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Prietenia italo-română. µăr•at situaţia nu ar fi aşa după cum ne-o în
chipuiam, iar intra.rea în acţiune a Italiei nu 
c atât de nrpropiată pe cât era a!Jluntată. 

Campanie de ştiri tendenţioase. - - Telegrama din Roma nu spune că Italia 
nu va intra în acţiune, dar spune trei lucruri 
cari trebuie să dee tde gândit: Arad, 16 Ian. Şi aiceasta cu atât mai mult cu cât din 

Dintre toate alianţele şi înţelegerile aceea f~a~te multev părţi sosesc l~ Bucur~şti asigu
care este mai simpa1tcă Românilor, aceea r~n - dupa cui:i sunt~ mfc~rmat1 - cui:_1-
care corespunde mai bine şi intereselO'l' Ro- c~, n~greşit, Italia va intra cat de repede m 

A • • • • 1 d . . I rasbom. 

1. Că, interesele şi aspiraţiunile Italiei 
nu sunt aceleaşi cu ale României; 

2. Că, acţiunea Italiei Tlu este legată 
de acţiunea României; mamei ş1 motive or e oportumtate e przete- 0 A d t t t · v · t nia Italiei. ar, pe can · oo. e ~·ces ~ as1g.urar.1 sun. 3. Că, intrarea în răsboiu a României 
nu va atrage şi intrarea în răsboiu a Ita
liei. Legături de sânge, tra'diţii seculare, re.. 

deşteptare naţională după veacll'ri de ador
mire, toate a/Cestea contribuie ca în România 
o strânsă înţelegere cu Italia să fie bine pri
mită de opinia publică. Un singur glas va 
spune î·ntotdeauna, că dela Italia n' a primit 

·România nici un rău şi nu se poate aştepta 
l~ ·nici un neajuns, dar că dela Italia poate 
România aştepta binele şi sprijin desinte
resat. ··,_ 

date pe calea presse1, ş1 cu mtenţia, hreştc, 
de a întări î1n România curentul sfmŢ>atic Ita
·liei, ziarul pa·rizian „Le Journal" aduce o te
legramă din Roma menită să producă sur
prinidere. 

Iată această telegramă în'!:ocmai după 
C;um o publică ziarul francez: 

Roma. -· Se declară din isvor ofidos: 
„Este neexact a se spune, că acţiu

nea Italiei este legată de acţiunea Româ
niei. Aceste două ţări, cari sunt legate 
printr' o strânsă prietenie, se află într' o 
poziţie identică în faţa Eurovei, 

De unde vine această telegramă? 1'11 ce 
scop a fost ea publicată tocmai aieum şi toc
mai într'un ziar francez? Cât adevăr repre
zintă şi câtă autenticitate are ştirea lui „Le 
Journal" că Italia nu va intra în răsboiu daică 
intră România? 

Iată întrebări ce se impun şi iată de ce se 
cere conducăto;rilor României ca să aibă, pe 
lângă mult pait:riotism, şi multă prudenţă. In clipele prin cari trec fraţii noştri din 

Rcmâ;1ia pe lângă sentimentul şi instinctul 
popular, 'mai joacă un rol însemnat si jude-
cata rece; oamenii cari au gre:ma sa·rcină de dar cu interese şi cu aspiratiuni 

Şi, pe când „Le Journal'' dă această ve
ste. un alt mare ziar francez, „Le Temps" 
publică un fong articol la adresa României 
si Italiei, în care găsim următoarele declara
ţiuni caracteristice: 

a ţine cârma statului român, au înţeles că u deosebite. Nu trebue să se creadă 
conlucrare strânsă cu Italia este pentru Româ- cumcă intrarea României in răs- · 

~· _,ni,a de .un interes capital. Această conlucrare boiu, va atrage imediat şi intrarea „„Nu mai puţin însă nu trebuie lăsat 
să fugă ceasul opartun şi să te laşi a fi 
încolţit de evenimente la îmnrejurări 
noui, cari pot dintr' o zi pe alta să modi- • 
fice faţa lucrurilor şi să prezinte proble
mele politice cele mai complexe sub as
pecte neprevăzute. 

nu este numai o demonstraţie de simpatie, Italiei!!" 
da·r:, mai ale~,. este o afin:nare de f?rtă, sunt [· Această telegramă, după ce Italia· a ocu-
aproap~ 2 m1l10a_,ne .de b:iwnete cari vor duce pat Valona şi a manifestat serios că voeşte 
cn ele m balanţa victoria. să facă o şi mai aocentuată politică în penin-

La Bucureşti, dar şi la noi, sunt mulţi a- · sufa balcanică? 
ceia· cari împărtăşesc părerea cumcă, pentru Trebuie să recunoaştem cu tCYtii, cumcă 
a da mai multă greutate întrărei în acţiune 1 această telegramă, ma·rcată din isvO'l' oficios 

::·r.mâniei, va trebui ca aceasta să se facă ' italian, şi publicată într'un ziar francez, e 
Este sifmr, că răsboiul actual va avea 

drept rezultat remanierea definitivă a 
hăr(ei întregei Europe şi cd înviTZgătorii deodată cu Italia. sortită ca să producă o uimire generală; nea-

M. Guyau. 

. , ------· ·-

Cră ·iunul acolo ... n'are să-l mai depene mult, pentru ca să poată 
răspunde: 

Versurile de aseară. 
Voi;Scrise-asearit, versuri ce azi am recetit, 
Sunteţi aşa bătrâne, o versuri din ajun? 
Nu vă mai. recunoaşte azi ochiul meu uimit, 
- De~ veneau din suflet, nimic azi nu-mi mal 

spun 
$i le ascult pe gânduri. - De unde aţi· venit? 

O versuri dragi, poemă plăpândă ce-am uitar, 
Ce farmec trecător în tine a apus? 
Ori inima mea astăzi bătaia şi-a schimbat, 
$i-a fost farmecul vostru de gândul meu a.dus? 
Cum moare într' o clipă ce-odat' am adorat.„ 

Dar voi, spre cari vreme şi depărtări se 'ntind 
$i pentru cari cântu-mi cu mult e m<ll străin, 
O cetitori, cum versuri ce sufletu-mi. cuprind 
Jn voi se lase urme, vrodată dacă vin? 
Voi le-ati uiţat de-acuma, nimic în voi n' aprind„. 

Nimic a mele versuri azi vouă nu vă spun, 
S'au dus şi n'afi luat seama, ca vrut rătăcit, -
Ci 'n ele, ca să doarmă, tot sufletu-mi adun ... 
Voi, scrise-aseară, versuri ce azi am recetit, 
Jn voi îmi era viata, o versuri din ajun! 

Trnd. de Alex. Mircea 

Numărul poporal pe l an 4. cor. 

De Ion· Gorun. - Aşa este, Michel. 

Şed doi alături, _ îi văd într'o gravură; nu Şi chipurile din gravură nu mai stau nemlş-
ştiu cum, îmi vine să-i ·P'Oreclesc: Hans şi Ml- cate, unul terminându-şi vurştul şi cellalt aprln
chel; - aşa ceva li se potriveşte, caşi roiful cu zându-şi ţigara, - ci iată, prind mişcare, deşt 
vârful ide SU'lită deasupra, ca ş.i atitudinea gre- rămân tot şezând alături; - dar 1ntind mânile, 

clipesc din ochi, aruncă fum de tutun pe nărt, 
oaie şi meditativă, în uniforma pe care o ghiceşti scutură cenuşa ţigărilor, oftează şi vorbesc. 
ţepoasă, groasă, minui!1ată de apărare împotriva 
umezelii şi a frigulu1i. Unul n'a isprăvit încă vur- - Adică ce zid tu, Michel, - ne sade bine 
stul din mâna stângă şi mai are în dreapta 0 nouă să ne facem Crăciunul acuma aici pe bu
bucătkă de pesmet; cellalt a aprins o ţigară. - t11ruga asta ... franceză? 
Vurşt şi ţigară, au venit de departe, în pache- - Lasă, Hans, că de-acu are să fie a noa
tele, „<laruri din dragoste", - nu sunt dela ser- stră, are să fie b11turugă ·germană, şi toată pă
viciul de aprovizionare. tlans şi Michel au cu- durea asta are să fie germană şi pământul cât 
noscut scrisul de .pe adresele pachetclelor, şt îl vedem aicea ... 
s'au înduioşat. Apoi s'au aşezat alături, pe un _:_ Da, da, - nu e de glumit cu „Berta cea 
buştean în dosul unui tranşeu, şi Ie-au <lesfăcut, groasă" ... Decât că mie ce-mi pasă? Eu n'am 
pacheţelele, f.iecare de partea lui. să rămân aicea; eu am să mă întorc acasă Ia 

Daruri sărace, din dragoste bogată. Nu sunt Kukusheim, unde mă aşteaptă Berta cea subţl
aicea ·lucruri fine de consumat, paştete de Str.as- rică ... Şi oare tu nu? 
sbmg, vinuri de Rin sau ţigări import de Havana - Ba· şi eu tot aşa am de gând, de m'or lăsa 
ori de 1Egipet. Dar nioi nu trebuie. Ceeace tre- francezii şi n'or isbuti să-mi păstreze oasele su
buie e aducerea aminte. Aducerea aminte des- venir undeva p'aici .prin vr'un şanţ, săpat poate 
pre o dragoste bogată; şi pe aceasta o pot trezt chiar de mine.„ 
şi daruri sărnce, - o! mai ales darurile sărace. - 'Eh, las-o p'asta, - nu e bine să cobeştt„. 

- Nu-i aşa, Hans? - zice 1Michel aprinza.n-1 Să vorbim mai bine de-ale noastre. · 
du-şi ţigara şi urmând un gând pe care cellalt - Să vorbim ... 

:.-:.~~~~~~~~~~--------~~~~~~~~----
Preţul unui exemplar to flleri. Numărul poporal ~pe 1/2 an 2 cor. 
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Pag. 2. Duminecă, 17 Ianuarie n. 1915. 

se vor aplica în mod leal sd rezolve toate s'o scoa1ă pe România din fire şi s'o arunce Boneta Vaslu Clor.a Vastu Iacob -
chestiunile atât de dureroas11-< V.. cort--rdit-1 1:niedia&~în 1răs9oiu. . Uglean Mihai Mtc ~rge Iacob· 

l 
. A • d . Mtrişan laa&"t. Solomon Ioan Vaslu 

P omaţza, m teama ei e a <:ompromite un· „P-ester · Lfoyd"~ .s€tllioficiosal ,guver-nnlui: · ra-., Va!IHt:-AleQ.~ ciut vas. Marcutleoctt 
echilibru care se ştia nesiguri n,_,_a îndrăs- ungari,- a.trisipuns Clt''etlet'gie la··-şiiJ:lile_ ace.Mea:~ Mwrut Ioaa1 Ardei Ioan Pletruşlel 
nit să le abordeze pe faţă. Dar ntli.este: ·ce atribuie Ungariei· intentiunea!de~a ,fâeelpa... . OoorciuJ Iacob.:. Ciorcaş Iacob 
mai puţin sigur, că în- această- regulare ce separată„ Cltilelln V•!!i•H~1ut.a 101 Pop Cllplci.u Vasiu 
d f . "t' v ţ" ld d L.. ~ · 100 SteiMt I~tAla~: 

e im 1va 9ll va zne soootea „~ e St-UrftJ-. , Dai!; toate( frătttâtltările a.cestea. ,a11at-ă~ in·,~ , 
rile fiecăruia şi că în nici·un:-annu stt,va:.- 'oriice:'CaZ, că:;se_,în-vârt~_-tot.Jelti,l :de mane- J · Cillln~*i 11 .Iânuarie 1915. 
admite intervenţia în negocieril~ de pace vre şi deci· RomaAn1·a-- tr""bue sa~ ·t1'e·· cu """hîi bine 

1 ~ ·z , .... """ Alexandru Mirişian, paroh român. a...,, puteri or cari n au luat parte în con- deschişi şi. să nu se ui:te -decât fa. miteresele ei. 
flict". 

„Le Temps" conchide, că 
„sunt indicii cari trebue să dea de gândit 
oamenilor politici români şi italieni, oricât 
de puţină importantă s' ar da svonurilor 
că Austro-Ungaria e doborâtă şi că unele 
cercuri ungureşti sondează ici şi colo spre 
a şti cum s'ar putea încheia pacea fărd 
ca Ungaria să fie silită la sacrificiu." 

Este aceeaş notă pe care o publicau mai 
zilele trecute şi ziarele ruseşti. 

Manopere, abilităţi, şurubării pentru ca 

Inţegerea cu Itailia este de mare impor-
tanţă şi socotim că ştirea lui „Le Journal" nu 
are alt scop decât să paralizeze această în
ţelegere. 

Guvernul româ-n nu se va inspira însă; 
cârtd este vorba de atitu<lmea Italiei, din te
legramele fabricate cu anumită tendinţă.· El 
are, după cât ştim, raporturi directe cu gu
vernul dela Roma şi manifestaţiile făcute 
pentru înţelegerea cu România, de parla
mentul italian, sunt o garan(iu cd între Ro
mânia şi Italia se poate stabili o legătură 
trainic<'!. 

Jertfa Românilor pentru trou şi patrie ! 
Lista soldaţilor români din comuna Călineşti, în comitatul Sătmar, 
- cercul· Ţărei Oaşului, pe câmpul de răsboi. 

Cardoş Ioan Ioan 
Marcut V asiu Iacob 
Marcut Ioan Iacob 
Ciul Mihai sfrank 
Clorcoş Vasl• Mariei 
Cotlu George 
Ciorcoş Grigor 
Botoş George Mihai 
Ciul Ioan Vastu 

16 Bumb Iacob 
Bumb Ioan 

• Oogea Vaslu 
Tiaram George 
Surd George Stefan 
Surd V aslu Stefan 
Marcut Vaslu Iacob 
Ardei Vasiu 
Neamt Mihai 
Ciertl.u Vaslu (Turt) 

20 Oros Vaslu 
Bura Mihai 
V aslle Iacob solga 
Popa George 
Buda Ioan budltca · 
Copil George (ţ) 

Oavro Ioan Ionaş 
Botoş Ioan Dumltnt 
Bumb Ioan loaa 
Cocăra Ioan 

30 Vasile Iacob Oeorge 
Surd Petre Mihai 
Popa Iacob 
Cllplclu V .aslu Vaslu 
Ardei Iacob 
Stefut Vaslu dlga 
Ciuleau Iacob 
Botoş Iacob V aslu 
fane Vaslu Vaslu 
Solomon Iacob 

40 Uglean Iacob harl1a 
Ciora Ionaş 
Botoş George V aslu 
Boge Ioan 
Stefut Clllca 
Marcat Vaslu 
Clora Iacob George 
Ctora Oeorge Oeorge 
Ciorcaş Ioan 
Oltasto foan George 

50 Bobita Vaslu 

Şi tăcerea se lasă, greoaie, din cerul plum
buriu, se răspândeşte d~n ceata rară, cuprinde 
gândurile şi le apasă. 

- Să vorbim, - îşi repetă Mic.hei în gâna; 
- tăcerea nu e bună, - ea zugrăveşte fantome 
ochilor şi cutremură sufletele ş.i le slăbeşte„. 

- Adică ce crezi tu, Hans, că după răsboiui 
ă5ta o să se ieftinească -cartofii? 

- Da de unde, 1Mkhel ! Tu n'ai auzit? O să 
se sclll11pească, fiindcă după :răsboiu toată lu
mea la ooi trebu·ie să trăiască mai bine ca îna
inte.„ Şi aşa şi ţăranul trebuie să-şi vândă car
tofii mai scump, să prindă mai multe parale, să 
trăiască mai la larg ... 

- Bine, dar noi ce--0 s'avem de-acolo? Eu 
sunt pantofar, tu eşti croitor; dacă noi o să plă
Hm cartofii mai scump, nu văd cum toată lumea 
are să trăiască mai bine şi mai la larg ca ln
nainte ... 

- Bi, nu vezi! Dar e simplu de .tot: ai să vinzi 
şi tu mai scump ·ciubotele şi eu să iau mai mult 
-ca atâta la costum„. Şi iată cum cu toţii o să 
p-rofităm, o să câştigăm mai mult şi o să trăhn 
mai -bine„. 

Michel se scarpină după ureche şi incearcă 

fane Iacob 
Slrcloc Vaslu Pavel 
$tel V.aslu Iacob · 
Gambra Vaslu 
Ardei Vaslu 
Pulbere George 
lndreieş George 
Fane Ioan Irinei 
Ghertlan Vastu 

60 Luplşca Voslu :_ ştlop 
Mic Iacob 
Gambra Ioan 
Luncan Sbirea Vaslu 
Luplşca Petre 
Boncla Vaslu 
Bura- Georg&. Costin 
Solomon Ioan 
Buda Vasiu 

Olrasto Vastu (ţ) 
70 Clcău Mihai 

Paşcba lacolt 
Clul George 
Bumb Ioan George 
Bumb V,aslu Oeorge 

Georglut Ioan 
fane Ioan Ioan 
Fane Tamaş Ioan· 
Pulbere Oeorge 
Patl Ioan 

80 Clcân Stefan 
Olrasto Ioan Simion 
fllrasto Ioan Petrl 
Marcut Alexa 
Cocăr.a Vaslu Vaslu 
Paşcba Mihai 
David Gavr11-

Următorii au fost asentatf în 16 Noemvrle dela 
anii 24-36: 

Marcut Ivan 
Marcut David 
Surd Vaslu Todlcan 

90 David Ioan Ioan 
St8', I~& 
Gambra Aleltll 

să se convingă·. ;J: olar; toti o să urce preturile, 
toţi o să încaseze mai mult, deci toţi o să tră
iască mai uşor.„ Alte nedumeriri se mal nasc 
însă 1n mintea .Jui, stăpânită totuşi mai presus 
de unul şi mereu acelaş gând: 

- Dar era oare numai decât nevoie de răs
boiu pentru -toate astea, ·Hans?„. 
~ Apoi fireşte că era; cum să nu fie? Daoeă 

stăteau toti acasă şi munceau pământul, se fă
ceau cartofi multi, mu:Jti de tot; dacă se făceau 
multi, erau ieftini, 1ieftini -de tot; dacă erau ieftini, 
trebuia să dăm şi noi marfa cu .. pret mai scăzut. 
Şi atunci... 

- Câştigând cu toti:i mai puţine parale, tră.;. 
iam cu totii mai ,prost. .. 

- Ai î-ntel~ acuma? 
iMichel anmcă ţigara, aprinde a.Ita, se mal 

gândeşte -0 clipă, apoi H năpădeşte sentimentul 
sincerităţii: 

..:__Nu. 
I-n gând, 'Hains îşi repetă: - „Nici eu"„. Apot 

tac iarăş amândoi. 
Problema ră-sboiului a rămas încurcată- tn 

mintea amândurora. Numai; <ie departe,· răsar 
imagini„. - „De ce te-ai dus. ,Hans? De ce te-at 

Ungurii n'au negociat 
separat cu Germania. 

- Oeclaratllle lui „Pester toyd" -

Ziaru/, „Pester Uoyd" combate un articol ul 
lui „Le Temps" care a vorbit de călătoria con
telui- Tisza la cartierul. germoo, pretinzând ca 
primul ministru ungar a oferit împăratu/,ui Wil
helm influenta Ungariei la viitoru/, congres, pre
cum·şi f1MÎ pe urmă, în noua grupare a statelor 
europene, rezervându-şi în schimb anumite fo
loase. -

Ziand francez a mai zis că, călătoria la Pe· 
trograd, proiectată de contele Mihail K<irol.vt, 
avea de scop să. obtină din partea Rusiei garari~ 
tarea în orice caz pentru Ungaria, '-- posestu·· 
nea Transilvaniei şi a Bucovinei,. Călătoria la 
Petrog.rad, zice ,,Le Temps", nu a avut loc, dar 
partidu/, independentei, când s'a întrerupt con
versaţia, nu a renunţat la ideia sa; anumite fle
mersuri arată tocmai contraru/,. 

„Pester iLloyd" declară în această privinţa 
şi cu energie, că nu a fost nici un demers de Te
lul arătat de „Le Tem.ps". 

Ziarul. acesta stăruieşte asupra cuvântăret 

contelui -Tisza şi asupra manilestaţiunei come-
lui lu-liu Andrâssy că-tre partidul, constituţional. 
ln aceste manifestaţiuni-, atitudinea Ungariei m 
răsboiul mondia/,1 a fost expusă în mod clar ~t 

lămurit. ln Ungaria nu va -fi~ cât timp va dăinut 
acest răsboiu, nici diverginte de partid, nici con
traste natiorude. Naţiunea maghiară întreaga a
pără, ca un singur om, cauza pentru care lupta 
armatele eroice me monarhiei noastr:e şi ille Ger-
maniei. 

dus, Micile!?:„ Noi am avut destul aicea; ce ne 
mai trebuia nouă? Ce ne lipsea?„. Corăbii plu
teau .pe ape; - s'au cufundat, cu rodul muncii 
-noastre, cu viata fraţilor noştri... Brate harnice 
rob()teau atei; - s'au dus să se întoarcă scht
lodite- aicasă ... De ce, :Michel? de ce, Hat:is? •.• 

Glasul .~Bertei celei groaiSe" e copleşit de 
arela a:l Bertei celei subtirele, - a celei cu ochii 
de viorele şi cu inimă simţitoare în piept. .• Şi 
Michel şi Hans întorc ochii, unul în dreapta şl 
altul în stânga, ca să nu şi-i vadă„. 

- Să nu mai vorbim, Hans, căci poate_ trece 
domnu-I caporal şi ne aude, - şi nu e bine .•• 

- Să nu mai vorbim; ·MicheL„ 

• 
Dair domnul· ca.porni, în f.undul tranşeei, sc

baricadează ca să nu fie surpr~ns când ar fi ne
voie să fie --deşteptat 

- Cine ştie? îşi zice. Poate să vorbesc ln 
somn, - şt nu e bine să mă audă oamenii„. 

-,,.;1·-.-·· ' ;· 

t '· . 



.. 
r 
I 

) 

Duminecă, 17 Ianuarie n. 1915. 

Scrisoare de pe cârn pul de 
răsboi. 

Mezolaborc, în 3 Ianuarie 1915. , 
, 

In 25 Decemvrie \'.'am scris ultimele orduri. Ce con
trast! Atunci eram plin de nădejdi într'un succes grab
nic. Atunci eram 60 klm. în Galitia, azi sunt în Mezo
laborc. V'am scris, că în 25 Dec. în aripa unde erau şi 
ai noştri, Muscanii au fost bătuti. Deja V'am scris şi 
aceea, că la amiazi am primit ordin să conduc trenutul 
meu într'o comună mai îndepărtată, dar între munti. 
Până aci ştiti, acum să ştiti şi mai departe. 

Tot în aceeaş zi în aripa stângă, care era sub Sanoc 
am suferit mari pierderi, aşa, că acea aripă a trebuit 
să se retrag;a 

Pe noi ne-a ajuns această veste pe drum între rnunti. 
Urma t»tragerei din stânga a fost zdrobirea aripei din 
dreapta. Aceasta s'a întâmplat în 26 Dec. Aici era trupa 
mea şi regimentele Chiar am ajuns 
la trupă, când Muscanii au început un aşa foc, că tre
mura şi pământul. S'a răcit sângele în mine, văzând fo
cul cel mare, unde atâtla se prăpădesc. Dar, Româ
naşi! noştri nu s'au speriat! lnzădar a fost vestea retra
gerii aripel stdnge, înzădar atacul brav al Muscanilor, 
căci trupele de tot româneşti, nu s'au speriat de vijelia 
clipei. Au ţinut piept gloanţelor muscăneştl in mod ex
traordinar! E adevărat, că am avut pierderi considera
bile şi noi. Cugetati numai, 500 oameni chiar în aceea 

· zi le-a sosit _la reg pentru întregire. Tot! Români a-
rădanl, llăcăl tinerii Inaintea mea au urcat la deal şi 
ce s'a întâmplat nu ştiu 

Cu toată bravura oamenilor noştri către 
seară s'a dat ordinul de retragere. Oastea s'a retras 
treptat după ordinul militar, despre aceasta nici nu 
Vă scriu alta. Dar am să scriu mai mult despre scăpa
rea mea. 

Eram între munţi ,trebuia să scap, dar nicăiri drum 
nicăiri cale deschisă. Trupele pot trece peste munţi şj 
văi, dar cu 2 „cohe" (bucătării) şi 2 care, nu prea. 
Cu toţii au cugetat, că la tot cazul sunt pierdut cu 
toate. La trenul mare abziseră deja cu totul de bu
cătării ,zicând, că din locul nostru e imposibil scăparea. 
Dar nu aşa s'a întâmplat. 

In 27-28 ziua-noaptea am mânat peste munţi şi văi 

luând direcţie către tar.ii. Eram tot cu frica în spate, 
căci lupta de tunuri de ambele laturi curgea mult mai 
înainte, decât noi. lncepeam şi noi a dispera. Dar eu 
eram hotărît, că până în ultimul mo]llent voi încerca 
toate mijloacele de a scăpa. Urcând un munte de 900 
metri ne-au observat şi Muscanii, dar norocul a fost 
al nostru, deoarece tocmai atunci urcam la vârf. Am 
primit câteva salve şi apoi am dispărut de ceea parte 
a muntelui. Aici trebuie să notez, că 2 manipulanti nu· 
au voit să vină mai departe. Unul era sârb, altul ovrell. 
Aceştia au înduplecat şi cărăuşii să nu se mai obo· 
sească, că şi aşa vor fi prinşi. Urmarea a fost că doi 
cărăuşi, cu 2 care au rămas la poalele muntelui. lnz'l
dar i-am rugat, că baremi cu caii să vină, toate au 
fost înzădar. Sfârşitul a fost, că seara ei au ajuns în 
mâna Muscanulul iar noi, duµă ostenele mari am ajuns 
într'o comună, u~de spre bucuria mea am ajuns ge
fechtstrenul reg care, asemenea ca mine, a rămas 

între munţi. 

Cu cele 2 bucătării salvate m'am alăturat trenului 
reg fi cu ei am val!;abondat în 29-30 Decemvrie. 

Grele zile; nu ştiam momentul, când ne vor prinde. 
Dar, înzădar ne-a fost frica, căci şi timpul ne-a favori
zat nouă. Anume, era un vânt colosal, cădea zăpada 
aşa, c~ nu se putea vedea nici la 20 paşi. 

Mare bucurie am avut cu totii în 30 Decemvrie, 
când am dat de linia ferată, care vine către MezOla
borc şi am ştiut, că pe ea putem încă scăpa. 

Cu alai urcăm trenul la Lupcow şi plecăm spre tară. 
Seara la 10 ore am ajuns în Palota, primul sat din 
ţară, unde erau deja de-ai noştri. Puteti cugeta cu ce 
bucurie m'au primit, căci bucătăriile sunt foarte pre
ţioase. Am fost lăudat din partea comandantului bata
lionului. 

In 31 Decemvrie eu iarăş am venit la bucătărie şi 
acum având puţin răgaz Vă scriu aceste orduri. Asa 
dar cu totul altcum stăm azi, decât în 25 Decemvrie. 

Eu din ce în ce sunt tot mai pesimist. Dar voi ce 
semne aveţi? Să-mi scrietl ceva şi din părţile noastre 
sătmărene. 

Vă poftesc dela bunul Dzeu An-nou fericit. Ajute 
bunul Dzeu ca acest an nou să ne aducă la toti fericirea 
şi bucuria pe care o şt merităm după atâta asuprire, 
după atâta amar! Cu ce şi termin, salutându-Vă şi 
sărutându-Vă. C. 

„.RO.liA.NUL" · 

Invitare la abonament. 
Cu începerea unui an nou, anul al V-lea de e

xistentă al ziarului „Românul", adresăm on. noştri 
abonenti de până acum rugarea, să binevoiască 
a-şi înoi din bună vreme abonamentul pe anui 1915, 
ca expediarea regulată a ziarului nostru să nu su
fere întrerupere. Ne exprimăm totodată speranta, 
că in noul an, nu numai n;) vor rămâne credin
cioşi vechii noştri abonenti, ci vor intra în şirul 
abonentilor şi alti numeroşi cetitori şi prieteni ai 
ziarului nostru. 

Profităm de ocazia aceasta pentru a adresa şi 
on. noştri abonenţi restantieri - institute, ca şi 
particulari - rugămintea, ca deodată cu abona
rea ziarului nostru pe anul 1915, să-şi achite şi 
restantele de abonament din trecut. 

Costul abonamentului pentru „Românul" zilnic 
rămâne şi pentru anul 1915 neschimbat: 

Pe un an • 
Pe jumătate an • 
Pe 3 luni. 
Pe o lună 

• 28.- cor. 
14.- cor. 
. 7.- cor. 
• 2.40 cor. 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an . 40.- franci 

Numărul poporal: 

Pe un an • 
Pe jumătate an • • • 

• 4 cor. 
• 2 cor. 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an •• • • 8 franci. 

Cererile precum şi costul de abonament să· se 
adreseze la: ADMINISTRATIA ZIARULUI „RO
MÂNUL", în ARAD, str. Zrlnyi nr. 1 a. 

n Latinitatea solidară'·. 

Bucureşti, 14 Ianuarie. 

După iniţiativa revistei hebdomadare, comi

tetul franco-român din Paris a dat zilele trecute 

un prânz în onoarea misiunii române, sub prezi

denţia dlui Desclianel, dlor Lacour Gayet, preşe
dintele comitetului, Laudet, directorul revistei. Au 
asistat reprezcntantii cei mai autorizaţi ai cugetării 

franceze, lumea diplomatică; ministrnt României; 

membrii legaţiunii, miniştrii Serbiei, Bulgariei, 

Greciei şi Muntenegrului, d. Pichon ex-ministru, 

etc. 
La desert principele Brancovean, care se află 

la Evian Ies Bains, urează ca simpatiile franco

române să conducă la o cooperare apropiată pen

tru apărarea frumoasei şi nobilei cauze de care 

d(ţpinde respectul dreptului natiunilor, indepen

denta şi libertatea popoarelor 'şi viitorul omenirii. 

D. Cantacuzino răspunde în numele Universi

aminteşte legăturile ce unesc pe ambele popoare 

în vinel:C cărora circulă sângele latin, de atâtea ori 

vărsat pentru patrie şi libertate. 
Oratorul sfârşind strigă: „Trăiască România:" 

D. Cantacuzino răspunde în numele Universi-

fa'tilor române; mulţumeşte organizatorilor cari 

au adunat la un loc pe reprezentanţii popoarelor 

din orient al căror destin adevărat este de a-şi 

uni silintcle spre a realiza unirea nationalitătilor 

balcanice.„ 

D. Deschanel salută pe membrii misiunei şi pe 

reprezentanţii balcanici şi adaogă: „Socotim că 
este loc în balcani pentru interesele legitime ale 

fiecărei naţionalităţi, cu condiţiune ca nici una să· 

nu-şi lege soarta cu a statelor cari îm;earcă să le 

dividă şi să le întărite între ele. D. Deschanel 
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bea pentru succesul mtsmnei şi ridică paharul 
pentru suveranii români şi pentru d. Lahovari; 
în urmă hea pentru amicitia franco-română şi rea
lizarea destinelor naţionale, pentru mărirea şi pros
peritatea glorioasă a României. Marsilieza este 
'.tSCl!ltată în picioare. 

Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre Pll
Wt:are următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Dela cartierul •principal se 
anunţă: Câtă vreme pe frontul din Polonia ru
sească s'au schimbat ieri numai în unele puncte 
focuri de tun şi mitraliere,dealungul Dunaietului 
a avut loc un violent duel între artilerii. Mai cu 
seamă artileria noastră grea a operat bine, ln
cendiând ou focul său o magazină mare, iar cu 
câteva împuşcături aducând la tăcere o baterie 
grea duşmană, .care de câteva zile se aşezase 
în loc bun. 

In Carpaţi e linişte. Gerul cate din ce în ce 
e tot mai aspru ne influinţează operaţiunile. 

Berlin. - Dela cartierul general se anunţă: 
Ieri s'au ivit în fata Westendei câteva torpiloa
re şi vase mai mici, cari s'au apropiat la 14 
chilometri de ţărm. 

Spre nordvest dela Arras, la Notre Dame 
de Lorete, trupele noastre au respins atacurile 
făcute de ambele părţi ale localităţii. Am pler
dut o tranşee, care am cucerit-o dela duşman 
acum 8 zile la Ecurie, spre nord dela Arras ';'t 
pe ·care o ţineau ocupată părţi di·n o compante 
a noastră. lQ acest loc luptele sunt azi din nou 
în curgere. ' 

Ţărmurul nordic al râului Aisne, spre nord !>1 
nordost dela Soissons, l-am curăţit .definitiv cre 
francezi. Trupele germane, atacând neîntrerupt 
au ocupat localităţile Cufye, Crouy, Bucy-le
Lond, Micsy şi majeriştile Vauxr şi Veirene. 
Prada de rasboiu care am câştigat-o în luptele 
<le trei zile ce au avut loc spre nord dela Sm
ssons face acum 5200 de prisonieri, 14 tunun, 
6 mitraliere şi mai multe tunuri revolver. f ran
cezH au avut pierderi mari. Am găsit pe câ1n
pul ele lvptă 4--5000 de francezi morţi. Retra
gerea Francezilor spre su(! dela Aisne a fost ex
pusă focului bateriilor noastre. 

Intrucât s'au schimbat raporturile fată cu 
răsboaiele de mai nainte, se vede şi din com
p:i.rnrea luptelor despre cari e aici vorba, cu 
eYenimentele diri 1870. Deşi importanta luptelor 
date spre nord dela Soissons nu e aceiaş cu 
lupta ce s'a dat în 18 Aug. 1870, întinderea ace
stui câmp totuş corăspunde câmpului de lupta 
dela Oravelotte şi St. . Private. Pierderile su
ferite de francezi din 12 până în 14 lanuane 
1915 cu t-0ată probabilitatea întrec cu mult per
derile cari le-au avut în 18 August 1870. 

Spre nord dela Verdun, la Consenwoze, ata
curile duşman,ului au eşuat. Mai multe asalturi 
ale dusmanulu1, făcute împotriva poziţiilor noa
stre dela Ailly spre sud dela St. Michiel, ajun
gând în unele locuri până la cele mai dinainte 
tranşee ale noastre, le-am resipins prin oontra
atacuri, cauzându-i mari pierderi. La cel din 
urmă asalt trupele noastre au ocupat poziţiile 
duşmanului, ,pe cari însă după ce ne-am recon
stwit poziţii-le noastre, le-am părăsit în cursul 
nopţii de voie bună şi fără luptă. 

La Meonil. spre nord dela St. Uie, trupele 
1noastre au respins un ata•c neînsemnat al duş
manului.ln Vosgi sunt în curgere dealtcum lupte 
între artilerii. 

Berlin. - Dela cartierul general se anuntă: 
In Prusia orientală şi în partea nordică a Polo
niei situaţia nu s'a schimbat. ln Polonia, spre 
apus dela Vfstula ofensiva noastră progresează. 
Spre nordost dela 1Rawa ocupând noi un pune'! 
de razim a:m caipturat 500 de Ruşi şi 3 mitraliere. 
Contraatacuri-le vi-0lente ale 1Ruşilor le-am re~
pins, cauzându-le mari pierderi. 

Lupta intre un „Taube" şi un „Bleriot". 

Viena. - „Zeit" anuntă din Genf: Echo d~ 
Paris e informat că cu prilejul celui din urma 
atac, îndreptat contra Amiens-ului, a căzut si 
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aviatorul căpitan Palkenhayn, fiul şefului statu
lui major german. Căpitanul Falkenhayn a sbu
rat cu un aparat Taube, având un însotitor. Un 
aparat francez Bleriot l'a luat în goană si a
viatorului francez i-a reuşit să nimerească a
paratul german cu o mitralieră dispersivă. Un 
~lo.n~ I'~ nimer~t pe căpitanul Falkenhayn drept 
m mima. Insot1torul lui a fost şi el rănit si ast
fel a fost constrâns să se coboare cu aparatul 
pe teritor duşman. Cadavrul căpitanului Fal
kenhayn a fost aşezat pe wi catafalc în edifi
ciul Prinilriei din Amiens. 

Importanta victoriei dela Solsson&. 

Copenhaga. - Spre nord dela Soissous 
Germanii au cucerit înălţimea ce dominează 
valea losieune. Prin aceasta ei au ajuns sta
pânii liniei ferate importante şi a drumurilor 
Chauny-Laon. In Champagne la Bause lour 
de asemenea i-a respins pe francezi. . 

Câmpul de luptă din flandria. 

Stockholm. - „Aftonbladet" anuntă: Pe tea
trul luptelor din flandria, terenul prezintă din 
zi în zi tot mai mari dificultăţi, pentru o înain
tare în stil mai mare. Astfel fiecare avansare 
fie cât de mică, e de cea mai mare importantă: 

Pi~care înaint~re, dacă ea s·a executat şi 
numai la 100 metn. e rezultatul unor încordări 
nemaipomenite. 

In dunele de năsip, spre nordvest dela Niu
port, soldaţii expuşi la orice paşi să fie atăcaţi 
pe .neaşt~ptate. Spre sudvest dela Nieuport se 
1~t11~de tmutul revărsat, care iarăşi •ne pre
zmta un aspect cu totul deosebit. Acest ţinut 
e ca un_ rezer':'oir de apă de 30 chim. lung şi 
J:-4 ch1lometn lat, de o afunzime de 3-4 pi
cioare. Se găsesc aci însă table de nămol cari 
sunt cu mult mai periculoase decât apa. Până 
la genunchi se cufundă soldatii în acest nămol. 
Cel mai mic drum, ca să-l poti face reclamă 
colosală perdere de vreme. Afară d~ aceasta 
însă soldaţii sunt expuşi la focul duşman fără 
ca să se poată refugia în grabă. _ ' 

Ţinutul în jur de Ypern e păduros unde 
Germanii au avut vreme să-şi construiască 
cele mai admirabile şi perfecte tranşee. In ge
'Il.eral într'un astfel de ţinut înaintarea şi cuce
rirea cu asalt a pozitiilor întărite de natură şi 
de mâna omenească reclamă Jertfe nemaipo
menite._ 

America fişi sporeşte flota. 

Washington. - Comisia ·de marină a ca
merii americane a luat hotărârea, ca în fiecare 
an să se construiască 2 crucişătoare, 6 distruS?;ă
toare de torpile şi 97 submarine. 

matură şi aşteaptă momentul când toate păr
ţile beligerante vor întâmpina cu bucurie o 
astfel de acţiune. 

Inchiderea Dardanelelor. 

Bucureşti. - Din Constantinopol se anunţă: 
La ordinul comandamentului superior german 
al Dardanelelor a fost scufundate în strâmtoare 
126 de corăbii sistem vechiu, făcând astfel im
posibilă intrarea în Dardanele. 

Trupele coloniale ale Angliei. 

Cairo. - Dir sursă demnă de toată încre
derea se anunţă, că forta Englezilor în Egipt 
se urcă împreună cu trupele coloniale la 90 mii 
de oameni. 

Evacuarea tărmurului canalului 
Suez. 

Constantinopol. - Englezii au provocat po
pulaţia civilă să-şi părăsească localitătile de 
pe ţărmurul canalului. 

flota rusă a scuîundat un vas 
de comert italian. 

Constantinopol. - Cartierul general anun
ţă: trupele noastre înaintând din Somai şi Ba
jirghe au ocupat Urmia, punct important de 
sprijin al Ruşilor. 

ln urma ciocnirei navale dintre flota rusă 
şi otoma'llă, flota rusă a scufundat un vas de 
comerţ italian deşi acesta îşi arborase pavi
lionul. 

Să între România îtt actlune? 

Bucureşti. - „Ziua", organul legaţiei austro
ungare de aici publkă un articol relativ la atitu
dinea României faţă de actualul răsboiu austru
rus, în care articol între altele se spune urmă
toarele: 

- Evident că Rusia imediat după începu
tul răsboiului şi-a simţit slăbiciunea şi a căutat, 
ca mare putere militară, cu resursele ei- nese
cate de oamerti, să ne târască şi pe noi în ac
ţiunea ei care, milităreşte vorbind, se arată aczim 
a fi fost complect nechibzuită. 

Judece acei cari inventau mereu, „fapte nor· 
şi făceau din fie care greşală militară a Ruşilor 
un argument pentru întrarea noastră în acţiune, 
- judece ei, care ar fi fost situaţiunea ţării noci
stre astăzi, după şase luni dela isbucmrea ras
boiului, în cazul când factorii răspunzători, ce-

p dând, ar fi pormt la răsboiu fie în cooperare cei 
resa Italiană despre schimbarea la Ruşii, adică intrând în Galiţia, fie chiar numai 
ministerul de externe al monarhiei, trecând Carpaţii spre Transilvania, o operaţiune 

Roma. - „Tribuna" scrie: Pentru oficiul 
ministerului de externe al monarhiei trebuia 
căutat un bărbat, care să aibă încrederea Un
gariei. Alegerea în persoana baronului Burlan 
înseamnă falimentul politicei trialiste ~ întoar
cerea la politica clălittd TJe eghemonia ungu~ 
reast;ă. 

Ruşii au ocupat localltătile Clontoş şi 
Havaskoz in Carpatl. 

Budapesta. - Ziarul „A Nap" Primeşte şti
rea, că Rusii au ocupat localităţile HavaskOz şi 
Ciontoş, dar au permis populatiel mişcare U
beră. Circulaţia între Havaskii~ --şi S6hât se 
face prin delejanttl. 

Courbet neatins. 

Genf. - Ministrul de marină francez a dat , 
un comunicat ofical, în care declară că nu va
sul Courbet a suferit avarii, ci un alt vas. Nume11e a
cestui vas, comunicatul oficial francez îl re
tace. 

' ' 

care, experienţa Ruşilor o dovedeşte, ar fi fost 
foarte grea şi foarte costisitoare de sacrifictt, 
deşi avem convingerea că armata română este 
mult superioară in toate privintele celei ruseşti. 

Trebue numai putină judecată pe baza f ap
telor reale, a realităţii, care ne spune că harra 
Europei se va decide, nu pe câmpii de răsboiu la
terale, ci acolo unde se ciocnesc formidabilele 
armate in care se numără luptători cu milioa
nele, pentru ca să ne dăm seamă ci, ţara noa
stră puternică milităreşte in raPort cu populai
tiunea ei, are mult de pierdut prin T?ripeală şi 
foarte mult de câştigat prin aşteptare şi menti
nerea intactă, pe cât posibil, a tortelor sale 
militare şi economice. 

Când evenimentele reale, faptele pe cari nici 
telegramele mincinoase din Petrograd şi Londra, 
nu le pot ascunde sunt aşa cum le-am arătat mal 
sus, atunci la întrebarea dacă să intrăm în ac
ţiune, nu se poate răspunde acum decât cu un 
puternic, nu. 

Acest nu l-au rostit toţi factorii noştri rlls
punzători~ Nici chiar d. Take Ionescu, nu a putur 
să declare că în momentele acestea situaţiunea 
militară .din Europa şi diplomatică în Balcanr, 
ar îndreptăţi pornirea noastră la răsboiu. 

Actlunea de pace e încă prematură. Noi trebue să fim gata, pentru ca la momen
Washington. - Preşedintele Wilsoo a de- l tul oportun să salvgardăm interesele mari ale 

clarat că nu porneşte acum nici o acţiune de · României, în prăbuşirea sau schimbarea gene
µace, de9arece aceasta, o crede încă de pre-

1 ra}ă a Europei. 

Duminecl, 17 Ianuarie n. 1915. 

Cordialitatea relatlilor turco-bulgare. 

Viena. - Ziarul „Turan" din Constantino
pol află că 30 deputaţi bulgari din partidul li
beral vor vizita în curând capitala Turciei, spre 
a arăta că relaţiunile sunt amicale între Bul-
garia şi Turcia. · 

Ridicarea partială a interdictiel 
exportului bul2ar. 

Sofia. - Consiliul de miniştri a hotărât să 
ridice interdicţia exportului pentru fasole, 
brânză, catofi şi grăsime. 

Luptele pe frontul de est 
în lumină rusească. 

Copenhaga. - Pe tărmul stâng al Vistulei 
au avut loc doar lupte mici •contra Germanilor 
în nopţile de 8 şi 9 Ianuarie st. n. şi în ziua ur
mătoare. Germanii au dat patru atacuri în re
giunea de nord în spre satul Sukha. Toate aceste 
atacuri au fost respinse. Lângă Dolowatka un 
mk detaşament dm trupele, noatsre a atacat pe 
neaşteptate pe Germanii care se apropiau de 11-
niile noastre săpând şanţuri, 'a atacat cu gra
nate de asvârlit ·cu mâna şi 1-a gonit din tran
şee. In regiunea fermei Mogely am izbutit sa 
înaintăm şi să ocupăm tranşee germane întărtn
du-ne acolo. 

Pe frontul austro-ungar nu s'a produs nlct 
6 schimbare esenţia•lă. Atacurile a10astre izo
late au fost încununate de suoces. Austro-ungarii 
se retrag pretutindeni. Am făcut prisonierl. 

Diferite. 

- După cum se anuntă din Frankfurt generalul 
german Mudra, comandantul corpului de armată 
16 a fost distins cu „Pour Le Merite". 

- Brian, secretarul de stat pentru externe al 
Statelor-Unite a adus la cunoştinţă guvernului en
glez că a primit nota-răspuns a Angliei lla nota 
guvernului american. Brian a declarat că va da 
un răspuns, numai după ce va primi textul complet 
al notei. 

- In Constantinopol se sărbătoreşte ocuparea 
Tebrisului nu numai ca o victorie militară, ci şi 

ca eliberarea a nu mai puţin de 3 milioane moha
medani de sub jugul rusesc. 

- „Tijd" anunti1, că în si1ptăm0.na trecută în 
oea mai mare taină numeroase trupe engleze au 
debarcat in Franţa. Aceste trupe probabil se com
pun din voluntari ·instruiţi. ( Lokalanzeiger ). 

- După ştiri sosite la Rotterdam, la Diinklr
chen a avut loc o lungă consfătuire între preşedin
tele Poincar~, generalul french şi printul de Wales. 

- După ziarele franceze preşedintele Poincar' 
a tinut la Nie11port un discurs în care între altele 
a spus următoarele: 

- Aveţi încd pacien(d câtieva luni. Păstraţi-vd 
incă forţele voastre morale şl fizice, deoarece a
cum se decide soarta secolilor viitori. 

- „Times" vesteşte, că vasul „Dnever" sub 
pavilion american, secvestrat de Englezi cu o în
cărcătură de bumbac pentru Bremen, a fost eli
berat. 

- Ţarul Rusiei a conferit regelui Petru al 
Serbiei ordinul sfântului Andrei cu săbii. 

- Ziarele din Stockholm publică ştirea, că 
fiind în Rusia mare lipsă de ofiteri, s'au mai în
fiinţat La Moscova, la Kiew, la Odessa şi la Tiflis 
câte o nouă şcoală militară, având fiecare să de~ 
câte 400 ofiteri pe an. 

~ .v. 
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Misiunea printului Biiltiw. 
- Voci de pressă. -

Ziarul italian „Nazione" vorbind de între
vederea ce principele de Billow a avut cu dif e
xitele personalităti politice din Roma şi mai cu 
seamb. cu primul ministru italian, se întreabă 
care va fi fost răspunsul d!ui Sala.ndra şi a
daogă: 

D. Salandra, după cum a mai declarat de 
atâtea ori. întelege că guvernul din Roma, este 
astăzi mai mult ca ori când expresiunea vie şi 
curată a conştiintei naţionale. nu putea să nu-şi 
unifice conduita sa şi atitudinea cu sentimen· 
tul al întregei suflări italiene. Dar asta nu este 
tot. dat fiind starea de suflet a tărei, gravita
tea orei prin care trecem şi atitudinea cores
punzătoare a guvernului, d. Salandra a putut 
afirma cu sigurantă de convingere. că singura 
călăuză a . politicei italiene în acest moment 
este interesul nationa1. In câteva cuvinte: că 
locul I taliei în conflictul actual va fi acel dese
nat de linia logică şi inflexibilă a nropriilor sale 
interese. 

Sunt încredintati că d. Salandra a spus 
toate acestea principelui de Billow. şi bine a 
făcut. pentru sinceritatea relatiuni1or noastre 
fată de o tară de care suntem legati de zeci de 
ani; pentru actiunea viitoare a principelui de 
Bălow în Italia, în fine pentru tot ceea ce Italia 
va decide să facă mâne fără idei '"'reconcepute 
fără sentimentalisme vătămătoare, fără ten
dinte de acoperare, ci numai pentru binele şi 
asigurarea viitorului Italiei. (A. T. I.) 

* 
lntr'un articol ;publkat de ziarul „Temps" 

se susţine că misiunea principelui de Biilow Ia 
Roma :ar fi eşuat. 'E inexat a<l.aogă ziarul, că 
prindpele de BU!ow ar fi venit la Roma cu nişte 
·propuneri roncrete .pentru a-i asigura Germa
niei neutralitatea binevoitoare a Italiei. El n·a 
adus decât unele făgăduieli vagi şi condiţionate, 
atrăgând intenţia Italiei asupra puterei neînvinse 
a 1Germaniiei şi asupra interesului ·ce Italia l-ar 
avea tirăgându-se de partea imperiului german. 
In aidevăr, după principele de Biilow, o Germ<t
nie vktorioasă ar fi arbitrul destinelor Europei, 
şi prin urmare ltaLia va avea mult <le câştigat 
în Mediterana şi în ·lumea întreagă daică va pa
stra prietenia şi alianţa imperiilor centrale; pe 
câtă vreme ar avea tot de pierdut dacă ltalla 
ar trece de partea Angliei şi a Franţei. 

Scopul venirei fostu.lui cancelar german la 
Roma, ar fi tot după ziarul „Temps" acela de a 
încerca să îndepărteze ,pe lta.Jia ·de Anglia, Tă
când-o să 1nteleagă că în ceeace priveşte Ru
sia şi Franta, pacea ar fi cu putintă, căci sin
gurnl duşman de moarte al Germanie~ este re
gatul englez. 

„Tribuna" şi „Giornale d' Italia" reproducâna 
articoluI ziarului francez spun că aceste fofor
matii sunt un răsunet ail svonurilor ce curg ta 
Roma asupra misiunei ·principelui de Billow, dar 
ci ele trebue să fie primite cum grano salls. 

INFORMAŢI UNI. 
Numai Ungurii merg la . răsboi? 

Arad, 16 lan. 

Dela incepatul răsboitzlui pressa ungu

rească 1şi cheltueşte tot entuziasmul pentm 

, 1magyar baka" (infanteristul ungur), dar a

ceeaş prPssă retace orice fapt de eroism să 

vârşit de voinicii noştri. 

lntr'un viitor număr al ziarului nostru ne 

w:,m ocupa mai pe larg de această atitudiue 

foarte transparentă a pressei ungureşti. 

Voinicii noştri mergeau cântând cântece 

naţionale şi aproape toţi având tricolorul no-

stru naţional la pălărie. 

,.ROM .l NU l" 

ln drumul lor spre gară fraţii noştri erau ! 
însoţiţi de soţiile, copiii, părinţii şi alte nea
muri a lor. 

I-am văzut. Au plecat voioşi, fraţii noştri, 
- iar alţii le vor urma în curând, - pe câm
pul de luptă să.~şi verse sângele pentru cin
stea tronului şi pentru apărarea patriei. Nu 
am auzit nici un glas de împotrivire, ci c11 
toţii îşi manifest au încrederea, că sângele lor 
şi al, zecilor de mii de Români vărsat cu 
atâta îmbelşugare în acest crâncen rdsboiu, 
va aduce şi neamului nostru un trai mai li
niştit şi mai senin, o viaţă mai suportabilă şi 
conformă cu mărimea Jertfelor lui de sânge 
pe altarul acestei patrii„. 

lată cum poporul nostru încă tot mai dă 
şi azi armatei monarhiei noue şi noue mii de 
fii scumpi. Iar aceşti fii şi fraţi ai noştri merg 
cu tricolorul nostru şi cântând în dulcea noa
stră limbă româneascd. 

Şi să nu uite cont raţii unguri, că noi mer
gem să luptăm pentru tron şi patrie, iar nu 
perţtru visurile lor nebune .• „ . 

Ca să se ştie! 

Dăruiri. Am primit la adm. inoastră pentru 
ajutorarea orfanilor celor căzuţi in răsboiu ca 
răscumpărarea felicitărilor de anul nou dela ur
mătorii: Dr. George Zăria, adv. Alibunar cor. 
10, fraţii Popa, Teiuş cor. 10. 

Soldati din „Le~duneai română" din Bu· 
covina executati de Rusi. Corespondentul zia
rului „Az Est" telegrafiază din Bistrita urmă·
toarele: 

.Oin sursă autorizată aflu despre o dispozitie 
nemotivată şi barbară ce a luat'o comandantul 
trupelor ruseşti din Bucovina. care nu poate 
rămâne fără grave consecinţe. 

Tinerimea română din Bucovina, care mai 
toată. aparţine serviciului obligator. a înfiinţat 
o Jegmne română după modelul legiunei polo
neze şi care aparţine armatei regulate fiind îm
părţită cadrelor militare corespunzătoare. A
ceastă legiune a fost prevăzută cu armament 
de către comandamentul armatei, iar alimen
tarea o î·ngrijeşte comanda de etape regulată. 
Legiunea a primit, în semn de recunoştinţă 
p~ntru simtământul patriotic şi de jertfă, nu
mirea de „Legiunea română", iar limba de co
mandă e cea românească. Unii dintre aceşti le
gionari au ajuns ca prisonieri ai Ruşilor iar co
mandantul trupelor duşmane i-a lăsat să-i exe
cute cu acea motivare de rea credinţă că vo
luntarii legiunei române sunt trupe ne;egulate. 

·Această cruzime revoltătoare - continuă 
corespondentul - care constitue o călcare a 
dreptului internaţional şi a rămas ascunsă cer
curilor româneşti, în care a produs o adâncă 
mâhnire şi totodată o îndârjire nespusă. 

Moratorul prolungit cu două luni. Din Bu
dapesta ni se anunţă: Monitorul oficial anuntă 
în numărul de azi, că moratorul a fost prolun
git cu 2 luni, cu mici modificări neesentiale. 

Târgul de tară al Caransebeşului se va ti
nea în 27, 28 şi 29 Ianuarie 1915, adecă în ziua 
de Mercuri, Joi şi Vineri. Târgul pentru vite 
mărunte, precum: râmători. oi, mei, capre şi 
berbeci se tine: Mercuri. Târgul pentru vite 
m~ri. yr~cu~: vi!e cornute, cai, catâri. se tine: 
Joi ş1 Vmen. Targul pentru mărfuri se tine: 
Mecuri, Joi şi Vineri. 

Statariul in comitatele Timiş, Caraş-Seve
rin. oraşele Timişoara şi Verset. Ordinaţiunea 
referitor la intrarea în vigoare a statariului pe 
teritoriile amintite s'a publicat în cel mai ex
tins mod, şi din af işuri se poate vedea cari 
sunt delictele şi pedepsele statariale. I~doită 
atentie se cere popplatiei noastre să se abţină 
dela orice facere de rele! 

Capii turburărilor din Petrojlrad achitati de 
juratl. După un raport al lui „Riect", curtea cu 
juri din Petersburg a fost sesizată la 28/12 st. 
n. de afacerea turburări-lor muncitoreşti ce au 

Pa. I. . 

avut loc în Petersburg ia Iulie 1914. Preşedin
tele a cerut liberarea acuzatilor dacă au fo~t 
plătiţi să ia parte la acele turburări„. Toti acu
zaţii au fost ac.bitati 

Pierderile comertului englezesc. Ziarul -
„~ouveau Siecle" din Salonic reproduce din 
z~arul „Board of Trade" nişte date statistice, 
dm care rezultă că comerţul Angliei a suferit 
in luna Noemvrie o pierdere de 875 milioane. 

In~eosebi importaţiunea a scăzut la 55,987, 
OOO hre ste1 line, cu 12 mii. 840,000 lire sterl. 
mai puţin decât în luna corespunzătoare din 
anul trecut. 

·Exportai a scăzut la 24,601,000 IiTe 'Sterl., 
- cu 20,154,000 ni.ai puţin decât în Noemvrie 
1913. 

In reexpartatiune cifra e 5,643,000, cu 
2,357,000 lire sterl. mai puţin decât anul trecut. 

A pierdut deci împreună Englitera în curge
rea Junei Noemvrie, 81 JTiil. 891,000 lire sterl„ 
- ceeace face 875 milioane de franci. 

Aniversarea de 70 ani a re~lul Bavariei. 
Monitorul oficial german scrie: Regele Lu

dovic: a.I Bavariei a împlinit la 7 Ianuarie n. 70 
an!. Pretutindeni în <Germania această 1Tegală 
aniversare va ,provoca sentimente de respect ş1 
recunoştinţă pentru suveranul care într'un mo
n~ent grav păstrează cu splendoare convinge
nle sale .pur germane; iar când Anglia, fără a fi 
fost silită de vre--0 alianţă ci doar cuprinsă Qe 
nebunia răsboiului <le repede distrugere contra 
imperiului german a <leclarat răsboiu Germa
niei, impăratul Wrlhelm ia rosHt următoarele cu
vinte memorabile: 

- Un duşman mai mult, un motiv mai mult 
de a forma un bloc germanic. S'au distrus atunC1 
anumite speranţe ale a<l.versarului care cre<lea 
că m marea luptă pentru viitorul Germaniei o 
sciziune mtre nor-O şi sud s'ar putea produce. 
Această pildă a regelui Ludovic a fost o pHda 
pent~u o unire de fier a tuturor principilor ge1-
mam. Regele Bava'fiei a vizitat aipai in mai multe 
rânduri trupele în fruntea cărora se află fiul său 
Rupreoht învingătorul în marea luptă de lângă 
Metz şi a putut să se -.convingă că fiii Bavarlet 
sunt şi aiclltJ11 groaza .duşmanului. Toate aceste 
marrifestatiuni dovedesc o încredere nezdmnc'l
nată în sfârşitul onorabil al răsboiului .. Regete 
cil păruJ alb s'a arătat alături de împăratul Ger
maniei într'o epocă gravă şi pentru aceste sent1-
mente de nobilă credinţă toti Germanii ii mulţu
mesc şi fac cele mai călduroase urării ,pentru 
bătrânul monar·h. 

Socoteala răsboiului. Guvernul Angliei a fă
cut de curând declaraţiunea că până acum 
cheltuielile de răsboiu s'au urcat la un milion 
de lire sterline (25 mii. lei) pe zi. Au fost deci 
cheltl~ite 150 milioane lire. 

In franta au fost cheltuite până la 10 De
cemvrie 6441 milioane de franci. Pe zi chel
tuelile se urcă la 46 milioane de franci. 

Rusia a cheltuit în trei şi Jumătate luni 3855 
milioane de mărci (aproape 4 miliarde mărci)· 
de tot vre-o 46 milioane pe zi. ' 

tDacă Germania şi Austro-Unf;!aria cheltuiesc 
îry acelea~i yroportiuni vre-o 105 milioane pe 
z1, cheltmehle tuturor beligerantilor se urcă Ia 
vre-o 280 milioane franci pe zi. 

Statele neutrale fac însă şi ele cheltuieli e
norme. 

------------------------------------
La Librăria „Concordia", Arad, Str. Deâk 

f'erenc nr. 20 se află de vânzare: 
Calendarul Minervei, cor. l .25 + 45 fii. 

porto recomandat. 
Calendarul Poporului (Budapestai 40 fii. + 

1 O fil. porto. 
Calendarul Săteanului (Slblitt). 30 fil. + JO 

fil. porto. 
Calendarul Poporului (Slbiiu) 40 fii. plus 

10 fii. porto. (Acest calendar se poate folosi si 
ca calendar de buzunar pentru soldaţi etc., a
vând mărimea de 15Xl 1 cm.) 

Pentru cele trimise sub bandă (nerecoman
date} librăria nu ia răspunderea. Pentru reco· 
mandare să se adauge separat 25 iii. 

r 
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Ultima oră. 
OFENSIV A' TURCILOR IN CAUCAZ. 

Frankfurt. - Ziarele de aici publică urmă
toarele: Statul-major al arma1ei ruseşti din Cau
caz oomunică: 

- Lupta din împrejurimile J(asa-Urganulta 
continuă cu aceeaş îndârjire. Pe celelalte fron
tw'i nici o schimbare esenţială. 

TURCII AU SCUFUNDAT UN SUBMARIN 
FRANCEZ. 

Constantinopol. - Oficial. - Un submarin 
francez a încercat să se apropie de intrarea 
Dardanelelor, dar atileria otomană printr'un 
foc bine dirijat l'a scufundat. O parte a echipa
jului a fost salvată. 

NOUL MINISTRU DE EXTERNE BAR. BU
RIAN V A MERGE LA CARTIERUL GERJ\\AN. 

Budapesta. - O telegramă din Berlin aduce 
ştirea, că În Berlin este anuntat deja că în cu
rând baronul Burlan. noul ministru de externe 
austro-ungar va face o călătorie la cartierul 
general german unde va avea Întrevederi im
portante cu personagiile competente. (P. LI.) 

A TITU DIN EA PERSIEI. 

Roma. - Ziarele de aici află din Paris, că 
Persia s' ar fi hotărît pentru o acţiune împotri
va Turciei.ln această hotărîre a guvernului per
san ar fi contribuit nu numai ofensiva turcea
scă din Urmia, dar, precum se crede, îndemnu./. 
miterilor triplei-înţelegeri de a întinde hotarele 
Persiei până la. basinul fluviului Tighis după ve
clzile năzuin(i ale poporuJ persan. 

IMPRUMUTUL FRANJEI. 

Viena. -- Se telegrafiază din Londra, ca 
Banca Angliei, cu aprobarea guvemului brita
nic, a invitat publicuJ englez să subscrie,la lm
-prumutul francez suma de zece milioane llre 
sterline. 

CONTRA SPIONAJULUI ROMÂN. 

: " Bucureşti. - Ca o complectare a leg ei smo
najtdui, guvernul a alcătuit un proiect de lege 
prin care îşi rezervă dreptul de a indica diferr
(ilor locuitori ai fărei, domiciliul pe care trebUe 
sii-l aibă în tot timpul cât va fi în vigoare legea 
excepţională. · 

INTELEOEREA ROMANO-BULGARĂ. 
Bucureşti, - Ziarele bulgăreşti vorbesc cu in

sistentă despre înţelegerea ce s' ar fi stabilit între 
guvernele din Buctlreşti şi Sofia. Se afirme! că 
toate dificultă(ile azi fost aplanate şi, că în curând 
ambele ţări vor avea deplină libertate de ac(izme. 
· La noi nti se ştie încă nimic în privinţa zmei 

ti;/eleg.eri între Romania şi Bulgaria. Este cert mz
mai că intelegerea între statele balcanice uu este 
posibilă. 

CONSILIU DE MINIŞTRI ROMÂN. 
Bucureşti. Miniştrii se vor intruni azi, Sâmbătă, 

în consilill pentnz a se ocupa de proiectele de lege 
ce vor fi depuse pe birourile corpurilor legiuitoare, 
imediat după vacantă. 

Bugetele nu vor putea fi depuse decât peste 
câteva zile. 

LUPTELE IN CARP ATI LA FRONTIERA 
BUCOVINEI. 

Budapesta. :._ Ziarul italian „Secolo" află 
din Petrograd, că extrema stângă a armatei 
ruseşti a străbătut întreaga Buoovină şi, că, a
vantgardele au pătruns în Transilvania. 

Lui "Az Est' i se comunicd din Bistrita: 
· - Situaţia la Cârlibaba şi Jacobeni e neschim
bată. La frontiera ungară, unde au loc dese ln
tâlniri între avantf)Osturi, se dau ciocniri neln
semnate. La lacobeni lupta durează cu îndârjire, ! 
unde R.uşii au mari Pi.erderi. . j 

Kenjiro Tokutomi. 

Până la moarte ... 
Roman js,ponez. 

Tra.!us tn româneşte de P. Rvb„·scu. 

Nota traducătorului. 

Unul dintre cei mai mari scriitori actuali ai Japo
niei -este K.eniiro Tok11tomi, pe care critica contimpo
rană îl numeşte Tolstoi al Japoniei. 

, Romanul ce publicăm (prima traducere românească a 
unei opere japoneze) este considerat capul!: srht de · 
operă. Titlul său original este Hototogisu, adică Cucul, 
pasere care în Japonia este emblema dragostei fără 

speranţă. Cele două personagii principale, supusa şi 

drăgălaşa Nami şi sotul său, eroicul şi nobilul Takeo, 
supunându-se traditiunilor vechi familiare japoneze, sa
crifică drepturile lor morale de soti în fata drepturilor 
morale ale părlntilor, şi amândoi îşi duc o viată chinuită 
de dragostea curată şi fără speranţă ce-i consumă şi 

care se isprăveşte cu moartea eroinei. 
Se zice că persoanele din acest roman au· existat 

şi numele lor sunt cunoscute în Japonia, iar în cimi
tirul Aoyama din Tokio este un mormânt, pe a cărui 

simplă piatră de marmoră sunt săpate nişte valuri agi
tate şi un singur nume: Nami-san, acela al blândei e
roine din romanul de fată. 

Roma, - 1915. P. R. 

CUCUL. 
PARTEA INT ÂI. (1) 

I. 

Luna de miere. 
De pe un balcon dela etajul al treilea al ho

tel ului Chigira din lkao - cunoscuta staţiune 
balneară din Joshu - o femeie se uită la m:
nunata panoramă ce se desfăşoară sub razele 
scarelui gata să apu'!lă. Părea o fată de opt
sprezece ani, dacă pieptănătura ei serioasă, 
acel maruma~e artistic n'ar fi arătat că este 
măritată . .Era îmbrăcată cu o rochie de crep ce
nuşiu, care se deschide la piept şi la mâni, pe 
o cămăşuţă de mătase verde. Contrastul între 
aceste două culori este minunat, dar şi mai gra
ţios este contrastul dintre paliditatea fetei şi 
sprâncenele negre, îmbinate de formează a
proape un singur arc. Statura ei subtire şi ml:i
dioasă, căutătura blajină, ovalul perfect al fetei 
cu profil aristocratic, te fac să te gândeşti. pri
vind-o. la o floare: nu însă Ia floarea de prun 
care nu se teme de vântul rece de miază
noapte; 'llici la floarea de cireş, ale cărei petale 
se risipesc din belşug, ca mii de fluturi, când 
se deşteaptă primăvara, ci la o timidă romoni{ă 
înflorită în apusul unei calde seri de vară. 

Dealurile Nikko şi Aschio se proiectau la 
apus pe cerul înfocat, şi dincolo de ele, piscu-

. rile singuratice ale munţilor Onoko, Komochi 
ş; Akagi scânteiau sub ploaia de raze aurii. 
Chiar şi croncănitul unui stol de corbi. ce sbu
ra peste pădure, era limpede şi răsunător. 

in clipa aceea doi nouraşi albi, se deslipiră 
încet de piscul Akagi. femeia cea palidă se' 
uită lung, la ei,şi-i urmări cum se înăltau pe cer. 

Când s'au ivit colo, în vârful muntelui erau 
aşa de mici şi aşa de uniţi, de ;iăreau unul sin
gur„. Acum se urcă, se urcă mereu pe nesfâr
şita boltă albastră, unul lângă altul ca doi flu
turi cu aripele aurite. Soarele s'a coborât de 
pe dealurile depărtate, se simte o adiere de 
vânt, iar cei doi nouraşi vagabonzi plutesc 
scăldaţi într'o aureolă palidă. Deodată nouraşii 
s'au despărtit şi aleargă, aleargă pe cerul vio
let. După puţin, norul cel mai mic, acela care 
n'a putut să se urce mai în sus şi plutea singur 
în zarea depărtată, pieri ca prin minune, nelă
sând nici o urmă. Sus pe cerul cenuşiu al cre
puscului, cellalt nor aleargă singur, dar nu mai 
străluceşte ca Ia început. 

Noaptea se lasă repede copleşind dealurile 
depărtate şi întunecând albastrul vioriu al ce
rului... Chipul palid al femeiei este singura pat!l 
albă, aproape luminoasă, în profunda monoto
nie a întunerecului: 

• 
· - Domnişoară!. .. Pardon„. ce ză-păcită sunt! 

- zise bătrâna Iku intrând în cameră. -
Doamnă,· m 'am întors. Ce întunerec este! 
Doamnă Nami, unde sunteti? 

- Iată-mă! - răspunde Nami tresărind. 

- Cum? stati încă afară? Ati putea să ră
ciţi. Dornnul baron nu s'a întors încă? 

- Ce s'o fi întâmplat? - murmură Nami 
închizând fereastra. Iku, n'ar fi bine să trimitem 
pe cineva să-i iasă în cale? 

- Bine ziceti, doamnă. Trimet numai de
cât. 

In acest timp lku a căutat pc dibuite un 
cldbrit şi a aprins lampa. Pe scară se auzi un 
pas uşor şi o fetită intră imediat în cameră şi 
dete o scrisoare bătrânei Iku. 

- Multumesc fetito. Domnul baron a cam 
îniârziat şi te rog să trimeti un băiat să-l caute. 
Doamnă aveţi o scrisoare. 

- O scrisoare dela tata!.„ De ce n'o fi mai 
sosind Takeo? - suspină Nami, cu ochii pe 
adresă. · 

- O scrisoare dela stăpânul meu? - zise 
1ku. Sunt sigură că o fi scris şi vre-o glumă, 
după obicei. 

fetita, după ce a închis toate ferestrele şi 
după ce a aprins focul, ieşi. Iku aşeză într'un 
dulap nişte rufe şi în urmă, se apropie de sta
pâna sa, oftând: 

- Ce frig este aici! Era mai bine Ia Tokio! 
- Da? Aici cireşii înfloresc în luna Mai. 

Şezi, te rog mai lângă mine. 
Cu mult respect bătrâna servitoare şezu 

lângă stăpâna sa, pe urmă. uitându-se la dânsa 
cu dragoste, zise: 

- Mi se pare un vis, când mă gândesc că 
doamna aceasta, atât de elegantă în maruma
ge, este aceeaş făptură ce am legănat pe bra
tele mele, par'că a fost ieri, când după moartea 
mamei dvoastre, o copilă de pe genunchiie 
mele, striga: „mamă". 

Ochii i se umplură de lacrimi, amintindu-şi 
aceste lucruri triste: 

- In ziua nuntei d-tre, nu-mi ieşea de fel . 
din gând, cât s'ar fi bucurat mama d-tre vă
zându-şi fata cât era de frumoasă în rochia de 
mireasă! 

Iku îşi şterse ochii. pe câ-n<l Nami lăsase 
capul în jos, sub greutatea unei amintiri triste. 
In degetul său subtire, piatra inelului de nuntă, 
strălucea la lumina lămpei. 

Bătrâna îşi ridică privirea timidă şi zise: 
- Iertaţi-mă. Vorbesc fără să ma gândesc. 

Din pricina vârstei, m'am copilărit. Domni
şoară„. doamnă, cât aţi mai suferit d-tre, în 
copilărie! :Este de mirare, cum ati putut trece 
peste toate!„„ Ah, dar acum s'a sfârşit: totul 
o să fie frumos, totul dulce. Sotul d-tre este aşa 
de bun, şi vă iubeşte aşa de mult!.„ .. 

In acest moment se auzi glasul fetitei, stri
gând din capul scărei: 

- S'a întors domnul baron. 

(Va urma) 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

- . AVIZ. 
Aduc la cunoştinţa stimaţilor colegi 

şi a clientelei, că mi-am reluat practica de 
avocat în asociaţie cu Dr. Simion Nemeş, 
în Cluj, str. ţ;zentegyhaz. 

Dr. Sever Dan. 

ANUNŢ. 

Un candidat de advocat cu practică, 
scutit de militle caută aplicare momen
tană în vre-o cancelarie advocat.Ială. 
Adresa la administraţia acestul ziar. 

A. 2342-3. 

ANUNŢ. 

Absolvent al şcoalel comerciale sup. 
române din Braşov, capabil a corespon
da în limbile: română, ger mână şi ma
ghiară; cu praxă temeinică şi În afaceri 
de mărfuri, fiind liber de armată. doreşte 
a ocupa un post În vre-o afacere comer-

cială. Adresa la Adm. "Românului" 
(Ra 2248) 
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Duminecă, 17 Ianuarie n. 1915. 

Sanatornl din Sibiiu 
(Nagyszeben ). 

aşezat în parcul orăşenesc („Stadtpark") pri
meşte în grije şi tratament medical următoa

rele morburi: morb de inimă, rinichi, stomac, 
·1 zahăr, I>Odagră (artrită), arteriosclerose, ern

phisernă, astmă, bronchită catarală chroni
d, pleuriită ,(şi exudativă)' morburi de arti
culaţii şi oase, scrofulosă (şi deschisă), mor

buri (şirană) de pele şi sânge; boale de nervi; 

tabes, afecţiuni a măduhei spinărei şi parali
seri; morburi 1emeeşti; anemiă, slăbire ge-

, nerală şi reconvaleşcenţă. 

Prospecte şi amănunte prin dlreoflunea r 
sanatorullli Jn SibHu -,(Nagyszeben}. 

&k231~10. 

·~~ ..... „ ...... ~·„ .,, < , ... ~ •• ~„; ~·"":' 

vechi ,1 noui de vândut. 
Adresaţivi ou toatl tncrederea la propri&

tarul de vii din Şiria (Vilâgos) Petr-. Ben~ 
căci· Vi trimite numai vinuri btlll&( ourate·•i pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 

Vinuri veehl din anii 1911-1912 
Vin alb - - 70 60 
Rtzllng - - 72 6!' 
RofU de Mmlş 100 90 
C&rbenet - 110 

Vinuri vechi şi nou dJn anul 1914. 
Vin alb - _,.., -=- ......... 4&-.-86 
Rfzllng - - - - 48-38 
Ştller - - - - - 50--

Baehlur.J.. 
Raehlu de treve - - - 1 '80 
Baehm de tren speefaUtattt -- !'20 · 
Expediez la dorinţă tn stiole şi tn· canti-

tate mai mici vin. 
Vinul se expdieazi ou rambursii dela 60 

litri tn sus sub tngrijirea mea proprie. 
V 888 dau hnprwnut pe timp d& două luni. 
Pentru Oalitatea vinului garantez. 

Pe'trau Benea 
propr. şi neg. de vinuri 

Vl.lago• (Arad m.) „. 
ln- atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen
tra preţuri de fabrică. :: :: 
Iz:t depozit: Ku.gler, flei· 

OÂB~ :u;I(~;:;;~~·~: I 
Piaţa Andrdssy, colţat Salacz utcza 

Telefon 1059. Telefon 1059. 
(Oa 2270) 

•. Ro MA NUL" 

~~Haine de vară,. 
pardesiuri, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articli de toale~ umbrele, perl dele de dantele şi de pănură se curăţesc şi vopsesc cu multli grijă şi specialitate tn 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de pănuri şi de curăţitorie chimică, 

aranjate cu cele mai· noui maşini din străinătate. - Desp11.rţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălării1or pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte h:'i-

. nele de pănură şi de mătasă., hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnic tn · 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu specialnai.e tn 

croitoria mea specială. - Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării 

Lu c z a, Jo z se f, :~~::;1~~ ::::::- Szeged. 
TELEro•: Prhălle fi stabiliment prlnclpal· nLBro•: 

994. ~ I ~ 994. atr. Laudon, nrul 9., oolţul •==a:::::.=: pieţei Valeria. (Lu 2106) f~ 

I STEFAN' SLADEKjun.tabrlcă de mobile 1~ 
V AR Ş E Ţ, strada Kudritzer numărul · 44-46. 

Cea mal renumită 

mare· fabrică de mobile 
din sudul Ungariei (V ersecz). 

Pregliteşte mobilele cele mai modeme 
şi luxoase ou preţuri foarte modei-ate: 

Mare depozit de piane excelente, co
voare, perdele, ţesături fot'lrt.e fine şi 
maşini de cusut. (Sa 118) 

-~~·~~--~-..~~~--~--··· 
"' . . 

1 
_ PremNll ca medalia eea mare la apodtfa •tlenarl din lladapesta la 1800. • 

fli Se recomandli spre preglitlrea clopotelor noul{, precum la turnarea de nou a ~ 
• clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garantte lllij , 

ir de mal multi ani, provăzute cu adJustărl de fier bătut, construite spre· a • 
im întoarce cu uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o = 
~ lature fiind astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu deosebire 

rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - cu • I CLOPOTELE GĂURITE, de dânsul Inventate şi premiate în mai multe 

găuri ca figura S şi au un ton mal lnteslv. mal adânc, mal limpede, mal I 
I plăcu. t şi cu vibrarea mai· voluminoasă decât cele de sistem vechiu, astfel 

Că un clopot patentat de 327 kgr. este egal în ton cu un clopot de 461 kgr. 
~ patentat după sistemul vechi. - Se mal recomandă spre facerea scaunelor I 1i?: de fler bătut, de sine stătătoare, - spre preadJustarea clopotelor vechi cu · 
'9111 adJustare de fler bătut - ca şi spre turnarea de toace de metal. - , 
fli Preţuri-curente ilustrate trimit gratuit. _ ~ 

~~~~„ ... ~,•~••w~•••~•~•E••s 
CORNEL aucu·· 

mare stabilimeat 
:; pentru aranja
mea te JHderH 
da feHle~ ti' M-; 
:!' . . l&riei~ :: 

LUGOS, 
1tJ'Ma:. HoyMi a~ 
11 ti „.-: CerTitlt „ 

l'sl„oa · 14. .. 
I• 712 
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Pictură pe sticlă 
si atelier mozaic 

. ' . 

"8trll •lserld „ altt lelart •• cll dirt. 
AdJutare ca sticli Hcoradvi III 1tll ANTIC sl 
MODERN III cadra •• ARAMA: tl PLUMB, ca 

lll'etldt c:em•.UU. e:1:1e11ti 

RUHR es SPITZ 
Budapest, VIII., Liliom-u. 28 sz. 

Proiecte tl --..cte mii. 
<R• 1 tB-A)'. 

I .JC> a. c ă. "R"" c:> e ~ 'ti :I. 

• cumperi biju- S I e P 8, k A 

I 

terii moderne şi 

::!~::•eftr~~~~- • 

bijutier, 
eeasornJear 
şi 
anrltor 

M A.RO S V Â.. s· A RHEL Y, SzerhenyZ-ter nrul 41. 

:~ y~()~~ 
A ~C:J-- : 

w +-~l. 
· Io marele meu ate

ller se execută tot· 
felul de bijuterii şi 

se reparează r.u Ape-

Iaglidn de ef\asurl 
elveţiene, de aur, ar
gint, oţel, nichel p. 
b11.Zn&ar şi CPasurl eu 
pendulă. - Bijuterii 
ftne şi brllf ante, o· 
bleete de lux verfta· 
bile de argint şi ar
gint de China, obiecte 
optice. 

~ f©. 
~ '}"':lf·'~' 
® ~-v.r~ 
. c.....· ~~ 
~ 

. elallta.te bijuterii şi 
eeasnrl. - Preţuri 

eonvenablle, servieto I 
prompt. Se 2072 

ERES FER E N C Z 
.- atelier de 1ăsărlt cu putere 

11otorlcă •· zidiri. şi mobile 

·. Dej-(OBs) :str. Ludovic Kossoth, nr. 63. · 
• Magazia d9 mobila pentru pranzltoare, dormitoare, saloane, Icoana, ogllnzl, covoare. 

~ pentru zidiri, moblla ~ 111lce 
·· ' . · ] . ~ Executi totfelul de luerărl 

J~J„~~ lucrări la aceasti branf!, 
1jîi~~.r;+,"R cu preţurile cele mal 11-
:P~;~ ~ J derate, din material 11c1-

• ~~:!•l,~~ lent şi uscat.. Va 1789 

Ha 2186 

F. BACI 
,,;;. . ·. mecanic , „. -.-, ;~~~ 

Sibiiu-Nagyszeben, Dragoner-wache nr. 2. 
„ IAngl WILHELM ANDREE. 

Execută totfelul de lucrări în branşa aceasta şi anume : 
maflnl de cusut, biciclete, gramofoane, 
aparate cinematografice, aparate fotogra
fice, instrumente speciale şi brevetate, pre-
cum şi tntroducerea curentului electric şi 

I 

I 
reţea telefonici. 

Serviciu prompt şi conştiinţios. :: :: :: Preţuri ieftine. 

Duminecă, 17 Ianuarie 11; 1915. 
= 

. . 

O nouă invenţiune de clopote!! 

Echipamente p. clopote de fer 
Stalur' „ „ ,, „ 
Prospecte 'i preliminar de apese gratis. 

Friederich Hănig -
fabrică de clopote brevetata 

Arad, str. Răkoczl nr. 11-28. 

I o ATELIER DE CURELĂRIB, ŞELĂRIE ŞI COFERĂRIE 

I !!!!~!~~!~ufR!!R!; 
· Strada Cisnădiei 45. s I BI I u, Heltauer-gassa 45. 

Magazin bogat în articole pentru cur1lţat, cllărft 
vânat, sport şi voiaj, poclăz1t şi procovăţuri, port- ~~lml 
monee şi bretele solide şi alte articole de ga- .,."'.~~· 
lanterie pe lângă preţurile cele mai moderate. 
CURELE DE MAŞINI, CURELE DE CU· 111t--'w"-~f-'L 
SUT ŞI LEOAT SKY (vlrzobi), permanent în iip.,;;w;=._;, 
d• pozit. To~te articolele in branşele numite şi 
reparatura lor se executr1 prompt şi Ieftin. Liste 
de preţuri la cerere se trimite franco. (0-9J ca.---=-=::::i.... 

Comandele prin poştil se efep
. tueac prompt tl conşti~nţios. 

~ 

~ ... „„ ..... „lllm„IEl&!lll„„„„„„„„„„li 

Dacă suferi in -==· li 

DURERI DE STOMAC! 
Fără durere tn timpul cel mai scurt şi cu siguranţă, chiar şi 

cele mai neglijate cazuri, foloseşte . 
. • -

,LAXA", (purga.tivul de flt~rel a lui Săndor, 
care curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nef olo
sitoare cari sunt lipite de ele şi prin aceasta împiedecă încu
ierile şi toate morburile ce ar proveni din aceste, ş. a.: durere 
de eap, sgâ.relurl, arsuri, apăsare de stomac, Irita.re de vo· 

mare, greaţa, răgălell etc . 

O stlcla costa 50 fii., 6 sticle deorJata 2·50 fli., 12 sticle 5 coroane. 
Efectul purgativei de fiere „L A X A,; va fi permanentă daci 

deodată folosim 

,,Re~enolnl" (balsan1 de st~n~ac) a lui S~ndor, 
' 

„REGENOLUL", această esenţă de stomac '1'indecă orice soiu 
de morburi de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, 
curgerea (năpădirea} de sânge, curăţă sângele şi faee apetit în 
gradul superlativ. In qazuri de colică şi iritaţie de vomare în 

timpul cel mai scurt are efect. · 

O sticlă cu îndrumările de lipsă. 4'mită 1·20 fll?rf. 
Originalul „Laxa• 9i ,Begenolula se poate afta la preparatorul original 1 

Său.dor Zoltă:n. 
farn1acist în Erdoszentgyorgy (Ardeal). 

=&~ 
Fiecare sttelll e provăzntă eu vigneta ,,INGEMUL" la ee e de 
recomandat să fle eu atenţiune: (Sa 572) 

' I •i=========================·· ------------------~~~--~--~~~~--~~------------
Tlparut tipografiei „Concordia" societate pe actll ln '.Arad. - l!dltor reS1N>aH bll: prof. VASILE STOJC1'. ,,.,,. ..... - . 
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