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Nr. 76. 
ABONAMENTUL: 

Pe un an • • 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni • • 7.- „ 
Pe o luruă1 . . 2.40 „ 

Pentru România şi 

străinătate: 

Pe un an . . 40.- franci. 
Telefon 

oentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

„Viitorul Maghiarilor." 
O conferinţă a publicistului Râkosi Jeno. 

Pub'licistul Rdkosi Jeno, dela „Budapesti 
Hirlap" a ţinut în Budapesta o conferenţă 
,Q.espre „ Viitorul Maghiarilor". 

1 stă pază lângă această căldare şi de veacuri I 
arzuică în ea Tătari; Turci, Germani, Sârbi, 
Valahi, Ovrei, şi totul, ceeace numai este în 
lume. Iar ceeace se aruncă în această căldare 
ferbe, clocoteşte, evaporează şi îşi smulge 
materia proprie, maglziarismul. Fiindcă toate 
acestea au devenit maghiare. . . 

Reţinem din această conferenţă urmă
toarele pasaje mai interesante: 

„ ... Aruncaţi o privire asupra hărţei Un
gariei. Un colosal bazin e această (ară, adă
pată de râuri puternice, şi împrejmuită de 
munţi minunaţi. ··Bazinul, centrul, inima ace
stui teritor sunt Maghiarii. La periferii sunt 
elementele străine.Cine a văzut cândva evolu
ţia popoarelor pornind din şesuri, spre munţi? 
Dimpotrivă. Ea se scurge din munţi ,întocmai 
ca şi păraele. Massa de oameni dela periferii, 
fie aceştia Slovaci, Valahi, Ruteni, sau orice, 
se scurge jos în Alfăld-ul maghiar (marea 
1mstă maghiară), în şesurile maghiare, în po
pulaţia maghiară şi dispare aci. 

Această situaţie îmi evocă în memorie 
căldarea vrăjitoarelor lui Macbeth. Fudulul 
Macbeth întâlneşte vrăjitoarele, cari îi încu
rajează fudulia. ll sf ătuesc să ia o băutură 
vrăjită miraculoasă, care să fie f eartă într' o 
căldare în care au fost amestecate: splină de 
şoarece, ochi de şerpi şi inimă de porumb. A
ceastă massă să fie amestecată în căldare 
pronunţându-se cuvinte mistice. Căldarea fer
be şi clocoteşte, făcând din cele aruncate. 
băutura fermecătoare, ce poate să facă mi
nuni. 

Aceasta mare căldare e bazinul maghiar, 
la periferii cu na(ionalită(ile, la centru, îrz 
inimă, la bază având inexpugnabilele ele
mente ale maghiarismului.Provedinţa, soarta, 

ln drum spre casă. 

Maghiari de 
rassă, curari, genuini. Nu au imigrat cu Ar
pdd, dar s' au amestecat cu sân!!ele lui Ar
pâd, şi din această mare mixtură, din aceea, 
că de veacuri Provedin(a aici face să se scur
gă sângele tuturor rasselor şi-l inoculează în 
rassa maghiară, iată de unde provine spe
cialul talent al rassei maghiare. Această mix
tură face ca femeile maghiare să fie cele mai 
frumoase în lume, pe mamele maghiare le 
face cele mai majestoase, pe fete cele mai 
frumoase, pe bărbaţi cei mai robuşti în corp, 
pe sol.daţi cei mai viteji, deoarece în căldare 
prin ferbere au evaporat toate scăderile fie
cărei rasse iar toate virtuţile acestora s' au 
unit într' un singur mănunchiu maghiar''. 

„ ... Orice ar urma răsboiului, fie chiar să 
trebue să îndurăm noui neîndreptă(iri, mira
culoasa noastră căldare va ferbe, va clocoti 
şi se va umfla, iar în răstimpuri ea va libera 
în drumul lor lent cuceritor surplusurile noa
stre, cari ca şi avanpostllri ale na(iunei şi a 
regelui vor ocupa teren şi sol. Iar dacă nu 
le-ar mai fi încăpătoare hotarele partiei noastre, 
se vor strecura şi peste hotare.Fiindcă pe această 
generaţie, cwe poartă marele răsboi-u euro
pean, pe această generaţie a ajuns' o norocul 
să aibă un rege maghiar de Habsburg, care 
a înţeles loialitatea şi înţelepciunea Maghio·
rilor şi printr'un nou aranjament a sistat mo
tivele vechei neînţelegeri şi a făcut monarhia 

mos şi îmbrăcat cu cămaşă albă, căci celelalte 
strae erau în cupeu. Se apropie de mine mă mă-

E pe la 6 ore seara. Deodată aud sunând soară din cap până în tălpi şi făcând o mutră 
dispreţuitoare mă agrăeşte unul ungureşte. Eu 

clopoţelul dela gara din Arad, anunţându-se că stau ca un sloi de ghiaţă fără să-i răspund ceva, 
vine trenul ce pleacă la Teiuş. Aceasta puse fără să fac cea mai mică mişcare.Aruncă o privi
capăt aşteptării mele prea lung,i, căci trenul în- asupra mea şi aPoi mă întreabă 
târziase mai bine cu o oră, iar a merge prin româneşte, de unde viu. Nu-i răspund, ci scot 
oraş nici vorbă, căci baba Dochia îşi întorsese de sub brâu un paşaport unguresc, care începe 
toate cojoacele cu mite lungi şi albe pe dos şi să-l cetească. Eu stau neclintit şi aştept că acuşi 
vărsa zăpadă de credeai că vrea să prăpădească va zice, că paşaportul nu e bun, sau e suspect, 
lumea. lmi apuc vesel straiţa cu merinde şi urc dar sfârşind cu cetitul, mi l-a dat fără să zică 
trenul, care geme de călători, în cea mai mare bv 
parte soldaţi. Mă aşez pe un scaun, dar îndată 

o vor a .• „, 
văd că trece un domn, se uită lung la mine şi După .câteva minute mă duc iar la domnul 
fixându-mă, mă întreabă cine sunt. Recoman- meu să-mi iau merindea, căci stomacul cam nu 
dândcr;.mă mă invită în cupeu de clasa II-a, unde se astâmpăra de foame, dar cupeul închis şi 
vorbim până Ia 10 ore noaptea. Domnul meu d. meu culcat, dormea tun, bat Ia uşă în zădar, 
e un agent român din Blaj. El îmi spune că a uşa încuiată. Deodată vine controlorul cască 
fost prin Bucovina, are cunoştinţă cu mai multi ochii mari la mine şi fără nici o vorbă mă îm
domni .români dela noi şi mă î·ntreabă ori de-i pinge de spate în vagonul meu, fără să-mi dea 
cunosc . .fiindcă are să vie un controlor pără- ascultare. Cum trec încuie uşa vagonului şi de 
sesc pe agent şi mă duc iarăş în vagonul meu acum stăi flămând, căci n'ai cu cine vorbi; dar 
lăsându-mi straele şi merindea în cupeu. După după scurt timp ajung în Teiuş şi scoborând 
un sfert de oră intră deodată în vagon doi jan- mă sui în cupeu îmi iau toate şi despărţindu-mă 
darmi înalţi cu pene de cocoş în pălărie. Atunci de agent mă sui în trenul ce pleacă spre Apa

-trece un fior rece ·Prin inima mea, căci rrtă cam hida. Pe drum se face ziuă şi eu arunc câte o 
ţineam, să n'am neplăceri din cauza brutalităţii 

1 

privire fugară peste câmpiile şi dealurile Ardea- I 
lor. Văd că se uită în dreapta şi în stânga, dar !ului şi mă întreb: „Când vă voi mai vedea Jo
şi eu stau cum eram încins cu un tricolor tru- euri sfinte, tu leagăn al POPorului român, tu 
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capabilă de activitate, prin aceasta s' a deschis 
marea poartă aurită a viitorului pe seama na
ţiunei maghiare". 

(„Bud. Hirlap", nr. 76.) 

Tala şi I iul. 
„De-acum tata tinându-se de mână cu fiul 

vor putea să meargă la armată. Luni va fi devus 
vroiectul de lege, după care băietii de 18 ani şi 
bătrânii de 50 de ani vor putea fi recrutaţi ca 
glotaşi pentru câmpul de răsboiu. 

Acest răsboiu, fără pereche chiar şi în închi
puirea oamenilor, produce simptome cu totul cu
rioase. Tata îşi ia fiul de mână şi pleacă la gară, 
Când scrisoarea de chemare se publică Pe străzi. 
lntocmai cum am văzut acest tablou în Munte
neKru, unde tata îşi ducea fiul de mână, când 
regele Nichita proclamase răsboiul cu triburile 
albaneze vecine. 

Nici în închipuire nu ne preKătisem la un aşa 
grad al abnegaţiei. Dar e vorba desvre existenta 
noastră, iar ceea ce ni se cere, cu inima îmvie
tr ită, îmTJlinim. Nu întrebăm, nu ne împotri
vim: ştim că acum fiece vorbă, chiar dacă o am 
întoarce să poată fi exprimabilă, numai strica 
poate chestiei noastre la care ne-am angajat. 
Tocmai ca în poveşti, unde a fost aşa mare frigul în
cât îngheţau cuvintele şi numai la topire sunau 
zicerile mute ce fură strigate, - aşteptăm calmi 
trecerea vremii. 

Credem şi aceea, că nu e necesar să ni se 
dea explicaţii la această lege, că pentru ce tre
buie recruta(i cei dela anii optsprezece până la 
cincizeci. Că din populaţia de douăzeci şi opt de 
milioane a Austriei Rusul define ocupată ponu
la(ia Galiţiei şi a Bucovinei şi că din această 
cauză corpurile de armată ce se între.f(eaLL de 
acolo acum trebuie întregite din Maghiarii de 
optsprezece şi cincizeci de ani. N11 am făcut di
ficultăţi şi nu am cerut explicaţii, întâm/Jle-se • 

tară de unde a răsărit şi răsare şi astăzi floarea 
neamului nostru? După.ce s'a făcut ziuă ajung 
în Apahida. Omătul e până la brâu şi gândul, 
cum voi trece coama munţilor Carpaţi - fiind 
neaua aşa mare - mă nelinişteşte necontenit. 
Pe Ia 9 ore a. m~ pornesc şi de aci mai departe. 
Din Dej şi până în Prundul Bârgăului m-au 

· controlat de repeţite ori jandarmii, dar arătân
du-le pasul cel unguresc se încredeau foarte. 
Pe la 3 ore d. -a. ajung în Prundul Bârgăului de 
unde nu e mai mult cale ferată şi trebue să merg 
pe jos. 

Cum ajung aici pornesc pe drum în sus ui
tându-mă în toate părţile, doar voi afla o sanie 
să pot trece Măgura . . E un ger cu dinţi şi obiele 
de nea cad tăcute peste alte pături aşezate la 
odihnă pe pământul adormit. Ştiu că peste 
munte e greu de tirecut, dar ce mă aşteaptă nu 
ştiu încă. Intreb pe la vre-o câteva case, ori 
de n'aş putea afla o sanie,dar toti oamenii dau din 
umeri şi mă mână dela o casă Ia alta. Până în 
seară ajung în Bârgăul Moroşeni/or. Ninsul mt 
mai conteneşte şi eu trag de mas la un stoler, 
ca vai de el. In tindă ninge prin pod, iar în 
odaie, - căci numai una era - se află surcele 
până în genunchi, iar o sobă ca vai de ea, bate 
vântul printr'însa, focul nici nu . se aude cum 
arde numai atâta ştiam că e foc, căci casa era 
plină de fum. Pe păreţi câteva oale murdare 
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orice, de-ar fi necesară înt'oducerea oricărei l alimente, fiindcă delega(iunea maJl/lÎară nu a 
măsuri. N'am întrebat nimic. votat bani suficie11(i în acest scop, Numai hon-

Nu considerăm necesară de ex. -- au greşit, ' vezii şi-au dat entuziasta lor viată la ultima 
opinia TJul1lică n'a cerut-o - exTJlicarea capitu- ! ieşire„. Nu aşteptăm nici un fel de exTJlica(ie. 
lării P'zemysl-ului, pe care tocmai ozi coman-

1 Ştim, că ceea ce se întâmplă, trebuie să fie aşa". 
danumtul militar a comunicat-o ziarelor. Că for- I 
tărea(a de aceea n'a putut să fie provăzută cu l ( A 'E t" nr 108) " z s • . • 

Jertfa Românilor pentrn tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna:Chirpăr, comitatul Sibiiului, 

pe câmpul de luptă. 

· Emilian Pitigoiu 
Silvestru Pitigoiu, l copil \ 
Simion Scutea, 5 copii 
Tanase Nicodin, nu se ştie nimic de el 
Anton Aldea 
Ioan Pitigoiu, 2 copii 
Simion Pitigoiu, 4 copii 
Dionisie Ţintea, mort 
Valeriu Stroia 

1 O Ioan Mănesca, 2 copii 
Avram Ganea 
Samuil Costea 
Trifan Mănişiu, l copil, rănit 
Emanuil Păcurariu, 7 copii, rănit 
Victor Manrn, l copil 
Lazar Curea 
Niculae Toma, rănit 
Moise Toma, l copil 
Simion Curta, 1 copil, nn se ştie nimic de el 

20 Matei Curta, 3 copii, rănit 
Petru Lăcătuş, 2 c., nu se ştie nimic de el 
Laurian Curta 
Alexandru Muntean, l copil, prins 
Pamm David 
Simion Stănuletiu 
Niculae Bunea, 1 copil, rănit 
Niculae Scutea, 2 copii, rănit 
Meliton Scutea 
Simion Stănuletiu al albului, rănit 

30 Ioan Stănuletiu, 5 copii 
Ioan Muntean, 2 copii, rănit 
filip Stănuletiu, 5 copii 
Simion Mănişiu, l copil, prins 
Simion Stroia, nu se ştie nimic de el 
Chirion Stroia, l cooil 
Galaon Băilă 
Ştefan Pintea, nu se ştie nimic de el 
Niculae Stoica, 4 c., nu se ştie nimic de el 
Nicul<1e Mă2âtiu, nu se ştie nimic de el 

..... ~~.~.~ta. Măg.âtiu4 3 c., ~u se ştie nimic de el. I 

Petru Nicula, nu se ştie nimic de el 
Ioan Cândea 
lonită Băilă 
Niculae Avram, concediat 
Dionisie f eldioiu, 3 copii 
Constantin Morariu, 3 copii 
Petru Nicodin, 1 copil 

· Ioan Scutea, l copil 
Simion Bunea, l copil 

50 A vr.am Stoica 
Geon~e Curta 
Trandafir lonaşiu 
Ioan Stroia 
Chirion Măgâtiu 

Asentati În Martie: 

Niculae Băilă 
Victor Ionaşiu 
Longhin Oltean 
Teodor Pintea 
Ioan Stroia 

In comuna Chirpăr. numărul Românilor e 
de 587 suflete. 

Comunicat prin: Ioan Holerga, 
preot rom. 

·Răsboiut.· 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne tr.imite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

17 Aprilie: 

Budapesta. - In Polonia rusească şi în Oa~ 
litia occidentală nu a avut loc nici un eveni
ment. 

Mercuri, 21 Aprilie 1915. 

.Pe frontul din Carpaţi situaţia nu s'a schim
bat. 

In Carpaţii .păduroşi unde ;Ruşii au repeţit 
în unele locuri atacurile lor vehemente, am 
făcut prisonieri 1690 oameni. Duşmanul a su
ferit în cursul acestor atacuri precum şi cu 
prilegiul avansărilor înteprinse noaptea, a su
ferit din nou pierderi grave. 

·:Jn Cfalitia sudostică şi în Bucovina s'au dat 
numai lupte de artilerie. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anunţă: Pe câmpul de răsboiu occidental; 
Spre ost dela Ypern au folosit ieri şi Englezii 
granate şi bombe, cari desvoltau gazuri asfi-
xiante. ~ 

Pe coasta sudică a înăltimei Loretto, spre 
sudvest dela Arras, am pierdut un mic punct de 
sprijin, de 60 metri lung şi 50 metri lat. 

In Champagne, spre nordvest dela Perthes 
după explozii în stil mare, am ocupat în asalt 
un grup de forturi franceze. Contraatacul duş
manului întreprins azi dimineaţă împotriva 
noastiră n'a reuşit. 

· In Meusa şi Mosele se dă o luotă violentă 
de artilerie. La flirey, i-am respins pe fran
cezi, pricinuindu-le mari pierderi. făcând ei mai 
multe atacuri împotriva noastră. 

· Cu prilejul unei avansări de 'recunoaştere 
trupele noastre au ocupat poziţiunea inamicului 
ce se găseşte sper sudvest dela Urbeis On Vos
gi), dar pe care în urma situaţiei nefavorabile 
am părăsit'o azi dimineaţă. Vânătorii alpini, pe 
cari i-am fă.cut prisonieri, i-am adus cu noi. 

Un aeroplan francez s'a ivit azi noapte dea
supra Stassburgului aruncând mai multe bom
be. Paguba materială, care s'a făcut mai cu 
seamă în ferestri, e neimportantă. Durere, au 
fost răniti şi câţiva cetăteni. 

Unul dintre aviatorii noştri, cari a aruncat 
alaltăieri bombe asupra Calais-ului, a bombar
dat tot alahăieri şi Greenwich, lângă Londra. 

Pe câmpul de răsboiu oriental: Situaţia nu 
s'a schimbat nici ieri. 

18 Aprilie: 

Budapesta. - Situaţia generală nu s'a schim
bat. ln Carpaţii păduroşi am respins în mod 
sângeros atacurile ruseşti, lângă Nagypol{rny, 
Zello şi Telepoc. Am făcut prisonieri 2 ofiţeri 
şi 1425 de soldaţi rnşi. Pe toate celelalte fron
turi s'au dat numai lupte de artilerie. 

Pe câmpul de răsboiu dela sud n'a avut loc 
nici un eveniment. La focul artileriei sârbeşti 
pornit din regiunea Belgradului am răspuns în 
mai multe rânduri cu succes. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anunţă: Pe câmpul de răsboiu occidental, 
spre sudost dela Ypern, :Englezii au .pătruns ieri 
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dinspre răsărit o icoană, care închipuia pe Isus de rachiu de nu puteam sta lângă el. Imi iau puternic. 
Chiristos, afumată şi aceasta şi înegrită de ve- sumanul de sub cap şi voiesc să mă culc jos in Ici colea e si drumul închis de viscol şi mă 
che ce era. Cer, poate are ceva de mâncat, surcele. El începe a mă înjura şi zice să dorm in~rop până la genunchi în zăpadă. Din când în 
„Doar numai mămăligă goală", îmi răspunde, numai decât alături de dânsul pe pat. N'am ce când mai ridic capul şi privesc spre vârful 
II întreb unde aş putea afla lapte şi mă îndreap~ face. căci e miezul nopţii, în alt loc nu mă pot muntelui, dar nu pot desluşi nimic, căci totul 
tă la un vecin. Când întru în ogradă văd o sa.;. duce şi stând lungit pe pat adorm iarăş şi dorm ' e acoperit de nori de nea, ce se ridicau purtati 
nie cu doi cai. Atunci mă înseninez şi-mi zic în dus până în zori de ziuă. Când mă trezesc, mă de vânt şi se izbeau prin Q;ropi şi văile adânci 
mine: ,.Aha, aici poate voi afla chiriaş care să scol încetişor de lângă stoler, caut apă să mă ce spintecau creasta muntilor. 

v t V Mv „ c · t · v ·1 · • spăl, dar nu aflu, mă îmbrac şi luându-mi strai- ! ma reaca agura · um m ru m casa 1 ş1 m- E tăcere adi'\ncă, numai ici-colea trece câte 
treb pe gospodar, ce mi-ar cere să mă ducă cu t~ îl trezesc să-mi iau rămas bun. ' 
sania. Işi pune îndată mâna în cap, se scarpină l un stol de corbi croncănind peste capul meu şi 
şi zice, că deabia acuma a sosit de pe Măgură Pe jumătate treaz zice: „Sănătate bună" şi ; se lasă unde au poposit ieri sau alaltăieri trans-

sc învârte spre părete, iar eu făcând o cruce ca · porturi1e militare,· doar vor afla grăunte sau 
şi ce e acolo, nu merge să-i dau toată lumea, Dzeu să-mi ajute, ies şovăind din· casă şi por- săminte pentru aşi potoli foamea. Cum mcrv. ' 
zice că era să rămână îngropat în zăpadă şi un nesc iar pe drum la deal pe nemâncate. Cu un : pe drum, răsare deodată la cotitura văii o ba
viscol aşa de mare n'a văzut de când trăieşte. · Rând să merg pe jos„ cu zece să stau, să mai ' racă lungă şi încăpătoare. Lângă ea văd o că
Fiecare cuvânt al omului trecea ca un fior întreb, poate totuş voi afla 0 biată sanie. Dar sută. de unde iese fum. Mă înseninez putin vă
prin inima mea, căci ce aud mă îngrnzeşte şi drumul pare pustiu, numai vântul spulberă ornă- z<'rnd că dau iarăş peste suflete de oameni. Cum 
pe lângă toate sunt singur, fără tovarăş. II rog tul ce mă loveşte în fată. Trist şi cu inima i:rânj ajung intru înlăuntru, mă încălzesc la focul ce 
poate totuş se va decide. dar înzadar. După păşesc a lene cum pot şi ieşind din sat mai zic p[dpăie încet pe vatra de lut şi mă uit lacom 
ce au beut laptele, m'am întors fără ispravă odată un „Doamne ajută!", scos din adâncul h~ ceaşca de cafea neagră, din care soarbe u:i 
la stolerul meu. EI zice că se duce până la birt, I sufletului zdrobit de năcaz. Mai încolo întfllnesc biet soldat. Pofta de mâncare mi se trezeşte şi 
iar cu mă culc pe un pat cu nişte pae desvălite ~ un transport de recruti diri Bucovina, îi întreb scotând din straită un ou fiert aproape îngheta , 
şi pline de colb. Trudit, căci onu dormisem o : cum e drumul. Aceştia încă mă îngrozesc, zicând îl cojesc şi încep a muşca cu poftă. După câ
noapte de fel, mă arunc îmbrăcat pe pat în că vin de două zi.Je peste Măgură. Pun capul teva îmbucături pare că mi se pune un nod in 
pâcla de fum ce fugărit de vântul de afară îşi în pământ şi pornesc iar depănând !ncet cu pi- gât 0 şi eu nu mai pot înghiţi, căci prin mintea 
căuta şi el adăpost în- odaie. Trist şi disperat · cioarele pe cărarea ce era făcută prin zăpada mea încep a trece iarăş gânduri negre: cum 
închid ochii, ca să mă odihnesc. Un somn de ' până la brâu. Cum ajung în valea strâmtă a voi trece acel vârf blăstămat, ce mă nelinişteşte 
plumb se lasă peste capul meu şi dorm vr'o . unui părău, vântul mai conteneştP dar vârfurile atât de mu't. Ce-a mai rămas nun totul la U!'l 
câteva ore dus. Pe la miezul noptii vine gazda arborilor de pe coaste erau necontenit clătinate. -· loc şi ştregându-rni turturii de srhiată de pe 
beat de nu se putea ţinea pe picioare. Când Merg singur ca cucul, nici o suflare de om nu ochi, mă uit prin ferestruica ce lasă câteva raze 
se aruncă pe pat, mă trezesc: îl întireb ce este, mai întâlnesc şi atunci cuget la Creator, cuget de lumină să intre în odaie. DPla baracă văd 
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seara după ce au produs explozii. în pozitiunea 1 
noastră de înălţime, care se găseşte spre nord 
lângă canal, dar i-am respins imediat prin un 
contra atac. Lupta continuă încă numai pentru 
canaluri de subminare pe cari le-au ocupat 
Englezii. In Champagne, francezii au arnncat 
alaltăieri în aer un tranşeu lângă poziţiunea 
ocupată de noi, fără ca să fi câştigat vre-un 
avantaj. In Mcusa şi Mosela s'au dat numai 
lupte de artilerie. In Vosgi, spre sudvest dela 
Stossweiler Saltel am ocupat o pozitiune a
vansată a francezilor. Spre sudvest dela Me-
. tzeral, ne-am retras avantposturile până la 
trupele cari le sprijineau din fata duşmanului 
în număr covârşitor. 

Pe câmpul de răsboiu oriental situatia nu s'a 
schimbat. 

Constantinopol. - Dela cartierul otoman se 
anuntă: Ieri după ameazi un hidroplan duşman, 
care a sburat peste râul Seros, suferind avarii 
în urma focului nostru. a căzut în mare în fată 
la Sassli Limann. Un alt aviator care s'a cobo
rât pe apă, pentru ca să-şi salveze aparatul s'a 
cufundat în urma focului nostru deschis asupra 

·lui. Cuirasatul englez „Nelson" şi un alt hidro
plan, care se apropiaseră atunci, au fost nime
<rite de bateriile noastre. Nelson s'a retras, de
asemenea şi hidroplanul care remorca aparatul 
avariat. 

Submarinul englez ,,E 15" l'am scufundat în 
Dardanele spre ost dela Kaamlik iLina. Din 
echipajul de 31 oameni, am salvat 3 ofiţeri şi 21 
oameni, pe cari i-am făcut prisonieri. Intre ei 
se găseşte şi fostul viceconsul al Dardanelelor. 

De pe celelalte câmpuri de răsboiu nu se 
semnalează nimic nou. · 

19 Aprilie. 

Budapesta. - Pe câmpurile de răsboiu din Polonia 
rusească şi . din vestul Galitiei nu a avut loc nici un 
eveniment mai însemnat. 

Pe frontul din Carpaţi, abstracţie făcând dela ne
însemnatele lupte ce s'au dat în Carpaţii păduroşi, în 
cursul cărora am capturat 197 soldaţi, domneşte li
nişte. 

In sudostul Galiţiei şi în Bucovina pe alocurea se 
dau dueluri de artilerie. 

• 
Berlin. - Se comunică dela marele cartier general: 
Pe frontul dela vest: Spre sudost dela Ypern am alun

•gat pe Englezi şi din acea mică parte a poziţiilor noastre, 
pe cari le mai tletineau. Ieri seară Englezii prin noui a
curi violente date împotriva noastră dealungul căii fe
rate dintre Ypern-Comines vrea să ajung,ă. în posesiu
nea colinei. Atacul acesta s'a prăbuşit cu cele mai grave 
pierderi. 

La lngehniinster am silit pe ofiţerul pilot france7.· 
· Garros să aterizeze şi l'am capturat. I 

fntre Mosella şi Meuse întreagă ziua s'au dat due-1 

luri <le artilerie. Focul nostru a înăbuşit în germene în
cercarea unui slab atac al francezilor împotriva poziţiei 
noastre dela Combres. 

In Vosgi au eşuat două atacuri franceze. Francezii, 
după un asalt neisbutit dat împotriva poziţiei noastre 
din gâtul dinspre vest dela Reichsackerkopf, precum şi 

dupft un altul dat împotriva înălţimilor spre nord dela 
Steinhruck, s'au retras cu mari pierderi. 

Pe fro11tul dela ost: Situaţia pe acest câmp de opera
tiuni e neschimbată. 

Din Franţa şi din Anglia chiar şi dela locuri oficiale 
se răspândesc în străinătate svonuri de victorii, vorbind 
despre succese pe cari adversarii noştri le-ar fi obţi

nut pe câmpul de operaţiuni din vest. Toate aceste a
firmatiuni pur şi simplu sunt scornituri, cari nu merită 
nici un fel de desmintire partială. Indemnăm Ia acest 
loc a se controla comunicatele comandei militare ger
mane. 

$edlnta Casei magnatilor. 

• B11da„esta. - Ieri. Luni, a tlnut şedlntă şi Casa 
magnatllor sub preşedlntla baronului S. Joslka. După 
cetlrea autografului monarhului Casa magnaţilor a trimis 
·monarhului o adresă omagială şi de glorificarea arma
tei, Iar arhiducelui frlederich i s'a expediat o telegramă 
de felicitare cu rugarea ca totodată să predee exce
Ientllor noştri soldat! recunoştinţa celui mal înalt corp 
legiuitor al tării. 

Duel de artilerie cu Sârbii. 

· Neop'lanta. -- Intre SemHn şi Belgrad s'a 
dat un nou duel de artilerie. Mai recent noi 
timp de 2 ore am bombardat Belgradul prici
nuind pagube considerabile capitalei sârbeşti. 
focul bateriilor noastre a redus la tăcere şi o 
baterie sârbească. 

O nouă aliantă balcanică. 

Copenhaga. - D. Dillon prin „Dailly Telegraph" 
comunică că intr'un viitor apropiat se va· stabili o 
nouă aliantă balcanică. Italia depune multă acti
vitate in această direc(ie. Se urmăreşte satisface
rea aspiraţiunilor drepte a statelor balcanice în 
scopul de a· se stabili o situaţie sigură în Balcani 
după încheierea păcei. • 

Dificultatea cea mai grea prezintă cererea Mo
nastinthli ·dela Sârbi de către Bulgari şi opunerea 
Greciei de a ceda Cavala. Cu toate acestea se 
speră că planul unei allante se,va realiza. 

Deschiderea carnerii. 

Budapesta, 19 Apr. - Azi la orele 10 ium. preşedintele' 
camer41 P. Beothy a deschis şedlnta primă a celei din
tâi sesiuni parlamentare în cursul actualului răsboiu. 

Galeriile erau arhipline, Iar afară piasse mari s'au adu
nat în fata parlamentului. 

Preşedintele în dlscursul său de deschidere a vorbit 

I 
că pornesc vr'o 20 de părechi de cai şi boi slo- : de păcătoasă. Zic în gândul meu: „Tot atâta", 
bozi la deal, căci saniile le lăsase ieri la o ba- şi văzând un han .dau să intru. Inlăuntru plin de 
racă din sus de Tihuta, iar ei neavând unde· : recruţi; de nu puteai să arunci nici un chibrit 
mânca, s'au întors în vale. Imi iau rămas bun , printre dânşii şi tot aşa de frig ca şi afară. Uşa 
dela soldatul dinlăuntru şi apuc după transport. : spartă. prin feresti suflă vântul şi crâşmarul -
Mai încolo întâlnesc un soldat stând de pază, ! ca vai de el - cu un sângeap de rachiu ln ba
îmi cere legitimatia şi arătându-i pasul cel un-' I lercă. Când văd aşa nici nu intru, ci mă întorc 
guresc, mă tine în drum zicând că el nu ştie ce I înapoi în drum. Ridic odată ochii· spre soare, 
e scris acolo. Ca noroc că a venit un jandarm 1 căd se înseninase şi soarele era sus pe cer, 
din deal. care cetind pasul mi-a dat drumul să I văd că mă priveşte trist, mi-ar ajuta, dar nu 

· plec mai departe. Imi grăbesc paşii şi îndată a- I poate, căci e slab şi deabia începe a se ridica 
jum~ oamenii, ce porniseră· dela baracă. Inainte 

1

1 din boala iernii. Sprijinindu'-mă în o bâtă aflată 
e o păreche de cai, al căror stănân rămăsese pe drum, pornesc călcând apăsat la deal. 
ieri bolnav în Tihuta. Ei de abia înoată prin După vre-o 2 klm. de urcat ajung pe mu-

1 omăt si neavând cine să-i rnâne. m'am dus eu. cbia unui deal. Aici e crivăţul în putere. zăpada 
Mă sui şi merg o bucată călare, iar când mă se- ridicase de un metru şi soarele se învăleşte 
strânge gerul mă scobor, ·mai încolo iarăş mă în nori albi de omăt, care. când mă lovea în 
sui. Vântul suflă· a pustiu şi cu cât urc mai la faţă, mă orbia pălmuindu-mă ca Jidovii pe 
deal, cu atât mă loveşte mai cu putere. pare că Isus Christos. Pe aici întâlnesc necontenit oa
ar vrea să mă oprească din cale. Astfel merg meni, cari •rănesc zi şi noapte troianul, ca să 
îngrozit de veştile auzite aseară până aproape poată trece transporturile şi trupele ce merg 
de Tihuta. Deodată aud în urma mea un clopot. spre Bucovina. Uitându-mă împrejm nu vM 
Mă tot uit, dar fiind multe cotituri nu văd nimic. alta nimic. decât dealuri şi munţi îmbrăcaţi în 
Indată mă ajunge poşta, care merge la Tihuta vestminte albe. Toate odihnesc tăcute în tim
şi de acolo la Bucovina. Las caii şi-l rog pe vi- pul iernii. Natura moartă părăsită de cântărete, 
zitiu să mă ia în sanie, îl îmbii cu un bacşiş numai bietul om zbuciumat din leagăn şi până 
numai să mă lase, dar în Tihuta mă dă jos şi-mi la mormânt se. luptă încăpăţinat cu vitregia 
spune, că bucuros m'ar lua, dar nu poate. căci sortii, ce-l răpune, dacă nu astăzi, mâne desi

. poşta ·nu merge peste Măgură, fiind troianul gur. Numai el se loveşte de-o stâncă şi de alta, 
foarte mare şi 'drumul împiedecat de so1dati. până 'ce cade zdrobit, înghiţit de .pământul din 
Alt fior de moarte îmi trece prin inima mea şi care a creat şi mâna ce voia să cuprindă lu
lumea începe a se învârti înaintea ochilor. când mea zace fără putere pe piept. Omul e fiul ~rijii, 
mă. văd rămas singur în zăpadă pe o vreme aşa el e victima muncii. dar tot el e domnul naturii, 

J; 

despre cauzele răslJoiulul, desfăşurând Istoria răsbolu

lui şi mersul evenimentelor pe câmpul de răsbolu şi re
marcând eroismul, cu care şi-au împlinit soldatll dato
ria, .a făcut propunere pentru trimiterea unei telegrame 
omagiale la 'adresa Maj. Sale monarhului, iar o altă te
legramă arhiducelui frlederic in care să se exprime în
credere în armată. 

Prezentând rapoartele din rezortul său despre che· 
stllle din cursul · l)auzei .parlamentare, preşedintele a 
amintit despre schimbarea la <Wnducerea mlnisterulul 
de externe, despre membrii cari Iau parte in număr de 
84 pe câmpul de răsbolu, despre membrii decedat! şi des
pre cel căzut! în prinsoare la Ruşi. Camera luând la 
cunoştlntă raportul preşedintelui a hotărit continuarea 
şedinţei pe ziua de mâne, Mart!. 

Nouă ofensivă rusească în Carpati. 

Copenha2a. - Din Petrograd se anunţă, că 
Rusii fac o nouă grupare a forţelor lor în Car
paţi în scopul unei nuoi ofensive. 

Rusia refuză să dea grâul coman
dat de România. 

laşi. - Se ştie că guvernul român a hotărît 
pentru a pune capăt speculei ce se face de cătră 
cei interesaţi cu grâne, să C<>mande în Rusia un 
număr de 2000 vagoane cu grâu. 

In legătll'ră cu aceasta a sosit astăzi în lo
calitate ştirea că guvernul rusesc refuză să pre
dea această comandă. 

Această atitudine a guvernului dela Petro
grad este explicată în unele cercuri prin faptul 
că România n'a onrit în mod riguros expor
tar~a productelor sale pentru Germania şi Au
stria. 

Politica Greciei. - Declairatiile 
· ministrului de externe grec. 

III; 11 H • • 

Copenha~a. - Corespondentul atenian al 
ziarului „Politiken" a avut un ,interview cu mi
nistrul de externe al Greciei d. Zografos care 
a declarat: 

- Grecia rezistă tentatiunei de a face o po
litică care pentru moment ar avea o înfăţişare 
strălucitoare. Guvernul grecesc îşi reglemen
tează politica pe două 1puncte de vedere şi anu
me: pericolul bulgar şi soarta Grecilor cari se 
află sub ·dorninatiune stră·ină. 

Ministrul şi-a exprimat marea părere de rău 
că d. Venizelos se retrage în viata privată şi 
declară că atât dânsul cât şi ·toţi membri·i gu
vernului au făcut totul pentru a provoca în mo
mentele de fată rali~ea tuturor partidelor dar 
limbagiul exaltat al ziarelor precum şi nervozi
tatea dlui Venizelos fac grele silintele guver
nului. 

tot el e stăpân peste întreg pământul. 
De aici sunt încă vre-o 5 klm .până pe cul

me, de aici începe greul, de aici începe mânia 
lui O-zeu. !notând Qrin zăpadă merg singur . 
f\proape de vârf ajung o baterie de artilerie 
de câmp. In urmă dace un soldat o biată vacă, 
dar vita a căzut de oboseală şi de gerul ce 
face să trosnească lemnele şi să puie turturi 
de ghiaţă pe fata lovită de crivăţ. Lucrătorii, cari 
rănesc drumul îs ct'i.tă frunză· şi iarbă, dar nu 
pot face nimic. Acolo era îngrozitor şi am cre
zut că aici îmi vor rămânea oasele îngropate. 
Omătul e aşa de mare, încât în~ropase şi sâr
mele de tdegraf. Prin mijloc e drum numai 
pentru o trăsură, pe ambele laturi ziduri groase 
şi înalte de zăpadă, iar pe deasupra vâiie vân
tul ca plumbii din puşcă şi aruncă grămezi de 
omăt în caîe. Nu se cunoaşte om pe om, toti 
sunt albi. Mă trag încet pe lângă soldati şi când 
sunt un klm departe de culme, le ies înainte. 
Lucru greu de povestit. 

Cete de oameni cu cojoace lungi, cu cuşme 
mari, cu opincile î'llvălite în pae, cu fata aco
peiită, de numai ochii li se văd,rănesc necontenit 
omătul săpând pe unele locuri în troia,n. Cand 
ajung ·acolo cred că-s în gura lnfiorătoare a 
iadului. Cât omăt mă lovise în fată curgea şi
roiu de apă pe grumazi şi gura mi-o adăpam 
numai cu turturi de ghiaţă. Aci pare că natura 
îşi pusese toate puterile să mă oprească din 
cale, să mă îngroape în câmp, dar adunându-mi 
puterile slabe şi puţine, ce-mi mai rămăsese, 
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INFORMAŢI UNI. 
Arad, 20 Aprilie 1915. 

Jos la moara.„ 
Jos la moara de sub sălcl 
Apa bate 'n scânduri; 
Stropii cad de pe lopeţi 
Resfiraţi de vânturi. 

Dinspre sat n' auzi doiniri 
Ca şi altădată, 
Doar cocoşii cântă 'ntins 
Şi dulăii latră. 

Luna-şi bate razele 
Prin fereastra mică, 
Unde toarce plicticos 
Leneşa pisică. 

Morărita şede trisf 
Ca şi 'n ceasul mortii 
Şi suspină, ascultând 
Scârf ăitul rotii. 

Si tot plânge, blestemând 
Ursitoarea lumii; 
E mai pală fata ei 
Decât fata lunii. 

Si cum unda-şi cântă 'ncet 
Tainica cântare, 
Par' că-l plânge pe morar, 
Dus în lupta mare„ •• 

Si-o să-şi vază iar morarul 
Ţara sa iubită; 

• 

Dar mi-e teamă, să nu-şi afle 
Moara părăsită„.;. 

Terentiu Trlpa. 

REDACŢIONAL. Numărul nostru (75) de 
azi, Marti, ( 7 /20 Aprilie) nu a• apărut din cauză 
neatârnătoare de noi. 

REDACŢIUNEA. 

Locot. colonelul Dănilă Popp. 
P.reoum .aim alnunţat,uftttl dintre comanldanţii 

eroid ai trupelor noastre din Bucovina este d. 
major Dănilă Popp,avansat pe câmpul de luptă la 
gradul de locotenent-colonel. Acest vitea.z 
ofiţer român, îmbolnăvindu-se colonelul f1-
scher, a luat asupră-şi comanda grnpei de sub 
comanda colonelu1lui Fischer şi începând din 
6 Ian. a c. a condus cu o rară energie şi pri ... 
cepere evaJCuarea Buccwinei de trupele ru
seşti şi urmărirea lor peste Prut. „Neue Freie 
Presse" Nr. 18191 descrie pe mai multe co-
1Ioane ructivitatea acestui brav ofiţer .român, 

mă încordez odată şi făcând ultimul asalt, ies 
la crâşma din vârf. Un jandarm năcăjit îmi sare 
înainte, mă opreşte şi văzându-mi .pasul îmi dă 
drumul. Crâşma era îngropată până aproape de 
streşine în omăt. Dau să intru îin lăuntru, dar 
şi aici e o claie de recruti ce pleacă spre Stiria 
şi caută rachiu încălzitor. Ori de avea jidovul 

. ceva sau nu, nn ştiu, căci când am văzut că şi 
în tindă e omătul de un metru am lăsat toate şi 
am pornit" încet mai departe. Cum încep să 
scobor spre Bucovina îmi grăbesc paşii temân
du-mă nu cumva să mă ajungă crivăţul. Soarele 
închina spre apus şi·mi trimetea blând razele 
sale. Ajuns la frontiera Bucovinei fac o cruce 
mare mulţămind lui Dumnezeu că m-a întărit 
să pot ajunge să-mi văd iarăş tara iubită. 

„ROMANUL" Mercuri, 21 Aprilie 1915. 

care, asemenea sublocotenentului Rusu, a de- I 
ven1t o figură eroică-legendară în ochii sol- 1 

daţilor noştri din Bucovina. Din biografia ce ; 
o face corespondentul lui „Neue Fr. Presse" l 
dlui l~t.colonel Dănilă Popp reţinem unnă- , 
toarele. 

„El este un Român transilvănean, elev al 
Academiei Tereziane. la început a servit la 
arma artileriei apoi a intrat la geniu. A fost 
detaşat la direcţiunea trupelor de geniu din 
Triest şi Przemysl, iar la mijlocul lui Sep
temvrie la comandamentul capului de pod 
Sieniawa pe râul San. 

Gratiarea Ofiterilor din Rusciuk. O tele
gramă din Sofia anunţă că regele Ferdinand a 
graţiat pe colonelul Cerkowski şi pe maiorul 
Puingef, cari au comandat brigada dela Ferdi
narulowo. 

Sentinţa din Rusciuk a fost prefăcută în 
muncă silnică pe un termen ce se va fixa ulterior. 

Din Octomvrie începând majorul Dănilă 
Popp a fost detaşat armatei Pflanzer în ca
litate de şef de stat major al unei divizii, 
care a operat pe linia Câmpulung-Seletin. 
Cum îl judecau oamenii pe acest ofiţer? Un 
militar înalt al armatei Pflanzer mi-a spus 
odată: „J.ntr'o armată iregu.Jară majorul Popp 
ar fi deja de mwlt general". /l întâlneşti în 
Bucovina, dacă te apropii de tranşeele ex-

. treme, în focul şrapnelelor sau într' o cărută 
ţărănească, în care şade o figură uriaşă cu 
profil ascuţit şi cu o carabină pe spate. Glo
taşii salută pe uriaş cu strigăte puternice şi 
el le răspunde râzând. Acesta e legendarul 
locot.-col.onel Popp''. 

Clubul român din Viena a avut la Dumineca 
Tomei o întâlnire socială foarte reuşită. Sala dela 
,,Magistrat" a fost tixită, colonia română, mese
riaşi, militari răniti şi din garnizoană, în frunte 
cu d. general Al. Lupu si d. nr. Lazar Popovici, 
au petrecut în cel mai familiar mod„ o seară 
care va rămânea o amintire nJăcută. D. prP<:e
dinte Ilie Radu, arhivar la Consulatul general 
român salută oaspeţii prin un discurs foarte 
frumos, şi le multumeşte pentru prezenta dlor 
într'un număr atât de considerabil, precum şi 
pentru atentiunea dlor, care o au fată de socie
tate etc.; predă apoi cuvântul dlui primsecretar 
Al. S. Iorga, care tine o conferinţă (a 42-a) din 
domeniul industriei nationale. Vorbeşte despre 
şcoalele de industrie din Zakopane şi Câmpu
lung şi atrage atentiunea asupra necesitătii în
fiintării ăstor fel de şcoli, şi în Ardeal şi Bănat, 
arătând cum statul este dator neapărat a face 
aceasta. 

Conferinta de peste o oră a fost ascultată 
cu mare atentie si a stârnit mari multumiri. 

Expune un pl~n de învătământ potrivit îm
prejurărilor locale ~i experientelor mai noui fă
cute pe acest teren în institute similare apusene. 

Pentru orfanii soldatilor am primit 10.50 cor. 
colectati dela următorii tunari din Trebinje: 
Caporal Iosif Cutean din MoQ"oş 2 cor., lovi Ni
colae din Rigosfi.irdo 2 cor., Cocoş Dumitru din 
Samfalău 2 cor., Pavel Sebeni din Tricium 1 
cor., Uinari Nicolae din Cricău 1 cor., Muntean 
Nicolae din Samfalău 1 cor.; floria Gheorghe 
din Rigosfi.irdo 1 cor., Szocs Ioan din Szâszre 
gen 50 fii. 

Moairte de erou. In spitalul militar din Lu
goj a încetat din Viată învăt?itorul nostru din 
Bogoltin Mihail Dragu/eseu, sergent la reg. 8 
de honvezi, în urma unei ftisii, în etate de 29 
ani. II dPnlânge văduva nemângăiată cu doi 
copilaşi. - Onoare memoriei lui! 

Anchetă asupra cauzelor mişcării din Serbia. 
Guvernul bulgar a informat Serbia că este de 
acord să se facă o anchetă asupra cauzelor 
mişoării din Serbia cu conditiune să se înte
leagă asupra cauzei emigrărilor Bulgarilor din 
Macedonia. 

Of iterii vor fi mai, întâi degradaţi. 
Ştirea aceasta a produs mare impresie la 

Rusciuk, ambii aceşti of iteri având legături în
tinse în cele mai înalte straturi sociale din Bui-
garia. 

. ... - .. -· 

Dela primăria oraşului Lugoj. - Publicatlune. - In 
privinţa sustinerei arăturilor semănate, aflătoare în a
propierea fortificărilor. Fortificările (întăriturile), cari 
se zidesc în jurul oraşului Lugoj pe lângă scopurile ge
nerale militare au şi acea menitiune, ca Ia caz de atac 
din partea inamiculut, populatiunea oraşului Lugoj să-şi 
afle scut de apărare. 

Prin urmare se impune stricta datorinţă nu numai 
populatiunei civile, dar şi acelor proprietari de pă
mânt, cari au în apropierea întăriturilor ... ământuri, ca 
acele fortificări să le tină în stare bună. 

· Ruinarea, stricarea acelora se pedepseşte foarte 
strict. 

Toţi acei proprietari de p,ământ, cari prin edificarea 
acestor fortificări au suferit daune, acele se vor preţui 
si respectivilor se va rebonifica. 

Referitor la semănături, conform ordinatiunei edate 
din 5 Martie A. E. K. se ordonează următoarele: 

1. Apropierea de toate obiectele de întărire, şanturi, 
acoperiri, împiedecări, etc., numai până la o depărtare 
de 20 metri este permisă. Aşa dară numai până la de
părtarea aceasta se pot pământurile cultiva. 

2. Numai dela o depărtare de 500 metri socotind 
dela împiedecările făcute cu drot ce se află înaintea 
fortificărilor este permis a semăna grâu, orz, ovăs, se
cară şi cartofi, dar m:tt u'lrtos ovăs şi cartofi. 
~Dela fortificări socotind peste 500 metri depăr
tare, precum şi 20 metri depărtare socotind dela toate 
obiectele, cari se află în periferia fortificărilor este per
mis a semăna şi cucuruz, hemei etc. 

4. Viile, la o depărtare de 20 metri dela linia forti
ficărilor se pot si mai departe ca atari cultiva. 

Despre această dispozitiune pe baza recercării de e
dificare a fortificărilor şi a ordinatiunei vice-comitelui 
comitatens de sub nr. 139-1915 prezidial încunoştiinţez 

publicul mare spre ştire şi acomodare. - Lugoj, 9 A
prilie 1915. Dr. Baltescu, primar. 

Importul de porumb pentru săteni. „lnfr ăti
rea" federaţia însoţirilor săteşti din Sibiiu mij
loceşte cumpărarea de porumb dela băncile po
pulare din România pentru sătenii săraci cu ur
mătoarele condiţiuni: 1. Dacă i se anticipează 
de 1 vagon (10.000 Klgr.) suma de 3300 cor. 
pentru cumpărarea .porumbului şi acoperirea 
cheltuielilor de transport până la Sibiiu. Chel
tuielile de transport dela Sibiiu îl privesc pe 
cumpărător. La urmă cumpărătorilor li se face 
socoteală şi eventualul rest li se restitue; 2. 
Dacă i se dă asigurarea vrednică de credintă, 
că porumbul va fi împărţit ţăranilor lipsiţi, fără 
dobândă ori speculă; 3. Dacă i se dă asigurarea, 
că despre distribuire i se va da socoteală înain
tându-i-se o listă despre felul cum a fost îm
părţit porumbul, şi eventual se supune în pri
vinţa aceasta chiar şi controlului federatiei; 4. 
Dacă i se dă asigurarea, că după liniştirea vre
milor, cumpărătorii vor înfiinţa în comună o 
însoţire de credit, care să intre ca membru în 
federatie. Porumbul se va expeda în vagoane 
închise vărsat, far nu în saci, până la staţia cea 
mai apropiată, arătată de cumpărători. Coman
dele să se adreseze: „lnfră(irea" federatia în- · 
satirilor săteşti, Nagyszeben, Piata ttermann. 
Nr. 4/a. 

·---~---,==-------------=- -'-·-- -·----
Regimentul de dragoni nr. 9. Arhiducele 

Friederich comandantul suprem al armatei dela 
nord a exprimat admiratia sa <:i cea mai deplină 
recunoştintă diviziei de _cavalerie nr. 4 şi în 
special regimentului de dragoni nr. 9. foile din în 
Viena au adaus, că acel rerriment recrutat din 

POSTA ADMINISTRATIEI. 

Paulina ttaiduc, Moceris. Am prLmit 7 cor. 
abonament până la 30 Ianuarie a. c. 

Câmpulung. Bucovina este compus mai. ales din Ruteni. DeIoan- Sabie, 
stud.-univ voluntar. putatul român din "Reichstag- Simionovici recti-

Ioan liulea, Bolea. Am primit 7 cor. în abo
nament până la 30 Iunie a. c. 

Titu Russu, Budapesta. Am primdt 7 cor. în 
abonament până la 30 Iunie a. c. fică acum această 

- arătând, că acel regiment e re-
crutat exclusiv din sudul Bucovinei şi deci este . 
aproape complet românesc. Redactor responsabil: Constantin Savu 
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