amândouă taberele duşmane, în
tocmai c a şi încercările şi cuvintele mele, nu
mai sentimente contrare lor. Căci într'asta
sunt uniţi duşmanii: urăsc pe aceia, cari nu
vreau să urască. Europa se aseamănă unei
cetăţi asediate iar frigurile celor stăpâniţi de
diavolul sunt atotstăpânitoare. Cine nu vor
beşte într'aiurea, cu ei, cu toţi, le este tutu
rora suspect. Numai suspect? Vai, justiţia nu
mai are vreme acuma să analizeze — cine
este suspicionat c ă ar fi trădat, este deja tră
dător înaintea opiniei publice. Cine vrea să

deosebite. Doctrina lui Shinto e îmbrăţişată mai
mult de clasele superioare fiindcă are un ca
racter autocratic pronunţat, pe când aceea a
lui Budha —fiind prin excelenţă democratică —
a pătruns muai mult în poporul de jos, la clasele
•muncitoare.
Până la 1867, buidhismul a fost religia de
stat; atunci, în urma lunei revoluţii, pornită şi
susţinută ide clasele superioare,' partizanii lui
„Shinto" )au Ireuşit isă Idecliare ca religie de
stat învăţăturile aeestuia.
Japonezii nu oficiază decât um singur ser
viciu religios; acesta se referă la cultul mor
ţilor. In fiecare casă se află un mic altar în care
membrii familiei cântă duios şi falnic cântece
religioase în amintirea rudelor si (prietenilor
repa uzaţi.
Cea mai mare sărbătoare a lor este „Masturi"
(ziua morţilor) care se sărbătoreşte la 15 şi
16 Iulie. In aceste zile nu se lucrează nimic,
întreg poporul stă" în contemplaţie gândindu-se
la fiinţele ce i-au fost dragi şi roagă pe Thao
să îngădue <ca sufletele răposaţilor să se po
goare în altar să viziteze pe membrii familiei
cari sunt kt viaţă.
In acele zile cimitirele sunt luminate cu lam
pioane şi tot astfel porţile şi intrările caselor.
Se atârnă lampioane albe pentru sufletele ru
delor şi prietenilor morţi de curând, şi de cu
loare galbenă ori verde pentru străbuni. Su
fletele se coboară din „Iamato" şi parcurg o
distantă de 3 miliarde 600,000.000 Ri (1 Ri 4

predice pacea între oameni, acuma în mijlocul
răsboiului ştie că-şi pune în joc, pentru cre
dinţa sa, reputaţia, liniştea şi prietiniile sale".
Până unde putem, Romain Rolland, să
reprezentăm pacea în mijlocul răsboiului?
Mai întâiu de toate să trecem cu vederea
şi să nu ne întrebăm dacă nu pretinde cineva
imposibilul cerând aşa ceva. S ă ne punem în
trebarea dacă ar putea folosi la ceva un
scliimb de idei între dta şi între noi. De câte
ori citesc unele din articolele dtale mă cu
prinde mirarea cât de greu trebue să fie
pentru un străin să-şi facă o icoană fidelă
despre spiritul Germaniei de astăzi, o icoană
neîntunecată de nori de teamă, de speranţă,
de durere şi de mânie înăbuşită.
Dta, pe de altă parte, eşti de părere că
nu poţi să stai de vorbă şi să discuţi cu noi,
fiindcă noi credem că suntem în stăpânirea
adevărului curat, în loc de a căuta acest adevăr.
Nouă ni se pare, c ă acelaş punct de ve
dere îl aveţi şi dvoastră. Şi — într'adevăr —
cu toţii am avea o sumedenie de scuze pentru
ţinuta noastră, scuze din belşug.
Putem deci să vorbim unul cu altul? Pu
tem să ne înţelegem între olaltă? Intre dta şi
între noi se află astăzi nu numai graniţe, cari
despart patrii şi popoare, ci fac şi ţinuturi
pustiite, cu sate arse, cu oraşe în ruină şi cu
nesfârşite şiruri de morminte, în cari îşi dorm
somnul de veci morţii voştri şi ai noştri. Mor
ţi, pe cari i-au răpit din floarea vârstei, cu
consimţământul lor, conducătorii neamului,
pe amândouă părţile beligerante. Mormintelor
acestora le lipseşte încă aceea ce au criptele
celelalte începând delà prima coroană, pe
care o primesc: pacea sfântă, pacea, în care
străbate, întocmai cayjoaptele vântului, din
spre mare, în pădurea plină de urne, ră
coarea cea dintâi a veciniciei, care desleaga
totul. împrejurul dâlmelor noastre şi a dâlmelor voastre de pământ mugesc încă tunu
rile şi pale de lumină sfârtică noaptea din ju
rul lor în bucăţele înviforate. Intre noi veghiază, răneşte şi omoară mereu lupta crân
cenă. Putem noi să ne vorbim unul altuia, cu
toate acestea?

kkn.), până la pământ; de aceea ele flămânzesc
şi însetează: familia trebuie să le pregătească
pâne de orez şi băuturi răcoritoare.
Dar vizita nu poate dura mult, căci sufle
tele trebuie să cutreere în aceste 2 zile toate
locurile pe unde au umblat când trăiau pe pă
mânt. De aceea fiecare membru al familiei tre
bue să arunce la marginea drumului câte un
ban ca să aibă sufletele cu ce plăti vămile... E
uşor de priceput cât de mare trebuie să fie
afluenţa cerşetorilor pe drumuri în acele săr
bători!
Superstiţiile Japonezilor sunt destul de in
teresante. Popor religios prin excelenţă, crede
in puterea duhurilor rele, în spiritism, în arta
prezicerilor, în puterea vânturilor, în blasteme,
descântece, vraje şi tot felul de farmece.
Sunt zile bune şi zile rele, ceasuri aducă
toare de noroc şi ceasuri de primejdie. Cine
vrea să facă o întreprindere oarecare, trebuie
să consulte mai întâi un calendar: aci sunt în
semnate toate zilele şi ceasurile bune şi rele.
Noaptea zilei de 2 Ianuarie este noaptea vi
ziunilor. Fiecare notează ce a visat în acea
noapte şi caută în cartea pentru tălmăcirea vi
selor ca să vadă ce i se va întâmpla în cursul
anului. Tălmăcirea viselor este o meserie ren
tabilă la Japonezi. Se întâmplă de multe ori ca
isbândirea să fie tocmai contrarie, de aceea tăl
măcitorul trebuie să aibă dibăcia oracolilor
greci dacă voieşte să mu-şi piardă clientela.

__________

Duminecă, 8 August 1915. j •

După cucerirea Varşoviei $|
Ivangorodului.
|
Rusia înfrântă?...
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înfrângerile consecutive pe cari le sufere arii
matele muscăleşti deja din primăvară servesefj
umanitatea cu anume învăţăminte preţioase, a|.
supra cărora e bine să stăruim. Nu numărul I
gloatelor determină cursul favorabil al răs»
boiului, ne spun aceste înfrângeri. Si nici mul.
niţiile, se poate adauge. Ci calitatea etnică $'
sufletului ostăşesc, consistenta internă, sobrie||
tatea, — şi pretutindeni disciplina... ele suni
menite să aibă nobila misiune.
{
Disciplina germană, disciplina de fier a ar-?
matelor moştenită delà cancelarul de fier de,
acum 40 de ani, — cărui popor nu-i stoarce
admiraţia? Să reîmprospătăm pe o clipă un ta
blou de o plasticitate admirabilă pe care-1 gă{l
sim în nişte récits de guerre din 1870—71 alţi
unui general francez; ni se pare actual. Era vor{
ba de încheierea unui armistiţiu de trei zilei
Plenipotenţiatul francez ajunge în cortul ge{
neralisimului german şi începe tratativele. Ii'
cinstea lui se dă o masă copioasă, şi delà o vre-:
me manciaftul german s'a dat la pahare până a,
alunecat sub scaune. Generalisimul delà <ţ'
vreme, când se trecuse deja de mult la glurm
delà tema armistiţiului, a observat halul man-i;
ciaftului şi indignat a răcnit din toţi plămânii:»
„Auf!" Electrizaţi de glasul de comandă oşte-i
nii germani se reculeg într'o clipă, fac Gliei
şi se aşează în postură de salut.... Generalul
francez evidenţiază acest caz ca o pildă extraţ
ordinară a forţei ce se ascunde în disciplina mi-f
litară germană.
[
v

(

(

(

Aici trebuie căutat isvorul slăbiciunilor dii
armatele muscăleşti. Ofiţerimea pare a nu avei
contactul intim cu soldaţii, contactul care si
trezească entuziasm, Încredere. Marele gene-'
ral Suvarow, comandantul care a sdrobit atâ^
tea armate, care a repurtat cu năcăjiţii mojici*
subalterni cele mai strălucite victorii cunoscute*
în istoria răsboaielor pe lângă ale lui Napoleoni
se pare că nu mai afe descendenţi. Tactica a-'
cestui general s'a îndreptat întâiu spre intern
a cucerit întâi pe ai săi, apoi pe duşmani. S
nu este uşor lucru acesta, ba e chiar mai greu
fiindcă e hotărîtor de soartea victoriei asupra
altora. Suvarow trăia viata soldaţilor săi, prânzia cu ei, purta îmbrăcăminte simplă, petrecea
în mijlocul lor cât de des, râdea sgomotos a
ei si ştia strecura printre glumele sale în su
fletele celor mulţi ambiţii răsboinice, mândrie

Cine visează că a fost ucis, se aşteaptă li
o fericire mare; cine visează că e nenorocit
va câştiga ceva; văzând în vis luna şi sóaret
căzând, îţi vor muri părinţii ; tunetul însemneaz
ceartă, ploaia lacrimi, zăpada abundenţă, eti
Sunt semne bune şi semne rele: dacă o pi
sere intră în casă pe fereastră, însemnează ne
roc; a întâlni pe drum un dric cu mort înseit
nează că zeii te protejează; dimpotrivă, dai
dricul trece pe dinaintea casei, trebuie să îi
chizi uşile şi porţile, căci sufletul vre-unui meri
bru viu din familie va căuta să însoţească p
mort în „Iamato" şi astfel vei pierde pe vre-uni
din ai tăi.
Japonezul nu se culcă niciodată cu capi
spre nord şi picioarele spre sud, căci aceasta
poziţia celor morţi. In toate otelurile se afi
câte o busolă care să determine direcţiunea ct
lor patru puncte cardinale, altfel antreprenor
ar risca să nu aibă nici un muşteriu.
Oaspeţii se supără dacă, la masă le vi
aşeza lingura pentru orez la stânga farfurie
căci astfel se servesc criminalii şi făcătorii d
rele. Nimeni nu-ţi va primi un cadou dacă nu
vei însoţi de „Roschi" (o bucată de hârtie albă
căci numai morţii trebuie să primească cadot
rile desvelite.
Cu foarte mare greutate s'a putut în tn
duce în Japonia obiceiul de a se fotografia o:
menii, căci poporul crede că cineva pierde câ
o părticică din suflet ori de câteori se lasă
fie fotografiat.

Duminecă, 8 August 191,5.
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Aviz abonaţilor din România.

Findcă poşta din Tară nu primeşte
undate poştale cu bani pentru lustraIngaria, rugăm stim. noştrii abonaţi, ca
ibonamentul să-1 transmită reprezentantulinostru administrativ: Dlui Inginer Grigore
labija - Bucureşti, str. Rumeoară 23.,
:are este îndreptăţit a face orice fel de
icassări în contul nostru.
Cu acest aviz am răspuns deselor
•trebări ce necontenit primeam în chestie
dia abonaţii noştri din Tară.
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI.
AVIZ.
Persoanele, cari trimet sume de
lani prin mandat poştal, sunt cu in=
sistenţă rugate a scrie pe dosul man=
latului (partea liberă a cuponului) în
% scop anume se trimite suma, şi a
idresa mandatul exclusiv
ADMINISTR. ZIARULUI „ROMÂNUL",
Iar la nici un caz nu la adresa vreand oersoane private. (Librăriile străi
ne socot spese şi detrag rabat). Totasemenea s risorile, cari aparţin redac*
flei ziarului (ca manuscrise etc.) să se
adreseze pt. r< dacţie, i*r cele admini
stra ionale (în chestii <îe abonament,
publicaţiuni taxabile, inserţiuni, recla
me, schimbări de adresă, reclamări e t c )
să se i-drese e pt. administraţie.
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI.

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI.

SITUATIUNE SUMARA.

1914.
6 Iulie

210549453
934740
180 699
214
47122932
11924059
11546177
16762877
4036281
6720472
1075809
25264
131002117
134 760
280
21479956
23 664
690
8430 277

1915.
4 Mie

Ä C T I ¥
153907453
aur (monete)
.
163 165853
stoc
„ (depozitat)
.
25220 090
metalic
„ (lingouri)
.
205 000
56 642 0001
I trate şi disponibil consld. ca aur 73 519 560
Argint şi diverse monede .
,
.
,
,
Efecte scontate
.
.
.
.
.
.

{

24183 800

37 301

Impr. pe ef. publice
Impr, ps el, publ. In ct. crt:
28 939132 23 511 668 din cira nu s'au ridicat lai

§00

49 351900

46 450 800

26 838 980 22512 920

262110413
581 911
214176937

1

Imprum. Statului de 15 milioane fără do bandă (1901)
Împrumutul statului in entert pe bonuri de tezaur 3%) aur (19141915,)
Efectele Capitalului social .
.
.
.
.
Efectele fondului de rezervă
.
.
.
.
„ amort. imobil, mobil, şi maşinilor
Imobile .
.
.
.
.
.
Mobilier şi maşini de i m p r i m e r i e . . . .
Cheltuieli de Administraţiune
.
.
.
.
Eefecte şi alte valori în păstrare
Bonuri de tezaur 3°| aur în gaj p. Imprum. Statului
Efecte în gaj şi în păstrare provizorie.
Conturi curente.
.
.
.
.
.
.
Conturi de valori
.
.
.
.
.
.
Conturi diverse
.
.
.
.
.
.
.
.

49814420
11273 958
217 972909
10660 471
16411177
3 956681
6737913
1110861
28572
136342 041
300 000000
161775904
17 381435
21987748
33472759

n

0

810734 098

1465796110
P A S I V

12000000
37 179
870
5 526192
414287200
3810594
157143
14244484
265 762
397
57 766218
810734 098

v e c h i ifi n o u l d i e v â n c L i r t .
Adresaţivă cu toată încrederea la proprie
tarul de vii din Siria (Világos) Patru Benea,
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe
Ungă preţurile cele mai moderate.
TlDurl vechi din anii 1911 — 1912
Tin alb — — —
100 — 9 0
BiZling — — —
1 1 0 —'92
Eoşu de Mlnlş —
160
120
Carbenet
— —
1*40 — —
Tinurl Techl şl noul din anul 1914.
Tin alb — — —
— 8 0 —*70
Bizling — — —
— 8 2 —'72
ŞUler — — —
_ - 8 4 —'74
Vinul se expdiează ou rambursa delà 50
litri In sus sub îngrijirea mea proprie.
Vase dau împrumut pe timp de două luni.
Pentru Calitatea vinului garantez.
Be 947
P e t p u
B e n e a
propr. şi neg. de vinuri

7.

Capital
.
Fond de rezervă
.
Fondul amort. imobil, mobil, şi maşinilor
Bilete de bancă în circulaţiune .
Profit şi Pierdere
.
.
.
.
Dobânzi şi beneficii diverse
Conturi curente şi recipise la vedere .
Efecte şi alte valori de restituit .
Conturi diverse .

1200000C
39 780
616
5 907700
666959 532
4902 667
170004
67 70196e
59811794!"
70 255
678

Taxa: Scont 6%, Dobânda 7"/,

1465796110

U R A Ţ I I
M

ZS1BRITA

întreprindere pentru zidiri şi fa
brică pentru artlcli de ciment.

V E R S E CZ

(Vârşeţ),

P a n c s o v g i - u t nntl 57.

Aducem la cunoştinţa On. public că ţinem permanent în
depozit următoarele producte. — Vase de ciment pentru
soluţiuni de peatră vânătă pentru vii, în mărime delà 200
până la 600 litri. Filtre de beton şi ţevi pentru canalufi
delà un diametru de 10 până la 100 cm, vălaie pentra
porci şi vite etc.— Primim şi executăm aşezări de asphalt
şi beton, basine de beton de fer în toate mărimele, iesle
din beton de fier, stâlpi, trepte stabile şi atârnătoare din
ciment sau fer lucrat artistic, canalizări, podrji şi filtre
precum şi totfelul de lucrări în branşa ds ciment şi asfalt
La
:-:

cerere

în

persoană

s a u scris,

s t ă m cu |

p l ă c e r e Ia dispoziţie cu oferte.

:-: I

W l l & ţ ^ o a (Arad m).

Premiat c a medalia c e a n a r e la exporifla « l t a n * r ă din Bndapeata în | g 9 &

in
atenţiunea
negustorilor
!
Acoperirea trebuinţelor de
cbcoladă şl zaharicale pen
tru preţuri de fabrică. :: ::
In depozit:
Kngler, Hel
ler, Túrth şi Manner. :: ::

OÁBOR MIKLÓS Arad,
Piaţa Andrăssy, colţul Salacz utcza
Telefon 1059.

Telefon 1059.
(Oa

2270)

Turnătoria de clopote. - Fabrica do scaune de fier pentru clepte alui

Fiul lui Antoniu Novotny, ]T'
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nonă, precum la turnarea de nou a clo
potelor stricate, spre ficere» de clopote întregi, armonioase pe garanţie de mai
mulţi ani proTăzute cu adjaatări de fier bătut, construite spre a întoarce cu uşu
rinţa în ori ca parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scu
tite de crepara. — Sunt recomandate cu deosebire CLOPOTELE GĂURITE, de
dânsul inventate şi premiate în mai multe rânduri, cari sunt pro'văzuie în partea
superioară — ca violina — cu găuri ca f'gnra S şi au un ton mai intesiv mai
adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vribrarea mai voluminoasă dacât cel de
sistem vechiu, astfel că un clopot patentat de 327 k*r. este egal în ton cu UQ
clopot de 461 kgr. patentat după sistemiil vechi. — Se mai recomandă spre fa
cerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, — spre preadjustarea clopotelor
vechi cu adjustarea de fier bătut — ca şi spre turnarea de toace de metal. —

P r e ţ u i i - c u r e n t e ilustrate trimit

gratuit.

Pag. 8.

Duiminecä, 8 August 1915,

vă oferim

Pictură pe stiel

ou deplina g a r a n

şi a t e l i e r m o z a i

B E N S O L I H

ţeaiff biserici it ftftc retori I c cfi-Üff.
Adjustare ca sticlă decorativă ta sol ANTIC t
MODERN la ctdrw 4« ARAMĂ ti PLUMB, cf'
pr«f«r1 cearfanbOf « n c a t t

Se poate întrebuinţa fără permisiune
prealabilă din partea autorităţilor. — Pre
ţul per 100 kgr. 150 c o n de un vas.
A se tiraite anticipativ 50 cor. arvună.

KELLNER

É S SCHANZER,

R U H R és S P I T

magazin de vehicule, motoare cu aburi
şi benzină, maşini agricole, râşniţe, mori.

ÎSI, VIII., Liliom-u. 2 8

B U D A P E S T , Kálmán utca 3 . szám.

Pfslscîf

ii w*swcuj

tufe

(5?n 1999 Sft).
ATELIER DE CURELARIE, ŞELĂRIE şi COFERARIE

CEASURI PENTRU BISERICI.

RENDTG.&FEIRIW.

SZÁNTHÓ

GYULA
fabrică de ceasuri pentru biserici

ODINIOARĂ SOCIETATEA CURELARIROR

Strada Cisnădiei 45. S I B I I U , Heltauer-gasse 45.

NAGYVÁRAD,
Damjanlch-utca 3 0 izám.
O f e r ă ceasuri pentru bise
rici cari se trag odată pe
săptămână, odată la 8 zile şi
odată la zi, durabile şi pre
cise. Preţuri ieftine. Fabrică
cu putere electrică. Garanti
>e mal mulţi ani. Preţcurent
a dorinţă se trimite gratis.
Plăci (tablă) pentru ceasuri
cari luminează noaptea, exe
cutate admirabil. - Preţuri
ieftine.
(Sa 88)

Magazin bogat în articole pentru curăţat, călărit
vânat, sport şl voiaj, poclăzit şi procovăţuri, portmonee şi bretele solide şl alte articole de ga
lanterie pe lângă preturile cele mai moderate.
C U R E L E D E MAŞINI, C U R E L E D E C U 
SUT ŞI L E G A T S K Y (vârzobi), permanent în
depozit. Toate articolele din branşele numite şi
reparatura lor se execută prompt şi ieftin. Liste
de preturi la cerere se trimite franco. ( O - 9
Comandele prin poştă s e efeptuesc prompt şi conştienţios.

Î

Llferantul diecezelor gr. or. şi gr. cutii.

Cea mai bună apă de dinţi premiată la mai multe
expoziţii internaţionale cu cele mai mari distincţii.

Und«

plătesc aceluia care după întrebuinţarea

apei de dinţi

se pot cumpăra

BARTILLAS

cele mai

—o sticlă 8 0 fii. — mai are durere
i de dinţi sau miroasă gura. ;

X.. P L A N

PLOIEBEi

::

Wien, X. Goethegasse 7.
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Să se ceară
pronunţat Apă de dinţi Bartlila ; pentru denunţările falsificaţi
lor plătesc onorar bun. In comunele în cari nu se poate căpăta
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii.

se pot afla noutăţile
cele mai moderne — ^ m * ţ? p» v v t t f
şi ploiere pentru dame şi bărbaţi în executare perfectă \
estetică, de calitatea cea mai bună şi cele mai modern

Unde

{v-tnt-ca

albituri pentru

SZLANNÁR ÉS ROTH
întreprindere de pictură de sticlă,
altare, biserici şi sticlărie decorativă

Oradea-mare (Nagyvárad), Arany-János-u. 14.

agBgHBSgSSSSSSS(Sa 2166;
Execută

foarte frumos pictarea de sticlă,

biserici, altare, icoane şi fresco, totfelul de
lucrări de marmoră. Execută decoraţiuni de
sticlă, lucrări de mozaic italiene şi americane.
Aurituri şi pictarea tablourilor staţionare.

şi

mai elegante

Ed. Bartilla-Winkler's Nachf.
::

bune

bărbat

în executare recunoscută de cea mai bună.
f l n i f | Q A Í de modă albe şi colorate;
G U L E R E şi M A N O E T E
albe şi colorate; BATISTE de buzunar;
B R A Ţ E L E ; CRAVATE pentru gulere
simple şi duple; CĂMEŞI din păr de
cămilă ; CIORAPI şi alţi articlii de modă
p. bărbaţi în sortiment bogat şi cu pre
ţurile cele mai ieftine se pot cumpăra delà

UdlHGţ!

G U S T A V

SCHMIDT

fabrică de paraplee şi prăvălie de articlii d e m o d ă pentru bărbaţi;

. SIBIIU (Nagyszeben), Piaţa mare, palatul „Bodeakredif

Tiparul tiirerailel „Concordia" societate pe acttf ta grad. — Editor respoasabll LAURJENTIU LUCA.

