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Trei duşmani mititei. 
>De Al. Ciura. 

M'am obosit, să mai răsfoies-c printre şti
rile ziarelor. Chiar revistele ilustrate publică 
atâtea orori, încât nici nervii cei mai puter
nici, nu, mai pot rezista.„ 

In urma urmei, nici chiar nervii unui om 
normal nu sunt deadreptul - frânghii de 
corăbii! . ! 

Treci, ca într'o revistă fugară, titlii mai 
importanţi; te opreşti la şirele scrise cu litere 
mai mari; pe urmă rămâi tot aşa de zăpăcit 
ca mai nainte, exceptând cazul, că ştirile din 
urmă te-au încurcat şi mai mult încă. 

Revistele ilustrate· sunt mult mai expre
sive. E de ajuns să le ·răsfoieşti, şi ochii ţi se 
obosesc, de atâtea orori, ce ţi se înfăţişează; 

· 1a fiecare pagină: tablouri din tranşee, oameni 
trăind o vieaţă de troglodiţi în suterane ... sol
daţi înotând în zăpadă până în brâu„. şi moni 
şi răniţi... şi iarăş morţi şi viteji decoraţi şi 
s-chingiuiţi... 

. „ 

E o serie infinit de lungă„. şi dacă la acea
sta mai adaogi şi văduvele şi orfanii, rămaşi 
fără sprijin, rămâi consternat în faţa cataclis
mului fără păreche chiar în analele sânge
roase ale răsboaielor. 

• 
· Dar iată, că gândurile posomorite mi se 

limpezes-c. In partea redactată pentru copii, 
alături de alte chipuri drăguţe, zăresc unul, 
care mă captivează: „Trei mici orfani sârbi" .. 

li văd alături, doi băieţi şi o copilă, îm
brobodiţi în straie de iarnă, zimbind în faţa 
aparatului fotografic, cu acea incomparabilă 

Mii da in1i 
blnecuvinti ml)locuJ nutritor de lntărlr• 

„Kârpâtia"· 
care I n decan de iJ...-4 zile laceteazi cea mal · 
crâncenă tusă. 

·„KARPA TI" e tCJI ml}loc excelent contra boa
lelor de astmă, ră~şeală, constlpatle, precum 
şi la boale de gâtlej, - plămânJ şi stomac. 

Efect sigur, dela la prima lncercare. 
I sticlă de 351 IP'8tlle cor. 3.- I aticii • 

788 grame cor. 5.-. 
De vânzare la: 

Viet o~ Hosszu, Braşov 
str. Claustralul Nr. t,. (Ho 1846-30) 

Numărul poporal pe I an 4. cor. 

ARAD,_ Joi_ 912? _r\p_rili~ J_?t~. Nr. 77. 

candoare inconştientă, pe care numai copiii 
nevinovaţi pot să o aibă„. 

Ce-şi pot da ei seamă de măcelul cumplit, 
ce se deslănţuie în preajma lor? Ei n'au gu
stat încă din pomul ştiinţei _- al binelui şi al 
răului - n'au fost membri la „Narodna 
Ohrana"; n'au jurat încă pe capul de moarte; 
habar n'aveau de iadul, ce docotia sub pi
cioarele lor, gata să isbucnească în orice clipă. 

Iadul a isbucnit. 
Placările lui uriaşe au incendiat lumea în

treagă, dar cei trei băeţi nu-şi puteau da sea
mă nici acum de ceeace se petrecea în jurul 
lor. Ei adurmiau seara, mângăindu-şi jucă
riile, şoptindu-şi rugăciunile: pentru tata, pen
tru mama şi pentru ei. Şi, în vis, revedeau 
multe din figurile, pe cari le cunoşteau din 
povestirile bunicăi: îngeri cu albe aripi în
tinse, ce păzes-c pe băieţii cei buni; zine îm
brăca te în haine de spumă; pitici cu barba 
lungă şi albă isbind cu ciocanele lor mititele 
în stâncile peşterilor; smei şi bălauri într'ari
paţi, ce varsă :foc şi pucioasă şi-şi aruncă 
buzduganul, cale de şapte poşte„. 

.Poate tocmai visau reu aceşti smei gro
zavi, când urgia răsboiului s'a năpustit şi pe
ste căsuţa lor. Tatăl era plecat de mult pe 
câmpul de luptă; fratele lor mai mare, dea
semeni. Au rupt-o la fugă, şi când mama şi 
bunica nu i-a putut duce în braţe, s'au luat 
de mână şi au prins a tropăi cu opincuţele, prin 
tina desgheţată„. S'auziau poonete neîntre
rupte la spatele lor şi vâlvătaia ·caselor aprinse 
le trimetea lumini însângerate. Era o înghe
suială cumplită. S'auziau ragete de vite, ne
chezări de cai, ţipete de femei speriate şi scân
cete de copii treziţi din somn şi porniţi la 
goană„. 

Avizi 
La pepineria „Domeniului din Bo· 

bâlna"se află de vânzare în primăvara a 
c. următorii altoi de viţă americani şi viţă 
americană. 

20.000 buc. altoi de vie de un an el 
I. altoiţi pe Rip. x Port. (Oloir de mont 
PeJier) cu rădăcină din următoarele varie
tăţi. Jardovan Uriaş, furmint, Oporto negru, 
Madeleine Royal, Royal-Wineyard, Chasslas 
alb, Chasslas roşu, Muscat·ottonel, Slanca
menca şi mestecată, cu 160 cor. per 1 OOO buC' 

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

100,000 buc. viţă americană nealtoită 

fără rădăcină el. I. Rip. x Port. (Oloir de 
Mont Pelier) în lungime de 120 cm. şi dela 
6 mm. în sus groasă cu J 5 cor. per. 1 OOO buc. 

l 00,000 buc. viţă americană nealtoită 
fără rădăci1•ă ci. I. Rip. x Port. (Oloir de 
Mont Pelie1) în lungime de 40 cm. şi 
dela 6 mm. în sus groasă, cu 5 cor. per li 
1 OOO bucăţ=. . 

Pretul unui exemplar 10 fileri. 

REDACTIA 

şi A D M I N I S T R T Lti 
Strada Zrir•yi Nrul 1/a 

INSERTIUNILE 
se primesc la admin!· 

stratie. 
\1ulti;1nite pub:ice :Si Lo1. 
de~chis co!'tă şirul 20 fii. 
t\bnuscriptele nu se în-

napoiază. 

Şi, în vălmăşala aceea s'au pomenit, deo
dată, singuri, ţinându-se de mână. Au înce. 
put atunci să ţipe, plângând cu sughiţuri: 
„Mamă! Mamă!„. Bunică!" Dar oamenii tre
ceau grăbiţi pe lângă ei şi mama lor nu se mai 
vedea din învălmăşeală. Ei stau, de marginea 
drumului, ţinându-se de mână, până a trecut 
întreg convoiul, şi când nu mai era nimeni, au 
început să plângă. 

Se revarsă de zi. 
Frăţiorul cel mai mare le-a spus atunci, 

să nu se supere; vor merge iar acasă, căci 
el cunoaşte drumul. 

Au pornit toţi trei cu gândul să-şi ro
stească rugăciunea de dimineaţa, să bea apoi 
lapte, şi să se joace în ograda lor, Qri să as
culte poveştile bunicăi. 

Dar cu cât se apropiau mai mult de sat, 
cu atât auziau pocnete tot mai asurzitoare. 
Placările se înălţau până la cer şi fumul ca
selor aprinse pătrundea până la ei. Dela o 
vreme li s'a părut, că ·în faţa lor aleargă oa
meni mulţi,. cu puştile în mână, răcnind ca . 
smeii din poveste . 

Atunci s'au speriat şi ei şi şi-au zis: „s'o 
luăm la fugă"! 

· Şi au fugit, ţinându-se unul de altul, pâ
nă n'au mai putut fugi, şi s'au adăpostit apoi 
sub un pod. 

Simţiau acum, că sunt în primejdie. Au-,. 
ziau, cum oamenii fug în goană peste pod, 
desluşiau tropotul copitelor şi uruitul greoiu 
~a~~ . 

Ei stau pitiţi în ascunziş, oprindu-si răsu

flarea şi, strângându-se tot mai mult în deo
laltă, ca să se încălzească. 

Sgomotul încăierării se auzia tot mai de-

50,000 buc. viţă americană fără rădă
cină cl. I. r 1p. X Berlandier nealtoită în Iun- ' 
gime de 40 cm. şi dela 6 mm. în sus groa
să, cu 6 cor. per 1000 bucăţi. 

Atât aHoi de vie cât şi viţa americani e 
foarte frum.msă, binedesvoltată şi neatinsă 
de ghiaţă, varietăţile sunt curate pentru cari 
garantăm. · 

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

Administriqia: 

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

CA UCENIC 
· află loc lin tânăr din familie bună, 

• absolvent de cel putin Z clase ~im
naziale ori reale, care posede afa
ră de limba română şi cea ma

ghiară la firma 

TRAIAN BAICU, comerciant 

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

Numărul poporal pe 1/1 2~co1 oane 



„. 

Par. 2 

parte; ei se simţiau mai uşoraţi acum,. se 
astrînseră mai aproape într'un ungher, şi 
adurmiră. 

* 
Când s'au pomenit, soarele era aproape 

de asfinţit. Le era frig, şi nu mai puteau de 
foame. 

Au ieşit din ascunzişul lor şi au încercat 
să ia drumul cătră sat. Dar se opriră în .cu
rând, căci la marginea drumului întâlniră v 
grămadă de morţi şi, alături de ei, mulţi ră
niţi, ce se văitau în gura mare. 

· Au rupt-o la fugă peste câmp şi au înce
put să ţipe şi să strige după ajutor. 

Prin ceaţa înserării, desluşfră lumina unui 
foc. Ei o luară într'acold, speriaţi de întune
recul, ce se cobora peste lume. 

Aci deteră de soldaţi de ai noştri, cari, cu 
gândul la copiii lor de acasă, î1 primiră bine; 
le deteră de mâncare şi îi culcară apoi pe 
micii duşmani nevinovaţi, alături de ei, pe 
paiele din ,şainţuri.. 

Şi aşa s'au adăpostit cei trei orfani sârbi, 
până ce au ajuns mai apoi într'un asil de 
copii, unde se împărtăşesc de -cea mai bună 
îngrijire ..• 

* 
Privind chipul celor trei băieţi zimbitori, 

alături de soldaţii noştri, 'Ce zimbesc şi ei, 
uiţi pe o dipă ororile răsboiului; uiţi flagelul 
ce bântuie peste omenirea nenorocită, dela 
un pol la altul, şi .sentimentul dumnezeesc al 
milei şi al păcii ţi se trezeşte iarăş, dintr'un 
ungher uitat al sufletului. 

Pe o clipă te simţeşti elevat sufleteşte, 
când vezi că soldaţii cei îmbrăcaţi în zaie 
răsboinice din ·creştet până în căkâ~, sunt 
şi ei o a m e n i, cu inima caldă, chiar şi pe 
câmpul de măcel, unde ei se sfâşie ca fiarele 
şi vieţile se prrtbuşesc şi se sting cu miile în 
câteva clipe, ca nişte biete luminiţe de ceară 
uitate pe un mormânt, în sufletul cutropitor 
al vijeliei. 

. Şi alte tablouri ·luminoase ţi se înşiruie, 
tot aşa de mângăitoare, din peisajul stropit 
de sânge, înnecat de fum şi ciuruit de gloanţe. 

. Iţi aminteşti, curp. în ziua Invierii, focul 
omorîtor s'a curmat deodată. Duşmanii au 

I 
ridicat din şanţuri o tablă mare de carton, 1 
pe care au scris, cu slove chirilice: „Hristos 
a inviat!" Ai noştri au răspuns: „Adevărat, 
că a înviat!" şi au contenit din puşcat. S'au 
închinat, în diminea\a aceea, cu ochii plini 
de lacrimi, în faţa zilei mărite a Invierii; şi în 
rugăciunea lor s'au gândit la cei de acasă -
şi au plâns ... 

Sentinelele aduceau un subofiţer rus, le
gat la ochi, purtând în braţe un coş plin de 
toate bunătăţile: ouă roşii, pâne sfinţită şi 
sticle cu vin, alături de o scrisoare: „Dorim 
sărbători fericite duşmanului viteaz". Trimi
sului i s'a luat legătoarea dela ochi; el s'a 
oprit în faţa comandantului, isbindu-şi pintenii 
şi oferi coşul ·cu daruri, salutând. 

Comandantul îi întinse mâna, îi mulţămi 
şi-l puse apoi Ia masă, să-l ospeteze. Şi când 
s'a înapoiat l-a încă-rcat şi el de daruri. 

* 
Tablouri de aceste - ori cât de sporadice 

ar fi -.ne mângăie şi ne ridică sufleteşte. 
Ele sunt oazele bi1necuvânta te, cu apă 

răcoritoare şi umbră de palmieri, în imensi
tatea pustiului; dovezile cele mai eclatante, 
că cu toată furia deslănţuită a răsboiului, -
·CU toate ororile, ce se săvârşesc pretutindeni 
- soldaţii păstrează, sub zalele lor răsboi
nice, o inimă, ce bate la fel cu a oame
nilor celor mai iubitori de p3!ce. 

Suf erintele şi grozăviile acestui răsboiu 
vor 'Curăţi tot mai mult această inimă ome
nească, de cultul căreia ne-am îngrijit aşa de 
puţin până acum. 

Ea va avea să schimbe, la timpul său, 
temeliile ·)urnii viitoare şi să alcătuiască de 
aşa noua clădire a societăţii omeneşti, încât 
astfel de măceluri îngrozitoare să nu se mai 
poată nici închipui măcar. 

fericiţi ceice vor ajunge să vadă acest 
grandios răsărit de soare, pentru ivirea că
ruia s'au vărsat mări de sânge şi oceane de 
lacrimi! 

G · · . rugăciuni ş1 cântăn. Legat . . . ·• . -·45 

Joi, 22 Aprilie 1915. 

Prelungirea 
serviciului de glotaşi. 

Lărgirea serviciului de glotaşi şi asupra celor 
în vârstă dela 18 până la 42 de ani şi asupra 
celor în vârstă dela 43 până la 50 de ani. -
lmpărtirea. cetăţenilor ungari la corpurile de · 
armată ce se întregeau din Galiţia şi Bucovina. 

Arad, 21 Aprilie. 

Guvernul a depus pe masa Dietei un 
proiect de lege despre lărgirea serviciului de 
glotaşi şi asupra tinerilor de 18 ani precum 5i 
a bărbaţilor dela 43 până la 50 de ani. 

. Prima clasă a glotaşilor o vor forma cei 
dela 18 până .la 42 de ani; a doua clasă cei 
dela 43 până la 50 de ani. 

Guvernul a mai depus ·un proiect de lege 
după care cetăţenii ungari obligaţi la gloate 
după cum va cere trebuinţa neapărată şi pen
tru timpul trebuinţei să poată fi împărţiţi la 
corpurile de armată comune ce se întregesc 
din Galiţia şi Bucovina. · 

; Această împuternicire va ·fi în vigoare. 
numai în vremea câ• va ţine răsboiul ce e in 
curgere şi în primul rânq vor fi împărţiţi glo
taşi a căror limbă maternă (a maicei) e una 
din limbile ce se întrebuinţează ·la numitele 
corpuri de armată. 

Dispoziţii analoge vor intra în vigoare şi 
în Austria prinfr'un decret împărătesc. · 

Un erou român. 

. Vasile . Ban*). 
Biroul de pressă al ministerului ces. şi reg. de răs

boiu ne trimite următorul comunicat: 
„O pildii .de vânjosie, de curai de moarte si de 

credintă fără piirec/ze ne oferă istoria patrulajului 
unui soldat simplu; care fapt i-a adus acestuia cca 
mai înaltă distincţie, care se poate da unui soldat 
de .rând: medalia de aur pentru vitejie. 
. Regimentul ardelean de infanterie Nr. 31 se afla 

în luptă cu Ruşii. lntr'.zzna din zile venise ordinul, 

*) Ziarul nostru a publicat mai de mult un foarte -
frumos arţicol de fond despre acest erou, scris de di- · 
stinsul nostru colaborator d. profesor Al. Ciura. -N. R. 

hore, doine, sârbe ~ântece de petrecere, 
~arşuri, serenade, cântec'! poporale şi 
diverse . , . . • . . . . . • -·10 

Contribuţiuni istoria privitoare la trecu. 

î a L1. ~ra" r1·a · ~ on~--or. ~·1· a·· " 1 M:::.l~~;~~!~.;~';.~.:..~'ă,iici~l ·d.· 
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1 . Icoana sufletului Carte de rugkiuni şi ... , 
_ · cântări bisericeşti. Legată t ·- Cor., le· 

A d t O 
~k f · • 

20 
gată în catifea . • . • _.. • . . • . 5·60 

ra , S r. eil erenC nr. Mdntuirea sufletului. Carte 'de rugăciuni '. . ..-·SO 

. tul Românilor de pe pământul crăiesc. 
Carte edată la iniţiativa şi sub îngrijirea 
dlor: Dr. Ilarion Puşcariu, Ioan de Preda, 

se află de vânzare cărţi de rugăciuni, , a.1e~~~~că. · P~ezil ~ ~. : : ; . ·~ : : : 2·---

bisericeşti, literare, populare etc. etc. 1 E. Revent. „cântecul neamului<. Poezii 2·
Al. Cazaban. Ce nu se poate spune ._ ; 2 . ...:.. N. Zaharia >Sentimente; pas iunie. Palrio- -
Oonstanfa Hodoş. Martirii. , • • • '. 1.50 · tismul. Bunătatea. Răutatea. Malitiozita-
Cles Payot. Educaţia Voinţei 2·- tea. Amidţia. Dispreţul. Afinitatea su-
uuy de Maupassant .. fnima noastră. Ro- Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum-

1
. nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 

10~~v;I~ şi ~~h!ţevt · ~. ;. · '.r.· •. • ·. • • ,. · 1·50 brună 5·20. Legată în os alb . . • 10-
. . oine, s r~ga u~i şi. C1tzutfun. ce să I Patima şi moartea Domnului şi Mântui .. 

ob1cmuesc la 1ocunle ş1 petrecerile no·· I torului nostru Isus Hris•os; Legată în 
astr~ poporale : • . ~ •. • ·• . : : so·- I pânză, aur.tă- .·: . • • ·~ • • . 2 -

N. Balcescu. 1lstona Romamlor sqb M1ha1· I '„ l N" dt · d D L x 
V dă ·t 1 · . 

2 
visu asei uarei e umnezeu. egata .,... ·20 

0 vi eazu '' • • • · .„ · • · ·· ·' - . f(ugăciunele şcolarilor şi cântări biseii-
Stendhal (Henry Beyle) >Despre a more •. " I . eşti alese şi intoemite de N. Ştef în-

Traducere de O. A. Demetrescu. (Bibi. · D · 't · o · z · D' I t · R â · • ~·95 
pentru toţi nr. 902- 906 .. • .· . . · . 1 50 1 zmz ne nc1u: > tn s oria om me1c. 

Mihail Eminescu. >Viaţa şi opera sac, de l Th. ~: ~peranţ:a. ~A~n~cdote de.post. . t·25 
vătător. Preţul . • . • • . . . . • _ .50 i Povafuttor la 1mparaţrea cerurilor . • - ·60 

Culegere de cântări bisericeşti legaă • ....:.. .30 i Oeneral Al. Candiano Popescu. >Războiul 
Mărgăritarul sufletului. Carte de trugă- ! neatârnărei.c Asaltul şi luarea Griviţei . 3·-

duni şi ~ntări. ~ntocmiti pentru tre·- :· ... ·I N. Por~. >ln!r~ viaţă ş~. moartec. Nuvele 2„
N. Zahane. Ed1ţ1e de lux· • • . • • · • · 4·- Ecatarina Pitiş. >Poezn.c •. ·• „ . . . t·5o 
buinţele vieţii. Legată simplu Cor. 1·- 1 Cultgere de diferite cântece cuprin~ând 

, Dr. Lucian Borda, Dr. Ioan Lupaş, Dr.· 
. Ion Ma teiu şi Dr. SilvJu Dragomir ~ : . 

Dumnezeu şi alte Acaf tiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Legat frumos 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum· 
nezeu şi alte rugăciuni Legată frumo~. 
Legat în piele roşie . • . . . . • 
bicicliste ' :. . . . . . . . . . . . 

· N. Nicolaescu şi O. Stoenescu. , Călăuza 
stuparului<. Cu peste 120 figuri . . . 

Minerva Cosma; >Album de broderii şi 
ţesături româneşti · . ·.· . . • . • .. 

Maria Cioban. >Scriiori către elevec 

4·-

1·75 

160 
320 
t·-

', 

j•...;..... ;'< 

16·--
. -;1 "' 

1· 1. 
N. Iorga. •Viaţa femeilor în trecutul ro 

mânescc. • . • . . • . • • • . 
O. Goga. >Din umbra zidurilor.< · P,ozil '< 
Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 
A. Cotruş. Poezii . • • • • • . • . 

Ion Dragoslav. Nuvele . • , • . • . . ·• , 
fletească. Resemnarea. Laşitatea. Timidi
tatea. Sinceritatea. Gelozia. Cor. 2· ...... 
ediţie de lux • • . , . • : · • . • 

Caton, Teodorian. >Povestea unei odăi< • 

1·75 
2·-

1· -

2·50 

2•50 
2·-
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'1 
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ca să se constate, dacă d11şmanlll se mai află în 
şa11(11rile sale şi în ce număr era acolo. O încercare 
primejdioasii şi foarte grea, căci patrula avea să 
se furişeze până în nemijlocita apropiere a pozi(ii
lor d11~·ma11e pentrn a-şi putea împlini însărcinarea. 
Având în vedere grija Ruşilor, cari trăgeau din 
şanţurile lor asupra fiecărui cap, care se ivea din 
şan(urile noastre, însiircinarea patrulei noastre a 

I cadavml comandantulai patrulei, caporalii Schu
I ster. Ruşii înaintaseră deja până la locul acesta, 

cilci mortului îi luaseră tot ce avea la el. Mortul fu 
dus în şanturile noastre. I 

Şi toti sunt mari în clipa, când trece tricolorul! 
Ce mari sunt toţi acuma! Drapelul zdrenţuit 
E mult mai st ânt ca pânza bogată din altar, 
Nu fumul de tămâie, şi nu sfinţitul dar 

fost un adevărat drum spre moarte. 
Comandantul companiei a explicat mai întâi 

solda(ilor sâi primejdiile legate de această chemare, 
apoi a invitat să se ammte acei, cari vreau de bun~ 
voie să facă parte din patrulă. Cu linişte în su
flet, ba ciliar cu bucurie s' au ammtat toti. Sub co
manda caporalulzri Sclmster s' a compus apoi o pa
trulă din cei mai siiniitoşi şi curajioşi soldati. 

Din această ceaM fiicea parte şi- infanteristul 
Vasile Ban, un ostaş simplu dar viteaz, care s'a 
dovedit întotdeauna cel dintâi, când era vorba de-o 
încercare îndrăzneatâ. Patrula pornind la drum, 
se apropiase, nesupiirată, până la 300 paşi de duş
man. Oprindu-se, infanteristul Vasile Ban se f11ri.5d 
singur până la reţelele de drot din fata şanţurilor 
ruseşti. · 

ln momentul acesta patrula a fost observată de 
Ruşi, cari începurii să tragă din toate părtile asa-
pra solda(ilor noştri. Infanteristul Ban, care era cel 
mai aproape de duşman, era cel mai expus focului 
ucigător. Un glonţ i-a sfârticat mai întâi cingătoa
rea de care atârnau magazinele cu patroane. Ban 
nu-şi pierdu însă sângele rece ci işi desfăcu cingt'i
toarea şi îşi vârî patroanele în sacul de pâne. Alte 
gloante îi sfârticară ct'imaşa şi pantalonii. Pentru a 
scăpa din ploaia de gloante Ban, stând lungit pe 
pământ, îşi săpă, c11m putu, o groapă în piimântul 
îngheţat, în care râmase timp de 6 ceasuri, până 
se întzmecase. • 

Folosindu-se de întunerec a încep11t să se re
tragă, deşi era luat la tinfă şi urmărit de patru 
Ruşi, cari îi purtau Sâmbetele. ln retragerea lui a 
dat în curând de trupul mort al unui camarad al 
sliu, care făcuse parte din patrula awoape cu totul 
nimicită. Ban nu voia să lase armele mortului în 
stăpânirea Ruşilor şi astfel luând mortului pw;ca 
şi cingătoarea împrezmt'i cu baioneta îşi continuă 
drumul, până ce d<idu de un alt membru al pa
trulei, infanteristul Lazascu. care zăcea rănit. 
. Acesta trebuie sclipat din prinsoare - îşi zise 
Ban. Luă deci pe camaradul sc'iu pe spate si încăr- . I 
cat cu această nouă sarcină porni pe deal în jos I 
spre şantzirile regimentului 31. Cu totul istovit sosi · 
în cele din urmă în şanturile noastre, unde depuse 
pe infanteristul Lazascu şi armele celui mort. 

La 300 paşi dela şanţurile duşmane zăceau 
însă trupurile neînsufle(ite ale celorlalţi patru bravi 
solda(i ai patrulei. Faptul acesta îl neliniştea pe 
Ban, căci el nu voia să lase în mânile Ruşilor nici 
nulcar trupurile moarte. Reculegâ11d11-se de suferin
tele îndurate se prezintă în faţa comandantului sil11 j 
cu rugarea să-i dea ajutor, ca să aducă pe cei 
morti acasă. Jnso(it de trei camarazi curaiioşi Va'- I 
sile Ban părăsi din nou şanturile şi porni spre po- : 
zitiile duşmane, unde îl pândea moartea. I 

ln drumul primejdios ei dădură mai întâi de 1 

şi turcii c • . • • ~ • i. • 

Ioan Russu-Şirianu. >Schiţe şi nuvele 
ineditec . . . . . . . . . . . 

Darv. Cr. Voiculescu. >lnsemnările unui 
I. Ursu, prof. universitar a Stefan cel Mare 
Em. Orlgorovitza. ·>Cum a fost odată<. 

Schite din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 
Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . 
Dim. Cantemir. >Descrierea Moldovei< . 
Oustave Flaubert. >Salamboc. (Roman is• 

toric. Trad. de Ludovic Dauş 

2•80 
1·-
190 

2·-
M. Sadoveanu. >Amintirile căprarului 

Gheorghită . • . · . . • . • . . 2·
Victor Eftimia. >Poemele singurătaţii« 

(Poezii) • • • . . • . • „ 2·-
Alexandru Ciara. foiletoane • • • . .• . 1 ·60 
I. Slavici. Poveşti. . . . • . . . , • • t ·50 
Ion Creangă. Opere complete. . . . • 2·-
lon PUlat. >Etemitati de-o clipă. Poezii • 2· -
Ion Oorun. Lume nacăjită. Povestiri • • 2·-

0uy de Maupassant. Povestiri alese. Tra-
duceri de M. Sadoveanu . . . . . 

A. C. Cuza. Naţionalitar0a în artă. Principii,· 
fapte, concluzii • • • . . ._ • . • 
man • . • • . . . • • . • 

O. Coşbuc. >Fire de torte. Poezii 

2-

t·so 
2·-
3·-

Deoarece îflsii transportarea celorlal(i morti 
devenise anevoioasâ, s' cm trimis solda(i sanitari 
cu tărgi pentru a-i aduce. Vasile ban se anuntă din 
11011, că vrea să conducă şi pe solda(ii sanitari. 

Pentru a treia oară Meu drumul primejdios şi 
şi de ast<ldată el a reu~'it sil se întoarcil teaf<lr, a
ducând trupurile celor tre'i camarazi morţi. Deabia 
acum, după ce ştia la loc sigur trupurile camarazi
lor sili, Vasile Ban, acest om simplu dar cu inimă 
credincioasil şi eroică, s' a pus să-şi odihnească trn
ditul corp". 

O mamă a răniţilor. 
- Scrisoarea unei brave românce din Croatia.-

Poşta ne-a adus următoarele rânduri fru
moase şi drăguţe dela o însufletită româncă care 
în prezent ca o adevărată mamă îngrijeşte şi 
mângăe pe iubitH noştri eroi cari zac pe patul 
durerilor într'un spital din Zagreb (Croaţia): 

Zagreb, 6 Aprilie 1915. 

Mult onorată Redacfiune! 

Al czmzinecăturei cu roşu-i l-au stropit 
Ci sângele atâtor Cllristoşi ce s' au jertfit! 

. . . . . . . . 
Drapelu-i mărturia isbânzilor trecute 
Nădejdea cea de mâne şi visul ne 'ncetat„. 

(Eftimiu.) 

Cu mii de salutări conaţionale Vă strâng 
mânile demnilor dela ,.Rumânul". 

Excelsior ! ! ! 
Alexandrina Matheiu. 

= 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta. - Se comunică dela cartierul general: 
Situaţia pe întreg frontul e absolut neschimbată. Pe alo
curea s'au dat lupte de artilerie. 

• 
Berlin. - Se comunică dela marele cartier general: 

Cu numărul d-v. bogat şi frumos. de Paşti, Pe frontul apusean: ln Champagne atacul nostru de 
pe C<lre mi l-aţi trimis pentru dragii mei voi- tranşee a progresat. ln Argonne s'a prăbuşit un atac 
nici bolnavi am dus 0 mare bucurie în spitalul francez dat împotriva pozitiilor noastre dinspre miază
din şcoala .capitlului, în care sunt 3 Români noapte dela Le Tour de Paris. Duelul de artilerie dintre 
foarte singuri şi dornici de tot, ce e românesc. Meusa şi Mosella numai în unele puncte a fost violent. 

Vă mulţămesc din inima-mi toată şi'n numele Un atac francez Ia Flirey s'a prăbuşit de focul bate
flăcăilor ·noştri dragi, şi n'am cuvinte destule riilor noastre. ht ţinutu) Croix des Carmes, după arun

carea în aer a câtorva blokhausurl trupele noastre au 
a Vă spune, cât ni-au t:•lăcut, şi mie şi lor, arti-
colii toţi, poeziile toate din acest număr valo- pătruns în poziţia duşmanului pricinuindu-i mari pier-

deri.. · 
ros, de năde,ide-dătător, de care hărnicia şi iu- · In ciocnirile ce s'au dat înspre apus dela Avricourt 
birea d-voastră de neam şi mila .Românilor cu prin asalt am recucerit satul Embennenil, după ce mai 
dare de mână şi de inimăf ni-au făcut parte! nainte îl evacuasem provizor. 

Să trăiţi minunaţii noştri domni dela „Ro- In Vosgi un atac francez dat împotriva înăltimilor. 
mânui". :1 Sillacker spre apus-miazănoapte dela Metzeral s'a pră-
. Deie vânt de primăvară peste do- buşit cu foarte mari pierderi pentru vânătorii alpini 

rurile noastre, ca'n adierea lui acest crâncen 

1

1 francezi. Năvălind înainte pe coasta dinspre răsărit
răsboiu să se sfârşească; se mişcă lin tricolorul, miază-noapte a tnăltimei Hartmannsweiterkopf am cu· 
cu care junii noştri eroi au plecat de 1prin oraşe, cerit un teritor de câteva sute de metri. 
de prin sate, de pe stână,· din adâncimile mine- j , Pe frontul răsăritean: Situatia pe frontul răsăritean 
lor de fier, de sare, de aur, de aramă, de căr- , c neschimbată. · · . 
buni, din ţara asta plină de belşuguri şi de nea- I , · • · 
junsuri plină încă, ca să ni se ivească un viitor I Constantinopol~ - Se comunică dela cartierul gene_ 
mai bun! fluture încurând acest vânt pânzele ral: Pe frontul dm Caucaz luptele ce se dau de vre-o 
tricolorului, dus cu curătenia sufletului nepri-

1
1 ~ zile în _tinutul Mylos s'au sfârşi~ cu bi_n: pentru 

hănit, readus în glorii, ca :prorocul vazei şi fa- ·. n?1. Am r~spms duş~anul la h?tar. Ien_ o flotila de tor-
lei noastre poetul să fie când cântă: I p1lqare a mcercat sa ~~ apropie de stramtoarea oa:da-

' · . neleJor. Am putut stabth cu sigurantă, că focul bateriilor 
noastre a lovit 2 vase torpiloare; dupăce apoi flotila duş
mană s'a retras. In drumul său de patrulare un aero
plan al nostru a aruncat la Tenedos bombe asupra unor 
vase duşmane; cu tot focul duşmanului aeroplanul no
stru s'a întors nevătămat. 

Cu soarele în creştet porneşte tricolorul, 
$i goarnele răsună Şi inimile bat, 
Cu ochii plini de lacrimi s' opreşte trecătorul, 
Un frate scurnp el vede în ori şi ce soldai, 

Caton Theodorian. >la masa calicului«. -
Simion Popescu, profesor. Contribuţiune 

la munca pentru ridicarea poporului. (Seri· 
sori cătrl învAţători. preoti şi către cei 
ce vor să-şi cunoască neamul). Lucrare 
premiată de Academia Română. . . . 200 

Versuri alese. Poezii p&porale. Poezii de 
dragoste ş. a. Poezii cătăneşti. Poezii 
religioaşe morale. Adunate de Ioan I. 
Ciurcu. . . • . . . . • . • • -63 

Doine şi strigături din Ardeal de Dr. t : 
lamik şi Andrei Bârseanu . . · . . , 1 ;_ 

Balade poporale. Din l!Ura poporului bă· · 
năţean. Culese de Gheorghe Cătană, 
învăţător . . . , . . • • . • • • -·60 

, Cantorul bisericesc< sau cuprinsul ve-' 
cemei, utreniei şi liturgiei pe 8 glasuri, 
împreună cu rânduiala serviciului bise· 
ricesc. Aranjat de învăţătorul Oeorge 
Bugigan. Preţul: broşat Cor. 10·-, le-
gat în pânză 12·-, în piele • • ; • 14·

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân· 
găierea fiecărui creştin. lntocmită de ie· 
rodiaconul Damaschin din Stânta Mă· 

Cântue religioase morale şi un bun sfat -.50 
M. Sadoveanu. >Oameni şi locuric 2·-

> > >Privelişti Dobrogenec 
Al. Vlahuţă. >Dreptate<. Nuvele . 
Bucura Dumbrava. >Haiducule . • , 

de Arhiereul Sofronie Craioveanul 
M Sadoveanu Povestiri din războiu . , . 
Thomas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi 
: eroicul în istrrie. Traducere din limba 
engleză de C. Antoniade dr. în filozo· 

2·-
2·-
2.-
4·-· 
2--

' fie. Preţul . . • • . • • . • . • , 2·
Em. Origorovitza >Chipuri şi graiuri din ' 
, Bucovinac. llustraţiuni de N. Bran • • 2 50 
Noul aşezămlint. Legată . • . . . 1 ·20 
Epistolia Domnului nostru Isus Hristos -·20 
<;;el.e 8 3lasuri sau Octoihul cel mic. Le· 

gat 1.50, 1 60 şi . . . . . . • . . 2· -
Noul Testament. Partea tntlia. Evenghe· 

liile dupl Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan, 
P. Dulju. >Gruia lui Novacc. , • • -. • 

· nlstire Sinaia. Legată . • 
legată in piele roşie · . I . . . . 

Noul Testament al Domnului şi Mântuito
rului nostru Isus Hristos 

1·50 
2·50 
5'-

-·70 



Pag. 4. „ROMÂNUL" Joi, 22 Aprilie 1915. 

La 17 Aprilie torpilorul nostru „Timur-Hissar" a a
tacat cu succes pe Marea Egee vasul de transport en
glez .,Manitou". 

Amiralitatea engleză recunoaşte scufundarea a 100 
soldati ai vasului. După atac torpilorul nostru a fost 
urmărit până la Chios de către încrucişătoare şi torpi
loare distrugătoare engleze. Personalul lui „Timur-His
sar" a aruncat în aer vasul ca să nu ajun11:ă în mânilc 
duşmarîului. Personalul a fost Qrimit în mod prietenos 
de către autorităţile din Chios. Pc celelalte fronturi nu 
s'a întâmplat nici un fapt mai de însemnătate. 

latilor. Cu conducerea acestei armate compusă I meargă şi Ia alte biserici, nu dispune de timp, 
din soldaţi italieni şi indigieni a fost încredin- li drul Obrcja a insistat să intre cel putin în sala 
tat colonelul Gianinazzi. In drum s'a alipit la de lucru a alienatilor mai putin p'criculoşi. 
armata aceasta căpitanul Testafuochi cu tru- , Regina a cedat acestei stăruinţe. 
pele sale. Coloana întreagă a înaintat cam pâ- Cum a intrat însă în sală, un nebun, cel mai 
nă la SO chilometri depărtare de Misda. Dar voluminos din toti, s·a repezit la suverană şi a 
deabia au început să-şi ridice tabăra aci, şi un apucat-o în brate vrând s'o sărute. 
foc violent şi des de puşti i-a întâmpinat din Atât de puternic îşi încleştase nebunul mâ-

Trupele ruseşti se odihnesc. 

depărtare. Intre soldatii indigeni a isbucnit pa- nile şi atât de tare o strângea încât M. Sale i-a ,. 
nică, încât nu s'au putut folosi de ei. Soldaţilor venit rău, fiind aproape sufocată şi fără ca cei 
italieni le-a reuşit lînsă · însfâ·rşit totuşi să-i de fată s'o poată smulge. A trebuit să intervie 
respingă pe răsculati. De partea Italienilor au ze•e ~a_rdiPni ca să descleşteze mânile înflăcă- ,· 
fost răniti aproape toţi ofiterii, chiar şi colone- ratulm mter~at. . A • V 

Paris. - Corespondentul din ~etr?grad al 
ziarnlui parizian „Le Temps" scne ca opera
tunile pe câmpul de luptă dela ost sunt împ.e~e
cate, topindu-se zăpada. Dar. luptele ar f1. m
cetat şi fără de aceasta, căc11 trupele au lipsă 
de odihnă şi vor fi din nou grupate. 

lui. Au căzut 6 soldaţi albi şi 100 de Libieni. faptul a 1mpres10nat adanc pe cei de fata. 
Cine ştie despre Todor Brădeanu stegar 

Ruşii mai au rezer'Vă de 3 milioane 
oameni. 

Geneva. - „Journal de Geneve" ~r~tueşte 
irezervele Ruşilor la 3 milioane oamem, iar ale 
Francezilor la un miJion şi un sfert. 

Rusii se pregătesc să atace 
Bosforul şi Dardanelele. 

Milano. - Corespondentul de r~~boiu Ma: 
grini anuntă din Petrograd, că Ruşn ţac man 
pregătiri pentru ca să atace Bosf<?rul. ş1 D'.lrda
nelele. In Odessa, Sebastopol ş1. N1cola1evs,!<: 
stau gata în acest scop 3 corpun de armata, 
iar în Sebastopol au fost concenţrate _1_50 va
poare de transpor!· .La sfârştul lm Apnhe fl<?ta 
rusească se va man cu un iperdeadnought, iar 
Ia sfârşitul lui Maiu cu un alt colos de mare. 

Tratative amicale între România 
şi Bul2aria. 

Bucureşti. - Din Sofia se anuntă:. Dnevnik 
e informat că între guve~nul român ş1 cel. bul
gar au fost reluate tratativele cu scop de mt~::
legere în chestiile po~iti~e exţerne a ~elor doua 
state. După informatmmle Im Dne~mk, g~ver
nul bulgar a initiat tratativele dormd ca mte
legerea să se poată încheia cât mai curând. 

Bombardarea oraşului St. Die. 
Lyon. - „Le Pogres" anunţă că St. D~e a 

fost Joi din nou bombardat. Asupra oraşulm a1~ 
căzut granate de calibru 8 şi 9, ~ar ce~ . m~1 
mare parte din ele n'au explodat ş1 au pncmmt 
numai pagube materiale. 

Ruşii aruncă bombe asupra 
· · lnsterburgului. 

Berlin. - „Berliner Tageblatt" anuntă, că 
Luni dimineata la orele 9 un aviator ms a a
runcat 4 bomb~ as'upra Insterburgului. Bom_bele 
au omorât o femeie şi au rănit grav un copil de 
14 ani. Dealtcum bombele au pricinuit pagub_ă 
materială foarte putină. Avitorului i-a reuşit 
să scape neatins de focul ce s'a deschis asu

INFORMAŢI UNI. 
'.Arad, 21 Aprilie 1915. 

Răsboiul şi neutralii. 
Se snopeşte Europa 
De vre-o zece luni încoacg 
Când e umil de asupra 
Când cellalt pe burtă zace. 
Dar de-o biruinţă 'ntreagă 
lllcă, nene, nici pomană, 
Şi de-o merge-aşa într'una 
Nu se gată până 'n toamnă 
Ceea ce n' aş vrea să fie, -
C' o fi 'ntreg răsboiul ăsta 
Ca treaba lui /rimie .••• 
Şi sfârşitul o să fie 
Nu pace prin biruinţă, 
Ci de silă, de nevoie 

, Prin egală neputinţă. 

HARALAM CĂLĂMAR. 

Sedinta cameru. In şedinta de ieri a camerii 
ungare după raportul preşedintelui Beothy, care 
aduce la cunoştinţă camerii răspunsul arhidu
celui frideric la telegrama ce i s'a trimis, mem
brii guvernului au depus pe biroul camerii mai 
multe proiecte de legi: Primul ministru con
tele Ştef an Tisza proiectul despre prolungirea 
mandatelor deputaţilor şi despre întregirea le
gilor excepţionale; ministrul de finanţe Eugen 
Balogh despre reforma procedurei judecătoreşti 
privitoare la alegeri, despre responsabilitatea 
pentru averea trădătorilor de patrie, despre abu
zurile la literarea pentru armată şi despre amâ
narea p/ătirei caufiUJZilor din partea ziarelor; 
ministrul de comerţ baronul Ioan lfarkânyi pre
zintă mai multe rapoarte; ministrul de honvezi, 
Samuil lfazai proiectul despre reforma legu 

Ruşii repară forturile privitoare la glotaşi; ministrul de finanţe Te-
Przemyslului. leszky proiectele despre prolungirea convenţiei 

pra lui. 

I financiare cu Croaţia, despre înfiinţarea unei 
· „Glas Narodna" anuntă din Przemys : bănci central,e şi despre îndemnizare pe 6 luni,· 

Transportarea prisonierilor din Przemysl s'a ministrul de interne Ioan Sândor proiectul des
t~rminat, iar acum Ruşii duc în cetate ziua şi pre dreptul, electoral, municipal. 
noaptea muniţiune şi alimente şi lucră cu zor Preşedintele Beothy propune că pentru lu
fa. repararea forturilor. Ei restaurează ~ai c~ crările comisiunilor să se stabilească un timp 
seamă forturile spre râul San, econstrumd aci 
zidurile pancerate: Ei fac încercări de altcum scurt şi astfel şedinţa viitoare să aibe 
să ridice din San şi materialul de artilerie seu- loc Joi în 22 curent Deputatul Rakovszky 
fundat în râu de artileria austro-ungară. cere ca să nu li se restrângă membrilor dreptul 

Je interpelare, ivindu-se în cursul pauzei par-
Aud)enta ministrului Somino. lamentare mai multe chestii, cum e de pildă şi 

Roma. - Ministrul de externe Sonnino a schimbarea la conducerea ministerului de exter
fost primit în audientă specială de re2ele Italiei. ne şi iace i'l'Jpunere ca să se tină şedinţă şi 

(f ahnrich) în regimentul 33 de infanterie din · 
Arad, compania 3, care plecase pe câmpul de 
răsboiu acum 4 luni, unde se găseşte? Tatăl 
său Todor Brădeanu în Pâncota (corn. Arad) 
roagă pe toti aceia cari ştiu unde se găseşte 
fiul său,. să-i dea această de stire. 

Corespondenta cu prisonierii de răsboiu. 
Orice comunicaţie ·poştală cu pris<Jnierii este 
scutită de taxe. In coltul de sus al adresei, în 
loc de a lipi marca poştală, se înseamnă cuvin
tele: pour prisonier de guerre. Scrisorile pentru 
internaţi îl]_să trebuie francate, iar sub marcă 
se scriu vorbele: pour interne. - Scrisori ne
recomandate deschise şi cărţi poştale se pot tri
mite prisonierilor de răsboi în Rusia, Serbia, 
Muntenegru, Marea-Britanie, Franţa şi Japonia. 
Dacă nu se cunoaşte oraşul adresatului, este 
de ajuns să se scrie numele tării unde se află 
ca prisonier (d. e-x.: Russie, ·Serbie, Montene-. 
gro şcl.). - Mandate poştal,e se expediază pen
tru prisonieri în R.usia, Marea Britanie, Franţa, 
Japonia şi Serbia; în aceasta diri urmă .pe blan- · 
chete internaţionale cu suma socotită în lei şi 
bani, iar în ţările celelalte cu suma socotită în: 
franci şi centime la adresa: ,,Au Controle Gene
ral, de Postes, a Berne". Mandatele pentru 
Serbia se adre.sează la „Kiilfoldi postautal,vâ-
nyok kicsereW hivatala, Budapesr • .....- Scrisori 
cu bani nu se expediază prisonierilor de răsboi. 
- Pachete li se 1pot trimite în Rusia.europeană 
şi aziatică, Franta şi Marea Britanie, până la 5 
klgr. şi pe responsabilitatea trimiţătorului. Pa
chetele au să cuprindă numai haine, albituri sau . 
alte lucruri pentru trebuinţă personală,· scrisoare 
trimisă în pachet nu se admite. Declaratiuni va
male se cer în 2-3 exemplare. - Telegrame 
se primesc deocamdată numai pentru prisonierii 
de răsboi aflători în R.usia, Serbia şi Muntene
gru. Internatilor nu li se pot da telegrame, iar 
pachete numai în Rusia şi Marea Britanie. 

Ultima oră. 
INCORONAREA REGELUI FERDINAND 

AL ROMÂNIEI. 
Bucureşti. - Incoronarea regelui f erdinand 

a fost fixată pentru ziua de I O Maiu. In vede
rea acesteia, la arsenalul nostru se lucrează cu 
multă activitate, ziua şi noaptea, la pre2ătlrea 
focului ben2al şi artificiilor, pentru sărbători
rea evenimentului. 

TRIPLA INTELEGERE f ACE MARI PRE
SIUNI ASUPRA GRECIEI. 

1Berlin. - Din Milano se anuotă că tripla in
telegere face Încă presiuni asupra Greciei, spre 
a o determina să iasă din neutralitate. 

Ziarului „Coriere dela Sera" i se tele2rafia
ză din Atena că miniştrii plenipotentiari ai tri
plei intelegeri au cerut În mod colectiv ca Gre
cia să suspende prohibirea transitului materiaInmormântarea victimelor din Marti şi Mercuri, î·n cari să se poată face inter

pelări. Contele Tisza asigurându-l că nu are 
Podgorita. . ! ue gând să restrângă dreptul de interpelare al RUSIA VA VIOLA NEUTRALITATEA 

Milano. - „Corriere delia Sera" primeşte membrilor şi acceptând ca şi în şedinta de Joi BULGARIEI. 

lului de răsboiu pentru Serbia. 

din Cetinje: Victimele bombelor aruncate de a- să se poată face interpelări deputatul Rakovszky Sofia. - Miniştrii Rusiei, frantei şi Angliei 
viatorii austro-ungari, asupra Podgoritei au · C · 

îs1 ·retrage propunerea. amera pnmeşte pro- au remis nuvernului bulgar o notă, anuntând că, fost înmormântate ieri, Marti. La înmormântare d' D v "' 

· · · gramul de muncă propus de preşe mte. upa in cazul când Bul.,.aria nu va permite debar-au fost de fată regele, moştenitorul şi mimştm. ,., 
în;;ă cât':!va lămuriri date de primul ministru carea trupelor ruseşti la Bttr"as şi Varna, esca-Au fost omorâti şi răniti de bombele austro- 1 "' 
-:;i preşe•Ji1t~b Be0thy, şedinţa s'a terminat a dra Mărei Negre va bombarda aceste forturi ungare 105 oameni. 1 2 fv v f 
ore e 1 ar.:t un s ert. şi va proteja o debarcare fortată. 

Luptele Italienilor în Tripolis. Pătania reginei Maria a României. Cetim în Deşi nota aceasta are în totul caracterul 
Milano. - „Corriere delia Sera" primeşte ziarele din Bucureşti: M. S. regina Maria. a unui ultimatum, guvernul bulgar a cerut timp 

din Tripolis: După ştirile sosite la comanda- suferit o mare neplăcere zilele acestea. Vizi- pentru a răspunde. · 
mentul cercului Gobeli, numeroase trupe de tând monumentele istorice şi diferite biserici, In curând se va tine un consiliu de miniştri 
răsculaţi neliniştesc, caravanele ce merg spre regina s'a dus şi la capela ospiciului de nebuni. sub preşidentia regelui. 
Misda. Comandantul a hotărât trimiterea unei Doctorul Gerota i-a propus atunci să viziteze, =--'--=---:--------=·=. ========= 
airmate expediţionare pentru pedepsirea răscu- şi ospiciul. Cum M. Sa a răspuns că având să Redac_ţor responsabll: Constantin Savu. : 

Tiparul tip-Qiraflel:eonco~dia„-S~cÎetate pe actii în Arad: - Edttor-responsabil: LAURENTIU LUCA. 
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