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Idealul naţional. 
Marele discurs al dlui AI. Marghiloman. 

Arad, 13 Februarie. 

. Am amintit la timpuli său despre marele discurs 
politic al dlui Alexandru Marghiloman, şeful par
tidului conservator din Român;a, tinut cu prilejul 
banchetului dela 3 Dec. v. al partidului. Am fi do
rit să avem .atunci imediat textul autentic al ace
stui discurs, - noi îl luasem după ziarele ungu
reşti, - dar din motive pe cari le va înţelege ori
cine ·nu ne-a fost ip0sibil să-l ·primim. 

Acum însă, suntem în plăcuta situatie să putem 
prezinta on. noştri cetitori următoarele părti mai 
importante din marele discurs politic al dlui Al. 
Marghiloman: 

.„„Are România un ideal na·ţional? Tre-
bue România să aibă wn ideal naţional? 

- Răspund cu tărie, da! la ambele in· 
trebări! 

Idealul naţional ·isvoreşte din instinctu! 
de cdnsetvaţie al popO'l'ului. 

Un popO'I' mic, eare are, însă, simţ politic, 
tCum îl are Românul, simte că e o 1necesitate 
a'bsolată .ca el să crească. Popoarele mici au 
o viaţă economică, care devine din ce în ce 
mai grea şi î•nsaş existenţa lor e din ce în ce 
mai ameninţată. 

Cum poate creşte. un popor? 
El creşte mai întâi înmulţindu-se. In acea

stă privinţă pântecele f emeei române e bine
cuvântat. 

Nouă, care administrăm, ne incumbă sar
cina ca, prin îngrijire sanitară şi sufletească, 
să facem ca virtutea prolifică a femeei rn
mâne să nu fie numai chinul steril aJ zămisli-

Ciopl!torul de cruci 

De Gheorghe Coşbuc. 

Am văzut odat'o cruce 
Slove-având săpate'n ·ea: 
lati. simt că iar mă duce 
Gândul să-mi evoc chenarul 
Scrisului cel plin de-amarul 

Cetui ce scriea. 

Nu era dibace dalta, 
Dar prin ascutlşul ei 
N'ar ft plâns mal Jalnic alta! 
N'ar fi spus mal trist durerea 
Jatel resemnată'n vrerea 

Vecinicilor Zel! 

El cloolea. Si'n casă fumul 
·Galbenei tămâi şl-urt vers 
Petreceau cu bocet drumul 
Ce-l luară făr'de veste 
Două vletl, pe-un dr'um ce este 

Cel din urmă mers. 

Numărul poporal pe I an 4. cor. 
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rei, ci pepiniera de fitnţe sănătoase fiziceşte 5i 
sufleteşte. 

Cum mai creşte încă un popor? 
Intmpând toate fracţiile de neam care nu 

sunt în limitele politice ale statului'. 
Există în această privinţă un curent în 

România? Este el orientat şi bine orientat? 
Dar dne poate tăgădui aceasta. 

Dar tocmai pentrocă există şi pentrucă 
toţi îl împărtăşbm, trebue să ştim să tăcem 
şi în taină să lucrăm fără preget, pentru în
făptuirea lui. 

Pentru realizare multe şi mari pot fi greu
tăţHe. Şi pentrucă c6nstat acest avânt erorc, 
în tinereţea unui popor, trebue să fii atent să 
nu betejeşti statul, -căci dacă statul se beteje
şte, se surpă toate aspiraţiuinHe neamU'lui. 

Reclam atunci pentru mine, ca cetăţean 
şi ca şef de partid, nu numai dreptul <le a tă
cea, dar mai ales dreptul de a fi liber în mişcă
rile mele. 

Da<eă h~crul e iesne sufleteşte, înfăptui
rea e grea şi nu o rpoţi avea decât prin pregă
tiri liniştite. 

Ştiu bine că toată lumea nu aprobă felul 
meu <le a fi. Unii: firi vijelioase, nu se împacă 
cu temporizarea. Alţii: firi mai puţin alese, 
merg până a suspecta intenţi11e şi a-mi atribui 

' reticenţe mintale. 
Nu mă plâng! Când ai onoarea să fii şe

ful unui partid mare, liber în cugetare, inde
pendent în mişcare. nu poţi să primeşti numai 
parftmm1l florii, fără a-i simţi şi spinul ei. 

Celui care scrie-acestea. 
Simplă fu şi-atât povestea: 
„Tânăra muri născând 
Iar pe-al nostru 'ntr'altă lume, 
Pân'a nu avea nici nume, 

SI-I chemă'n curând". 

S'auzea, pe vânt de vară, 

Cum bat coase 'n guri de vil 
El cloJ>lea in soare-afară 
Intre-aduse pietre-o cruce: 
Val, de-ar li ştiut c'aduce 

Asta pentru-al silit 

Iar pe lacrima căzutl ~, · 
Dalta, ca pe-un semn flcut, 
Se 'nllgea gemând bitută, 
Când 1emea bătând ciocanul -
Numai bietul om siranartal 

Nesfârşit de muti 

Eu eram copil. De dânsul 
Nu-ml păsa cA-1 trist astfel, 
Nu-ml păsa si ştiu ce-l plânsul 
Celor . ad1111atl ln casii: 

Preţul 1tnui exemplar lO fileri. 

RBDACTIA 
şi A D M I N I S T R T I A 
Stra<la Zrinyi Nrul 1/a 

INSERTIUNILE 
se primesc la atlmini

strat!e. 
Multumitc publice şi i...uc 
dcsd1!s cost5 şirul 2o fii. 

. ; Manuscriptele nu se in
napoiază. 

· Imi este ind.iferent să trec „per augusta", 
dacă pot alstfe1 să înlesnesc ţărei mele să a
jungă „ad augusta". 

Vom realiza tdea\ul nostru. Nu vom fi însă 
prin aceasta numai· un popor mare şi tare, 
da'Că nu întindem solicitudinea naastră Şi spre 
alte idealuri. Trebue refăcut un ideal etic . 

„.Ne trebue o nouă îndrumaTe a învăţămân
tului, care să ne dea atlevărata cultură. Nu e 
adevărată ouJtura dacă nu are la baza ei sen- · 
timentul de ordine, respectul proprietăţei şi 
libertăţei, respectul angajamentelor. 

Mai este un ideal fa care trebue să vă gân
diţi: o mai bună şi mai largă justiţie socială. 

Justiţia socială! nu e o simplă operaţie 
aritmetică, cu câteva pogoane de pământ, 
aşa cum Şi.;.,au î·n:chipudt-o unii! Justiţia so
cială vreai ca toate puterile statului să con
vergeze spre 2 ţeluri. Să pui pe om în situaţie 
de a scoate din instrumentul lui de trai: pă-. 
mânt, meşteşug, carieră, maximum de bine ce 
el poate da; Să pui pe om ca, cunoscându-şi 
toate drepturile lui şi putându-le exercita în 
deplină Hbertate, să ajungi a găsi la toate trep
tele majoritate de oameni, mulţumiţi de a se 
simţi cetăţeni ·ai acestei ţări. 

Vedeţi cât e de făcut. 
D-v. tineri cărora le este îngăduit pers

pectivele cele mai depărtate. când veţi fi a
juns pe coama pe care mă -aHu eu şi veţi fi la 
rândul vostru generaţia caTe se duce, dar 
care se uită cu dragoste şi îngrijorare la ge
neraţii cari vin, să aveţi mândria de a vă 
zice: că aţi plecat tot mai tnult sufletul con
servator către mulţime şi aţi consolidat un 
corp de doctrină politică şi socială, care for
mând legătura sufletească între membrii par-

Mintea-mi sta tintlt atrasă 
Numai către el, 

Si-i urmez ce slove sapi, 
Si mi. lupt cetlnd ce-a scris: 
$1 pe-al petrel cftmp o apă, 
Ce era din lacrimi strânsă, 
Cum cădea prtd gropi, ca plânsi 

De-acel cimp deschis, 

ŞI-umplând scocul clo'pllturll 
· Cum curgea prin el precum 

Urma roţilor trăsurii, 

Scurge api 'a lungi şiroaie. 

CAnd se svântl dup'o ploaie 
Desfundatul drum„„ 

Dar de ce-ml vin astea 'n minte 
Dup'-atât amar de vremi? 
Oli. putere-a vrerii sfinte, 
Cine eşti ta, slasul care 
Dill adânc atit de mare 

Amhltlrl recbleml? 

. Numărul poporal pe 1/„ an 2 cor 
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tiduJui, aruncă pe plainul 1al doilea îmbinările 
de persoane. 

Vă urez ca munca d-v. să fie durabilă şi 

„ROMANUL'' 

eficace. Ea nu poate fi alta, când pe stema 
Ce1:1Cului înscrieţi: Iubirea, Unirea şi Cre
dinfa. 

Jertfa Romanilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna MĂD ERA T, comitatul 

Arad,· pe câmpul de luptă. 

Ardelean George, necăsătorit 
Ardelean George, căs., are 3 copii şi 
Ardelean Ioan necăsătorit, doi frati 
Ardelean George, căsătorit are 1 copil 
Ardelean Ioan, căs., 2 copii, rănit 
Ardelean Petru, necăsătorit, doi fratl 
Ardelean George necăsătorit 
Ardelean Petru, căs. are 2 copii, bolnav 
Ardelean Ioan, căs. 2 copii, mort 

10 Ban Todor, căs., are 1 copil, şi 
Ban Simeon, căsătorit, rănit, fratf 
Ban Ioan, căs., 3 copii, bolnav 
Aliman Todor, necăsătorit, mort 
Berar floria, căsătorit, a.-e 5 copii 
Bărdan George, căsătorit, are 2 copii 
Boje Demian, căsătorit, l copil 
Boje George, necăsătorit, rănit· şi 
Boje Demian, necăsătoru, doi fratl 
Bedreag Alexa, căs., are 4 copii 

20 Brait Petru, căs., are 1 copil şi 
Brait Ioan, căs., are l coptl, dispărut, fratl 
Brait Ioan, sergent, căs. 2 copii, rănit, şi 
Bra't Petru, căs., l copil, frati 
Brait Simion, căs., are 3 copii 
Brait George, căs., l copil, rănit, şi 
Brait Ioan, căs., 1 copil, rănit, dot fratl 
Bitang Petru, căsătorit, are l copil 
Bitang Ioan, căsătoru, are 1 copil 
Brait Demian, căsătorit 

30 Buda Ioan I. Simion, căs., are 3 copii 
Buda George I. Dem., căsătorit 
Buda Ion, căsătorit, are 1 copil 
Buda George I. George, necăs., rănit 
Buda Onut, căs., are 2 copii, şi 
Buda Mladin. necăs., bolnav, dol frati 
Buda Petru, căsătorit, are 1 copil 
Buda George, căsătorit, are l copil 
Buda Petru, necăsătorit, rănit, şi 
Buda Todor, necăsătorit, doi trati 

40 Buda George (gugu), căs., 2 copii 
Budai Petru I. Petru,căs., are 1 copil, şi 
Buda Ioan, necăsătorit, doi frati 
Buda Isaia, căsătorit, are 1 copil 
Buda Ioan (başu) necăsătorit, şi 

Răsboiul dela 1369~1370. 
între 

l.udovic I. regele U ngariel şi Vladislav Basarab 
Domnul Tării româneşti, 

L 
In istoria secolului al XIV-iea, o nouă stră

lucire se aduce Tării româneşti prin domnia lui 
Vladislav Basarab (1360-C. 1376) .. 

El este numit în documentele oontemporane 
ale Ungar,iei Ladislaus şi Layk VaJvoda Trans
alpinus, iar el se intitulează în hrisoavele sale 
latine: Ladisloos VaJvoda TransaJ,pinus et Ba
nus de Zeurinio, nec non Dux de fogaras. 

Vladislav a fost fiul lui Alexandru Basarab, 
pe care cronicele ungureşti îl numesc „Princeps 
potentissimus"1

) şi era nepot al lui Basarab cel 
Mare, pe care Papa Ion XXII îl numeşte „co
lumnă nemişcată şi turn de putere",2

) şi care 
înfrânsese oastea rea ,puternkă a regelui Carol 
Robert în muntii Mehedinţilor3). 

Acest Vladislav moştenise dela predecesorii 
sări un tron glorfos, o annată puternică, deprin
să în răsboaie, şi o tară dotată dela natură cu 
câmpii şi ţinuturi magnifice, pusă de Basarabii 
cei bătrânJ pe calea unei frnmoase desvoltări. 

1 ) Florlanus, Chronicon Dubnicense, ea.p. 151. 
2) Thelner, Monumenta hist. Hung. I, 513, 1327. 
•) Vezi buletinu.l Armatei ei M.aTinei, nr. 5, Mai 1909 .. 

Buda Simion (haşu) necăsătorit, dol fratl 
Buda Ioan I. Ghită, necăs., bolnav 
Buda Oeorge (tişlerul) căs., rănit 
Bur Petru, căsătorit, are l copil 
Bur Todor, căs., l copil, mort 

50 Bur Petru I. Petru, necăsătorit 
Bulzan George, căs., are l copil 
Ciurdariu Petru, necăsătorit 
Cosma Todor, căsătorit 
Cosma Stefan, căs. 2 copil, prins 
Cosma Ioan, căs., rănit, reîntors la luptă 
Cosma George, necăs., rănit. 3 frati 
Cocota Petru, căsătorit l copil 
Cocota Demian, necăsătorit 
Corcose George, căsătorit, 2 copii 

60 Corcoşe George, căsătorit, are l copil 
Codrean Dimitrie, căs., 2 copii, rănit -
Codrean Oeorge, căs., are 1 copil şi 
Codrean Ioan, căs., 3 copii, frati 
Costau Stefan, necăsătorit, rănit 
Cociuba Pavel. căsătorit, are l copil 
Curtean Simion, căs., 2 copii, prins, şi 
Curtean Petru, căs., l copil, rănit, fratl 
Curtean Todor, căsătorit, 2 copii 
Curtean Ioan, căs., l cOPil, rănit 

70 Chismore Dimitrie, necăsătorit, rănit 
Chismore Todor, necăsătorit 
Chismore George, necăsătorit 
Chismore Ioan, căs., are 4 copii 
Chismore George, căs., are 2 copil 
Chismore Demian, căs., , 2 copii, rănit 
Chismore Petru, căs., 2 copii, rănit 
Chismore Ioan, căs., 2 copii, trei fratl 
Chismore George (butu), necăs., rănit 
Chismore Petru (butu), căs., 1 copil, 2 fratt 

80 Cârn George, căsătorit, are 2 copli 
Domocuş Petru, necăsătorit · 
Domocuş George, căs., 2 copil, rănit 
Domocuş Petru, sen!ent-husar, necăsătorit 
Dehelean Ioan, necăsătorit 
Dehelean Ioan, căs., 2 copii, rănit 
Dehelean Petru, căs., 3 copii, răn1t 
Dulhaz Ioan, necăs. 
frătilă Petru, căsătorit 

Ca toti Basarabii, Vladislav avea un talent 
mare politic şi militar. ·Era un domn capabil să 
opună cea mai energ1kă rez>istentă invaziunilor 
străine. 

In aceste timpuri, se afla pe tronul Ungariei 
regele Ludovic/, din famii.ia Anjou (1342-1382), 
fiul lui Carol Robert, care 1pmtase un răsboiu 
nefericit cu Basarab cel Mare, moşul lui Vladis
lav. 

Când Ludovic de Aniou se .unca:se pe tronul 
Ungariei, el ern numa.i un copil de 17 ani, un 
tânăr sburdalmc, fără prevederi ,politke şi fără 
talente militare. 1EI moştenise dela părintele său 
o ambiţiune nemărginită, să-şi extindă autori
tatea sa dela Marea Sar<liniei până la iMarea 
Neagră, dela Baltică până în sudul Archipela
gului, să domnească peste Italia, Ungaria, Po
lonia, Litvania, 1Moldova, Ţara românească şi 
întreagă peninsula balcanică. 

Pentru realizarea acestor planuri ambitft. 
oase ale sa-le, el se .declară în public de luptător 
al creştinătăţii cartolke, şi ·oearcă să pună 'in 
serviciul .politkei sale externe întreagă autori
tatea şi ajutorul material al .pontifidlor romani. 

ln luna lui Iulie 1352, Papa Clemente VI 
răspunde regelui Ludovic,· că deoarece dânsul 
doreşte să extindă ş.i mai departe credinţa ca
tolică şi voieşte să se ridice cu toată :puterea sa 
<le răsboiu, ca să alunge pe schismatici şi pe 
alţi oocrediocioşi dela m'trginHe rregatului său, 
scaunul aoostolic aprobă cu roată bunăvoinţa 

Duminecă, 14 Februarie n. 1915. 

Frătilă George, căs., l copil, rănit 
90 frătilă Demian, căsătorit 

Farcaş George, necăsătorit 
Gaide Selagie, necăsătorit 
Gaide George I. Moise, căs., 2 copii 
Gaide Petru, căs., 2 copil, dispărut 
Gaide Petru, căsătorit 
Gaide Todor, sergent, căs., 4 copii 
Gaide Todor, căsătorit şi 
Gaide George, căs., l copil, doi frati 
Gaide Mihaiu, căs., 1 copil, rănit şi 

100 Gaide Petru căs., 1 copil, frati 
Gaide Ioan, necăsătorit şi 
Gaide George, căs., 1 copil, rănit, frati 
Gaide Petru, căs., l copil 
Gaide Oeorge, căs., l copil, dispărut 
Gaide Petru, căsătorit, are 2 copii 
Grozav George, căs., l copil, rănit 
Grozav Dimitrie, necăsătorit, rănit şi 
Orozav Simeon, căs., 2 copii, trei frati 
Grozav Dimitrie, sergent, căs., l copil, rănit 

11 O Grozav Ioan, căs., 4 copii, frati 
Grozav Oeorge, necăsătorit, rănit 
Gabor George (jorga), căs., 2 copii şi 
Gabor Ioan (jorga), căs., 2 copii, frati 
Oabor George, căsătorit, rănit 
Herbei Petru, căs., are 1 copil 
Hălmă1dan Onut, necăsătoru, rănit 
Hălmăgian Simeon. căs., 2 copii, rănit 
Hălămăgian George, necăsătorit şi 
Hălmăgian Ioan, căsătorit, 2 frati 

120 Hălmăgian Ioan (bon), căsătorit 
Hălmăgian Todor., căs., 3 copii 
Hălmăgian Petru, căsătorit, are 2 copil 
Hălmăgian George, căs., 2 copii 
Hotărau Todor, căs., 2 copii 
lgna Ioan ( totu), căs., 4 copii 
lgna Petru, căs., are l copil, (rănit) şi 
lgna Ioan, căs., are 2 copii„ (bolnav) (2 frati) 
lercoşan Petru, căs., are J copil 
lercoşan George, căs., are l copil, şt 

130 Iercoşan Ioan, căs., l c., (bolnav), (2 iratO 
lercoşan Trăiau, căs., are l copil 
lgnişca Todor. căs., are 2 copii şi 
lgnişca Ioan, sergent, căs., are 2 c., (2 fraţi) 
Isfan George, (bolnav) 
Jelecutean Ioan, căs., are 2 copil, (rănit) şi 
Jelecutean Todor, căs., are J copil, (2 fratl) 
Jelecutean Dimitrie, sen~ .• (rănit) şi 
Jelecutean Ioan, (2 frati) 
Jelecutean George căs., are 2 copii 

140 Jelecutean Ioan, c., are 1 copil 
Jelecutean Ioan, serg., (rănit) 
Jh!ovan Demetriu, c., are 1 copil, (rănit) 
,Jigovan Petru, (rănit şi dispărut) 
Jigovan Ioan, căs. şi 
Jigovan Geon!e, serg., căs., (mort) (3 frati) 
Jitari Teodor, (rănit a doua oară) 
.Jitari Simeon, c., '3re 1 copil 
Jelecutean George c., are 2 copii 

intenţiunile sale laudabile şi dorindu-i tot aju
torul lui Dumnezeu pentru realizarea arestor 
planuri ale sale îi concede toate provinciile, cetă
ţile, castelele, satele, fortăretele şi ori ce alte 
locuri, pe cari, ·cu ajutorul lui :Dumnezeu, le va 
lua din puterea şi mâinile schismaticilor şi necre
dincioşilor şi le va supune stăpânirii sale'). Tot
dată pentru aoo.per.irea cheltuelilor mari, ce le 
va avea icu acest răsboiu, Pa:pa Clemente 1 con
cede pe timp de 4 ani a 1 O-a parte din toate ve
nitur,ile bisericeşti ale Ungariei~). 

In acelaş an (1352), Papa Clemente VI în
cetează din viată, iar pe scaunul pontificilor 
urmează Innocentiu VI. Acum regele Ludovic 
reînoieşte de nou cererile sale, trimite un nou 
ambasador la Papa Innocentiu, arătând , că 
dânsul doreşte, ca numele său să strălucească 
în lung şi în lat, că voieşte să percurgă provin
cii, să meargă cu răsboiu în ţările altor na
ţiuni8) şi roagă 1pe .pontificele să ordoneze pre"' 

4) feJ6r, Cod. dipl. liung. voi. IX, 2. 169: Clemens 
... Ludovieo Regi Hung ... „ -0mnia et singula. provincia~ 
clvltates, castra, vlllas, fortalicla et quaelibet alia loca, 
quae p.raest:mte Deo de ananibus Schi.smaticorllllll ot 
infideolium eo.rumdem !P<>tentia et m<1nibus eripere, et 
potestati tuae subiicere„. t.e eontinget ... tibi ac haere
dibus et suooessori1bus tuis auctori:tate Apostolica con
cediim u.s -et d-OJL11.lIWi8. 

0) Thelner. Mon. hist. liung. I. 815. 
9) Thelner, Mon. lust. Hung. II. 24, 356. •• J 
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Duminecă, 14 Februarie n. 1915. 

Jitari George, căs. 
150 Lascu George căs., (bolnav) 

Lascu Ioan 
Lupu Dimitrie, căs .• are 1 copil, (rănit) şi 
Lupu Geor2e, (mort). (2 frati) 
Lupu Ioan, căs., (dispărut) 
Lupu Teodor, căs., {dispărut) şi 
Lupu George c .• are 1 copil, {rănit), (3 fratl) 
Mehelean Geor2e, c. 
Marienut Iovan, căs., are 3 copii 
Maruşter Vasile, căs .• are 2 copii 

160 Mlhut George, căs., are 2 copii 
Mihut Ioan, căs .• are 1 copil 
Mihut Geor2e căs., are 1 copil, (rănit) şi 
Mibut Demian corp., c .• {rănit), (2 frati) 
Mihut Ioan, ne., {dispărut) 
Mihut Ioan, ne. 
Mihut Ioan c., are 1 copil, {rănit) şi 
Mlhut Demian, ne.. {2 frati) 
Mihut Petru, ne. 
Macuta Geor2e Geor1ee. c. 

170 Macuta Ioan. c., are 3 copil 
Motorca George, c., are 1 copil 
Motorca Petru, c., are 4 copii 
Moldovan Geon~e {buşa), ne., {prins) 
Moldovan Iustin, ne. 
Moldovan Ilie. nec., (rănit) 
Moldovan Mladln, căs. 
Moldovan Augustin, căsătorit 
Moldovan Geor1ee. serg., c., are 2 c., (rănit) 
Moldovan Petru c. şi 

180 Moldovan Ioan, c., (3 frati) 
Moldovan Geor1ee (Mangu), ne., (rănit) 
Moldovan Trăiau, c., are 2 copil 
Moldovan Trăiau a. Antone, c. 
Moldovan Petru a. Gavril. ne. 
Moldovan Demian, c., are 1 copil 
Mot Ioan ( Onica), c .• are 1 copil 
Mot George (buşa), c., are 1 copil 
Mot Mihaiu. c., are 2 copii 
Mot Petru (nincu), c., (rănit de 3 ori) 

190 Mot Medrea, c., are 2 copil 
Mot Onut, serg., c .• are 3 copil 
Mot George, c., are 1 copil şi 

· J\\ot Ioan, ne., (2 frati) 
Mot foan, c., are 2 copii, (rănit) 
Mot Georgită, c., are 1 ~opil 

· Mot Demian, c., are 1 copil, {prins) şi 
Mot Petru, c·., ·are 3 copii, (2 frati) 
Mot Georgică, c., are 3 copil 
Mot Ioan, corp., c., are 3 copii 

200 Mot Geon~c. c., are 3 copii 
Mot Mladln, serg., c., are 2 copii, (prins) 
Mot Petru ne., {4 frati) 
i\ilot Todor. corp., c., are 2 copil. (rănit) şi 
f;\ot George (s:?:iuca) c., (rănit), { 2 frati) 
Mot Todor (merceu), c., are 2 copii 
Mot Ioan ne., (rănit şi prins) 
Mot Petru ne. 
Mot George, c., (bolnav) 
Mot Ivantie. c., are 2 copii, (rănit) 

2JO Moţ George-Costau, C- are 2 copii 
Mot Ioan. c .• are 2 copii 
Mot George, corp. c. 
Mot S~ndor, ne. 
Mot Ioan-Costau, c., are l copil 

dicarea răsbofului sfânt asupra schismaticilor şi 
necredindoşilor di•n vecinătatea !Ungariei, iar 
pe dânsul să-l numească căpitan general al a
cestei expediţiuni. 

In urma aoestor stăruinţe neîncetate ale re
geluj, :Papa Innocentiu învită în anul 1356 în
treagă creştinătatea catolică, să facă rugăciuni 
pentru învingerea şi viata îndelungată a regelui 
Ludovic, care şi-a 'Propus să se r.idice cu răs
boiu asupra necredincioşilor şi schismaticilor din 
Serbia şi din ţinuturile vecine ale regatului şi ca 
Dumnezeu să-i dăruiască familie număroasă, 
copii multi, moştenitori ai vrtutilor sale1

). 

·Aceste au fost cauzele răsboiului celui sfânt 
asu:pra Slavilor din peninsula bal-ca.nică, şi a 
1Românilor dela Dunăre, un răsboiu, pentru care 
regele Ludovic se pregătise în continuu în timp 
de 13 ani, şi pentru care făcuse jurământ la 
mormântul regelui Ladislau cel sfânt, că va 
căka pe unnele sale8

). 

{Va urma). 

7
) Theiner, M-onrnrne-nta hist. Hung. II. 27. 

•) FeJ6r, C~1d. diµ).. Hung. >ol. IX. 1. 58--168. - Fes
~ler, Gesch. v. Unga.rn. II, (1869), p. 90. 

Mot Petru-Cobi. c., are 1 copil 
Neamt Ioan c., (rănit) 

Neamt Demian, c .• are 2 copii 
Nemes Ioan c. 
Oprea Petru, ne. 

220 Olariu Geon~e, ne .• (prins) 
Olarlu Petru, ne., (mort) 
Olariu Ioan, c.„ are 2 copil 
Popa Todor, căs .• are 1 copil şi 
Popa Vasile necăs., (2 frati) 
Popa GeorJ!e, căs„ arc l copil şi 
Popa Teodor, c., (2 frati) 
Popa Simeon, c .• are l copil şi 
Popa George, c„ (2 irati) 
Popa Nicolae, c., are 1 copil 

230 Popa Todor, corp., c., are 1 copil 
Popa George, corp., c., are l copil şi 
Popa Petru, corp .• c., (rănit), (3 frati) 
Popa Giorge, căs., are 5 copii 
Popa Ioan ne., (bolnav) 
Plav Petru, ne. 
Plav Dimitrie, c., (rănit) 
Plav Geon~e, c., are 2 copil 
Pescar Petru, ne. 
Precup Geor2e, c., are 1 copil 

240 Popescu Mladin, c.. (rănit) 
Pribac Pavel, c., are 3 copil 
Păcurariu Ioan, c., are 2 copil, (rănit) 
Păcurariu Todor, nec. 
Păcurariu Trăiau, nec., (rănit) 
Păcurariu George, nec. 
Păcurariu Petru, nec., 
Păcurariu loan-Selcuşan, c., are 2 c., (dlsp.) 
Petica George. c., are 2 copil 
Petica Petru. nec. -

250 Petica Isaia, c., are l copil, (rănit şi prins) 
Preda Laz ar, nec. 
Rat Mhaiu, c., are 2 copii 
Rat Nica c„ are 1 copil · 
Tătar Dimitrie, c .• are 2 copil. (rănit) 
Tătar Ioan-Motorcu. c. 
Tătar Ioan-Motoru, c. 
Tripou Ioan, c., are l copil 
Sas George, c.. (rănit) şi 
Sas Petru, c., are 1 copil, (2 fratl) 

260 Sas Dimitrie, nec. •) . 
Sas Petru a. floria. serg., nec .• (rănit) 
Sas Ioan. serg .• nec~, (rănit a doua oară) 
Sas Georf?e, nec. ,(3 frati) 
Sas Ioan a. Onu. c., (rănit) si 
Sas George, corp., c., are 2 copii, (2 fratO 
Sas Medrea, c., are 1 copil · 
Stan Todor, nec., (rănit). 
Stan Gavril,. c .• (rănit) · · ·" ' 
Stan Petru, c .• are l copil, (rănit) 

.270 Stan Geor~e. nec. 
Stanca Geor~e. c., are l coplt şi 
Stanca Onut, căs., are 1 copil, (2 frati) 
Stanca Demian, căs„ are 4 copii 
Stanca Teodor. căs., are 2 copii 
Stanca Demian, căs., are 2 copii 

· Stefan Ioan, căs., are 2 copii, (rănit) 
Stefara George, căs.~ are 1 copil, (rănit) 
Săbău Ilie, căs., are 1 copil 
Săbău Onuţ„ căs .• are 2 copii 

280 Serb Petru, căs.. are 3 copii 
Serb Demian, nec .. 
Suciu Ioan, nec. 
Suciu Petru. nec; şi . , 
Suciu George, corp., căs., (mort). (2 fratl) 
Susan Petru, căs„ are 2 copii, (rănit) 
Toma Todor, c. 
Toma Geor~e, c., (rănit) 
Toma Demian, nec. 
Toma Petru. nec. 

290 Toma Demian, nec. 
Toma Ioan, sen~ .• c .• are 1 copil. (rănit) 
T ercu Petru, căs„ are 3 copii 
Tercu ·oeor~e. căs .• are 1 copil 
Ursut Mladln, căs., are l copil 
Vancu Todor, căs., are 1 copil. (rănit) 
Vancu Todor, căs .• are l cooil 

298 Vancu Geor2e. căs., are 1 copil, (dispărut) 
Şi l O neromâni. 

Concediatl pe timp nehotăl'it: 

Babă Petru, căs., 5 copii 
Bodea Toader, căs., are I copil 
Bărdan Gavril, ne.căsătorit 

•) Ostaşul D. Sas a luat parte la toate luptele din 
Serbia. începând dela 1 August şi în 3 rânduri în Oalitta 
şi n'a primit nici o rană, până când camarazii din iurnl 
lui toţi au căzut, - ori răniţi ori morţi. 
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Buda Ioan, căsătorit, are 2 copil 
Blaj George, căsătorit, are 5 copii 
Cosma Simion, căsătorit 
Cbismore Gavril căsătorit 
Dehelean Joa'll, căsătorit, are 2 copii 
Dehelean Simion. căsătorit, are l copil 

10 Gabor Petru, căsătorit. are 2 copii 
Grozav Ioan, căsătorit, 3 copii 
Grozav Ioan (cârm), căs., 2 copil 
Pacurariu Mihaiu 
Petica Marian, căs., are l copil 
Popa Petru, căs. 
Sais Dimitrie, căsătorit, are 4 copil 
Zimbran Todor. căsătorit 

18 Moldovan Emil 

Asentati în Decemvrie 1914: 
Ardelean Ioan, căsătorit 
Buda Ioan, căsătorit. are 2 copii 
Buda Petru, căs„ are l copil 
Berar George, căs., are 1 copil 
Dehelean George, căsătorit, 2 copii 
ualde Petru I. D., căsătorit, are 1 copil 
Gaide Todor (a lovi), căs .• 1 copil 
Gailde Iacob, căsătorit, 2 copii 
Gabor Geor1ee {toca), căsătorit 

10 Gaide Mihaiu, căsătorit, 1 copil 
Mot Ioan. căs .• are 2 copil 
Mot George, căsătorit, are 3 copii 
Mihut Todor, căsătorit, 1 copil 
Mot Petru I. Mihai, căs .• are 3 ~opii 
Neamt Gavrilă. căsătorit . 
Olanu Simion, căsătorit, are 4 copii 
Olariu Simion. căs., are 2 cooii 
Oprea Petru. căsătorit, are l copil 
Pacurarlu George. căsătorit 

20 Poenaii· Pavel. căstorit. are 2 copii 
Popa Simeon (Pamp1) căsătorit 
Stan Mladin, căs. 
Petica George, căsătorit, are 1 copil 
Tătar George. căs .• are l copil 
Tătar Petru, căsătorit. are 1 copil 
Vancu Ioan, căsătorit, are l copil 

27 Vancu Petru a Mitru, căs •• 2 copii. 
. Notă: Comuna Măderat, aom. Arad, are 

2400 locuitori, din cari. circa 100 . sunt ne ru
mâni. _,. Abia jum •. din locuitori se ocupă cu 
plugăritul, ceilalti toti sunt..;,- adecă au fost -
lucrători devie.:,.,. ·:,n,: .· • 

Comunicat prin; Petru Vancu, mv. 

. ·i • 

Romanta neutrală. 
Birou tnternaţional · de informatlunl în Bucureşti. 

· Declaratllle dlul deputat. Dr •. Teodor Mihai!. 

„Pesti Hirlarl' publică în rtrul său dela U fcbr. a. c. 
următorul articol primit dela· corespondentul său din 
Bucureşti, d. Veszi Ferencz: .,., '· 

·„_ Privirile Europei se mdreaptă cu interes s9re Ro
mânia. Nicicând, probabil, acest stat mic n'a avut un rol 
mai important în politica. mondială, ca şi acum în toiul 
marelui răsboiu mondial. • , · ' •. 

In urma svonurilor răspândite, opinia publică euro
peană zi de zi tot în alte şi 'n alte culori, aşa zicând, 
vede atitudinea României. Intr'o zi i ·se svoneşte neu
tralitatea, în ceealaltă zi se svoneşte aplecarea ei spre 
tripla întelegere, apoi larăş alte svonuri pretind a sti 
despre aplecarea el spre monarhie. Toate svonurile se 
deosebesc, dar nici unul nu poate fi considerat serios, 
autentic şi sigur. Deocamdată se pot face numai com
binaţiuni, nimenea nu ştie ceva· sigur. Atâta se poate 
constata, că aici în capitală populatla şi milltia e stă
pânită de o dispoziţie răsboinică. 

Asta o premit nu pentrucă acest fapt ar avea marc 
Importantă relativ la atitudinea României, deoarece în 
realitate nu o are. Prin întrebuinţarea diferitelor mij
loace ale provocdrli dispozifiei, clasa ·de mijloc a popo
rului român de azi pând mâne o poţl 11redispu11e dupd 
plăcere. Românul de temperament şi sanguinic se lasă 
uşor lnfluintat prin cuvinte sunătoare şi şi prin prin pro
misiuni vagi. iar după cum o dovedeşte aceasta eveni
mentele din trecut, se şi nizuiesc să-l exploateze în a-
ceastă direcţie. . . 

Este mult mal Important a se şti - şi apreciind se
rios. evenimentele numai acest fapt singur poate fi luat 
în considerare, - care este dispozitia cercurilor diri· 
gultoare, precum şi felul cum acestea văd atitudinea 
României în viitor. Este adevărat, că vechiul ideal na
ţional: Ardealul, trăieşte în inima fiecărui Român, dar 
aceia cari Judecă mai calm sunt conduşi de convingerea, 
că lupta pentru acest vechiu Ideal ar însemna cata
strofa natlunei române. Bine ştiu ei, că România are un 
singur duşman, iar acesta este numai Rusia, care în c:i,.. 

I -
' 

.-



.-~-
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zul unui răsboiu victorios cu o a doua Plevnă ar· răs
plăti alianţa României. Se ştie, că .România n'ar putea 
să-l fie aliată Rusiei, ci numai vasală. 

Opoziţia parlamentară română pregăteşte un atac 
vehement împotriva guvernului. rn consecinţă membrii 
guvernului sunt reservati în facerea declaraţiilor. 

Din convorbirile pe cari le-am avut cu politicianil 
din anturajul guvernului, pot însă să fac deducţiunile 

mele, că cercurile competente din- România nu do
resc răsboiul, guvernul nu se lasă influintat de nici o 
dispoziţie ci se nizuieşte să mentind 11eutralitatea de 
acum a României. In zilele apropiate, deşi nu se va 
hotărî, dar probabil situaţia se va cristaliza şi va slăbi 
acea nesiguranţă chinuitoare, care caracterizează ac
tuala situaţie. 

O dovadă despre îndulcirea situaţiei este şi faptul, 
că guvernul român vede cu ochi buni înfiinţarea unui 
biro11 internaţional de informatiuni în Bucureşti, care 
va realiza comunicaţiunea cu prisonierli de răsboiu din 
Rusia şi Serbia. Am avut prilej să vorbesc în această 

chestie cu deputatul dieta! d. Teodor Mihail, preşedin
tele partidului naţional român (nu a partidului, ci a clu
bului parlamentar român. - N. Red.), care în pre
zent petrece în Bucureşti. 

Dsa a fost puţin surprins, când I'am vizitat la lo
cuinţa dsale la hotel, dar m'a primit foarte afabil. 

- lnainte de toate declar, - a spus d. 
Teodor Mihali, - că am venit aci în chestii 
familiare. Soţia. mea e bucureşteancă şi ve
nim adeseo'i aci. Dar de astă dată, î(i măr
turisesc, şi im alt scop m' a adus aci. 

Am primit foarte multe scrisori din partea 
familii/or prisonierilor noştri în Rusia şi 
Serbia, să fac ceva, de a se putea mijloci co
municarea cu ei vrin România. Intre alţii, 
m' a rugat şi d. Palmer Kâlmân, consilier al 
Casei magnaţilor, că în urma legăturilor mele 
din România să mă interesez deswe soarta 
fiului săll, care se aJlă rănit în Kiew, căruia 
d-sa îi trimisese scrisoare şi bani, dar 1i' a pri
mit vână acum nici o ştire despre el. Cu bu- . 
curie pot să vă comunic, că în scopul acestei 
chestii umanitare am reuşit să ovţin sTJriii
nlll dlui director al băncii „Marmorosch 
Blank'', care bancă, se ştie, are legături a
proape cu toate centrele din Rusia şi Serbia 
şi în consedntă sperez că va reuşi să se poa
tă vrimi inf or.matii despre prisonierii de răs
boiu şi să Ii se poată trimite acestora· bani. 

_. D. Paspati, directorul tJăncefr tni-a vro
mis că d-sa va organiza şi va conduce acea
stă acţiune. ln timpul cel mai scurt d-sa va 
câştiga toate informaţiile necesare, va mi/
loci trimiterea banilor iar pentru aceasta in
stitutul nu va cere nici o plată, numai ohiar 
acoperirea cheltuel.ilor efective. Iar aceste. 
clzeltueli le va pretinde numai dela cei mai 
cu stare, câtă vreme celor săraci le face 
absolut gratis. Ouvernul român a fost foarte 
.afabil fată -Oe noi şi ne-a dat vosibilitatea să 
putem iniţia o actilme filantropică în scopul 
înfiin(ărei mroului de informatiuni. 

- Azi am fost la primul-ministru român, 
care m' a asigurat despre cel mai larg spri
jin din partea guvernului. D-sa a permis să 
putem organiza în România colecte şi con
certe filantropice in acest scop. O cântăreaţă 
de operă originară din Sibiiu: d-na Triteanu 
(ziaristu/, a făcui-o d-$-Oară: ~N. Red.), a şt 
organizat aici ventru răniţi mai multe con
certe reuşite. Notez, că „Marmorosch Blank" 
va căuta să se pună în contact cu Crucea 
Roşie maghiară", cu care împreună ~or con
lucra în interesul -cauzei. De altfel zilele a
cestea d. director Pasvati va călătorii în a
cest scop la Budavesta". 

De bună- seamă mulţi dintre cetitoril noştri de lungă 
vreme n'au primit nici o ştire despre ai lor ce se află 
în prinsoare. Aceştia de sigur vor primi cu bucurie ra
portul meu. Spre orientare notez deci, că explicaţii mai 
amănuntite poate servi, deocamdată, d. deputat dieta! 
Teodor MihaU (în De!). 

Adresati-vă dlui cu încredere. In dsa veţi găsi o 
inimă umană, înţelegătoare şi caldă". 

Din şedinţa· Dumei. 
Declaratiunile ministrului de externe Sasso

now. - Votarea unei motiuni. 

Din comunicatul biroului ungar de corespondenţă 

asupra şedinţei de Marţi a Dumei ruseşti reţinem ur
mătoarele: 

Oupă discursurile preşedintelui Dumei Rod
sianko şi a prim-ministrului Goremkyn, cari pun 
î11 vedere triumful Rusiei în actualul răsboiu, 
a luat cuvântul ministrul de externe Sassonow, 
care a adeclarat între altele: 

- Relaţiile ruso-române sunt de-o cordia
litate durabilă, dovadă manifestaţiunile ruso
file din România, cari fu1 toamnă au scos în 
relief sentimentele Româniilor. Relaţiunile Cll 

Grecia sunt deasemenea cordiale. 
D-voastră a·şteptaţi de sigur - a conti

nuat Sassonow - ca să rel.ev cu deosebire 
atitudinea acelor state, cari ·nu sunt implicate 
în actualul răsboiu, dar cărora avantagiile 
proprii le d-ema:a<lă să se alăture cauzei Ru
siei şi a a·liatelor sale. De fapt opinia publk:ă 
a acestor state, caTe este din tot sufletul pen
tru realizarea idealurilor lor naţionale, s'a ex
primat deja de mult în acest •senz. Nu pot 
însă i·ntra în meritul acestor chestiuni, deoa
rece guvernele acestor ţări, cu cairi stăm în 
relaţiuni de prietenie, încă ·n'a:u 'luat o hotă
râre definitivă. E treaba for, a lua aceste ho
tărâ<ri, căci ele singure sunt răspunz<ltoare in 
faţa popoarelor lor, dacă vor lăsa să treacă 
prilejul favorabil pentru ele de-aşi realiza ni
zuin(ele lor naţionale. 

La fi.nea şedintei s'a votat unanim următoa
rea ordine de zi: 

- Duma se închină în faţa faptelor glo
rioase ale ostaşilor ruşi, ea trimite armatei şi 
flotei ruse salutări calde, iar alia(Uor conside
raţiuni si.ncere de respect şi simpatie. Duma 
esprimă încrederea pnternică, că marile ţinte 
ale actualullli răsboiu vor fi ajunse şi dă es
presiune hotărârei neclintite a poporului rus, 
de-a duce răsboiul mai departe, până ce vor 
putea fi octroate dzlŞmanilor Rusiei condiţiu
nţle, cari vor asigura pacea Europei şi resta
bilirea drept11Jui, şi a dreptăţii. 

~Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta, 11 Febr. - In Polonia rusească 
şi în Galiţia occidentală, afară de lupte de arti
lerie n'au avut loc evenimente. 

Pe linia de luptă din Carpaţi în sectorul spre 
apus dela Uioc am regpins atacurile şi unele 
înaintări parţiale ale Ruşilor, cauzând mari per
deri duşmanului. 

In Carpaţii păduroşi şi în Bucovina am a
vansat din nou, am făcut prisonieri mai multe 
sute de Ruşi şi am capturat mitraliere. 

Berlin, 11 Febr. - 'Dela cartierul principal 
german se anunţă: In Ar~onnes făcând noi un 
atac am câştigat teren. Am făcut ~prisonieri 6 
ofiţeri, 307 soldaţi şi am luat dela duşman 2 mi. 
traliere şi 6 tunuri mai mici. 

In VosgH de mijloc şi sudici am avut dease
menea câteva succese locale mai mici. 

La granita Prusiei orientale luptele au de
curs ieri până la sfârşit cu un rezultat favorabil 
pentru noi, deşi mişcarea trupelor noastre o îm
µedeca zăpada mare. Asupra rezultatelor cioc
nirii cu duşmanul încă nu putem avea o privire 
limpede. 

Pe câmpul de răsboiu din Polonia. la dreap
ta de Vistula, spre nordvest dela Sieprc înain
tând, am respins pe duşman în tot locul unde 
l'am găsit şi am făcut prisonieri câteva sute cie 
Ruşi. La drepta Vistulei n'a avut loc nici un 
eveniment mai deosebit. 

Duminecă, 14 Februarie n. 1915. 

A Berlin, 11 Febr. - lmpăratul Wihelm vizi
t~nd câmpul .de.răsboiu din ost a tmut o vorbire 

. catre S?ldat1 ş1 şi-a exprimat nemărginita lui 
- multumir~ pe~tru prestaţiunile lor grandioase. 

- At1 aparat ostul - a zis împăratul -
munca dvoastră însă; încă nu s'a terminat tre

. bue .să rezistati şi mai departe în fata du'şma
nulm. 

. n~~ine~ă, împăratul a luat parte la servi
' cml d1_vm ş! d~~ă A predică adresâ·ndu-se din Jll)I~ 
~oldattlo_r ş1 nd1cand bastonul de mareşal a zis 

. cu glas malt: 
--: Nu mă voiu linişti, până când nu voiu pu

tea dicta p~ce~ cu ascuţişul baionetelor voastre. 
Seara imparatul a dat o cină în vago

nul. său pentru ofiterii dela a IX-a armată. 
lnam~e. de plecare, când cei învitati îsi ceruse 
per.m1s~tme pentru ca să se retragă, domnitorul 
a zis catre generalul Mackensen: 

- Convingerea mea sfântă e că aceasta e 
unica retragere a armatei a IX-a. 

. Budapesta, 12 febr. - Dela cartierul prin
cipal se anuntă: In Polonia rusească şi în Ga
liţia occidentală situatia nu s'a schimbat. 

Pe frontul din Carpaţi luptele continuă in 
toate punctele. Ofensiva aliatilor, câştigă pas 
d~ pas teren, cu toate că duşmanul opune o re
~1stentă desperată şi aruncă în I~nia de luptă 
1ortele adunate din toate părţile. 
~ Operati~nile noastre în Bucovina progresea

za favorabil. Coloanele noastre ce înaintează 
prin văile munţilor dând zilnic lupte recuceresc 
pământul tării. Am ajuns până la linia Siretului. 

Berlin, 12 f ebr. - Dela cartierul pdncipal 
german se anunţă: 

Pe câmpul de răsboiu din apus, la ţărmurul 
mării după o pauză mai lungă s'au arătat ieri 
din nou vase duşmane. Aeroplane duşmane au 
aruncat bombe asupra Ostendei, cari însă n'au 
făcut pagube în materialul de răsboiu. 

In celelalte puncte ale frontului au avut loc 
lupte de artilerie. Duşmanul a întrebuintat foar
te multă muniţie împotriva poziţiunilor noastre 
din Champagne, dar nici într'un loc n'a obtinut 
un rezutat mai remarcabil. . 

Lâ·ngă Souain duşmanul a încercat un atac 
de infanterie. Am respins acest atac şi am făcut 
120 de prisonieri. 

Numărul, anuntat ieri, al f ancezilor făcuţi 
prisonieri în Argonnes a sporit cu 1 ofiţer şi 
119 feciori. 

Spre nordvest dela Verdun am cucerit mai 
multe tranşee ale duşmanului. francezii au în
cercat aci un contraatac, purtând cu acest pri
lej steagul de Genf în faţa trupelor. Am respins 
contraatacul cauzând duşmanului mari perderi. 
Aviatori germani au aruncat asupra Verdunului 
100 bombe. 

In Vosgi la Suderkopfen francezilor Ie-a 
reuşit să ocupe în fata pozitiunilor noastre o 
tranşee mai mică.,. - -· 

Pe câmpul de răsboiu din ost a sosit Mai. 
Sa împăratul. 

In urma operatiunilor noastre Ruşii au fost 
constrânşi să-şi părăsească repede pozitiunile 
ce le aveau spre ost dela lacurile mazuriene. In 
unele puncte lupta continuă. Până acum am fă
cut aproape 26,000 prisonieri, am capturat pe
ste 20 de tunuri şi 30 mitraliere. Cantitatea mu
nitiei ce ne-a căzut în mână azi î-ncă nici apro
ximativ nu o putem cunoaşte. 

In Polonia, la dreapta Vistulei trupele ger
mane au conUnuat ofensiva. amintită ieri au 
ocupat Sieprc şi au făcut iarăş câteva sute de 
prisonieri. 

Pe câmpul de răsboiu din Polonia. la dreapta 
de Vistula nu e nici o schimbare. 

România şi-a• anuntat neutralitatea. 

Berlin. - „Petersburger Courir" anuntă din 
sursă bine informată că Sassonow a fost in
cunoştintat din Bucureşti, că România mc1-
decum nu gândeşte ca să ia o atitudine duş
mană monarhiei austro-ungare. 

Un aviator cade în Dunăre cu 
apat'atul său. 

Bucureşti. - Un· aeroplan austro-ungar pe 
tărmul Dunării a făcut un sbor de recunoaştere 
în Serbia. Aviatorul împlinindu-şi deplin mi
siunea, aeroplanul a fost lovit la întoarcere de 
un glont sârbesc. Aviatorul s'a coborît de-a 
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Duminecă, 14 februarie 1915. 

dreptul în Dunăre. Aviatorii cari s'au ridicat 
imediat în aer pentru ca să-i dea ajutor aviato
rului C<>izut 1n Dunăre, i-a neliniştit pe Sftrbi, 
până când a reuşit a-l salva din Dunăre pe bra
vul aviator împreună cu aparatul său. 

Englezii doresc că Grecii să le 
aipere Egiptul. 

Mi/an.o. - .„Giornale d'ltalia" anuntă din 
Sofia: Anglia a făcut din nou propunere Gre
ciei, ca să-i ajute la apărarea Egiptului contra 
Turcilor cu cel putin un corp de armată. Pen
tru acest ajutor Anglia a oferit Greciei, să o
cupe nillită'reste insula Ciprus. 5ar insulele 
Chios si Mitilene să le tină în posesiune şi să se 
mentină neştirbite hotărârile păcii dela Bu
cureşti. Grecia afirmativ a respins propunerea 
Angliei. 

Ruşi1 se preJlătesc să evacueze 
Cernăutul. 

Bucur eşti. - Ziarele româneşti anuntă că 
avant-trupele austro-ungare au ajuns prin pă
durea Franzensthal î·n fata Cemăutului. (Ştirea 
aceasta încă n'a fost confirmată din altă parte). 
·· Bllcureşti. - După ştirile sosite din sursă 
autentică Rusii au început ieri să evacueze ieri 
spitalele şi să mute oficiile în Rusia. Popora
tiunea aşteaptă agitată sosirea trupelor austro
ungare. 

Relatiunile italo-române. 

. Roma. -- Ziarul ~Messaggero" scrie: Pe ha
za unei telegrame din Roma mai multe ziare 
italiene au .publicat o informatiune că, în urma 
unui demers diplomatic al guvernului român. 
prin care cerea să afle dacă Italia ar tntra şi ea 
în actiune îndată ce România ar face-o, guver
nul ·italian ar fi răspuns că, în situaţiunea ac
tuală a lucrurilor, nici un fapt nu s'a ivit care să 
facă pe Italia să părăsească neutralitatea pro
clamată. Ştirea aceasta -- scrie ziarul de mai 
sus ~ este pur şi simplu fantastică. Raporturile 
dintre cele două tări sunt dintre cele mai cor
diale: ministrul României la Roma merge ade
sea .pe la Consulta şi este în raporturi personale 
intime cu ministrul afacerilor străine al Italiei, 
baronul Sonnino, şi •nu s'ar fi gândit vre-odată 
să facă un 1pas diplomatic greşit, cerând o notă 
de răspuns. La Bucureşti se ştie acum destul 
de bine ce se 2ândeşte la Roma, precum şi În 
Italia se ştie ce chestiuni anume preocupă pe 
Români. 

:De sigur ~ adaogă ziarul sus pomenit -
că svonurile sunt răspândite cu tendinte de spi
rite rele, dar este iarăş sigur, că astfel de mij
loace nu reuşesc. Cât despre întrarea iminentă 
a Românilor în actiune, şi de întârzierea ce ar 
fi produsă .de o nesiguranţă asupra chestiunci, 
dacă Italia va· urma intrarea României, putem 
·afirma- numai atât: că furniturile militare co
mandate de 2uvernul român În Italia nu vor ii 
~ata decât În Aprilie viitor. 

Activitatea li2ei italo-române. 

Roma .- Liga italo-română a hotărât tine
rea la Roma a unui sir de conferinte de pro
paga·ndă menite să slujească scopurilor politice, 
economice şi intelectuale pentru cari Liga s'a 
înfiinţat. Cea dintâi conferintă o va tine marele 
istoric şi arheolog Ettore Pais, profesor de an
tichităţi greceşti şi romane la Universitatea din 
Neapoli care va vorbi despre „obârşia etnică 
comună a celor două naţiuni latine." 

Vor fi apoi invitate mai multe personalităţi 
din Italia şi România să vorbească asupra dife
ritelor subiecte în legătură cu scopurile urmă
rite de Ligă. D. Dr. Istrati va fi invitat să tie o 
conferinţă. Pe lângă aceasta, comitetul executiv 
al Ligei italo-române, a hotărât ca pe cheltuiala 
Ligei să se publice şi să se răspândească în 
toată Italia broşuri prin cari să se lămurească 
opinia· publică italiană asupra conditiunilor şi 
năzuinţelor neamului româ'llesc, ca şi asupra 
problemelor nationale, cari fac ca în acest ceas 
istoric interesele Italiei să fie aşa de strâns le
gate de interesele României. 

Ziarul „libertatea" ,,Faala Inter." 
şi revista „Cosinzeana" - sistate. 

Primim spre publicare următoarele înştiinţări: 

lubitl abonentl şi cetitori ai foilor 

„Libertatea" şi „f oaia Interesantă„! 

lncepând cu nrul de Joia trecută ( 4 Febr. n.> 
forurile ( deregiitoriile) administrative. - întemein
du-se pe noua lege de pressă care prescrie între 
altele, că editorul şi redactorul responsabil al unei 
foi trebuie „să locuiască fără întrerupere în tară" 
- au oprit pe timp nehotărât scoaterea foii noastre, 
din cauza cll directorul şi editorul „Libertăţii", 
părintele Ioan Moţa, se află în străinătate, iar la 
plecarea sa din ţară, n' a înştiinţat forurilor admini
strative despre nici o schimbare în editarea şi re
dactarea mai departe a foii. 

Jnştiin(area din partea noastră a unui nou editor 
şi redactor, n'a fost primită, pentrucă aceasta edi
torul vechiu trebuie s' o facă. 

Nlidiijduind că p<lrintele Mota (care de altfel a 
plecat de aici czz paşaport în toată regula şi în tim
pul de fa(c'i petrece în Bucureşti, unde îşi vede de să
nătate sub îngrijirea unui medic de acolo), va sosi 
în curând acasă, ori că in vremea cea mai scurtă, 
aducându-i-se la czmoştin(ă oprirea foii, va face 
toate cele de lipsă ca scoaterea ei să nu sufere 
muftii întârziere, - r11giim pe abonatii şi pe toţi 
cetitorii „Libertăţii", să we la cunoştint1~ fără su~ 
ptirare, oprirea aceasta venită pe neaşteptate chiar 
în aceste vremziri grele şi să fie cu putină răbdare 
până atunci, până când va putea ieşi din nou foaia, 
fără nici o piedecă. 

Cei ce au banii trimişi înainte pentru foaie, n' mi 
a se teme de nici o pagubă,; că îndată ce se va putea 
face fată cerinţelor begii, vor primi U!răş regulat 
foaia, - cautia foii rc'tmâne şi pe mai departe de
!JllSă. 

Orăştie, la 9 Februarie 1915. 
Redacţia foii ,,Libertatea". 

* 
Fiind proprietarzzl şi directorul revistei ,.Co

sinzeana" d. Dr. St:bastian Bornemisa, dus la mi
liţie încii dela începutul răsboiului, în absenta 
dsale, din cauze neatânuUoare de noi, suntem si
liţi a suspenda pe un· timp oare-care apariţia re
vistei. Una dintre multele callze şi greutăţi, e şi 
aceea, câ oprindu-se scoaterea foii „Libertatea", 
1111 mai fzmc(ionează deocamdată nici tipografia, 
vri11 urmare până se vor lua alte măsuri n'avem 
unde tipări revista. 

„Cosinzeana" însă 1111 înceată prin aceasta, ea 
va apare de nou cât de curând, de aceea, rngiim 
pe mult stimatu 11ostri abona(i să fie n11mai cu riib
dare, cii pentru banii ce-i mai au la noi, vor primi 
la timpul său revista ctt un material îndoit de bo
gat. 

Orăştie, 9 Februarhe 1915. 

Redactia ,,Cosinzenei". 

INFORMAŢI UNI.· 
Arad, 13 februarie n. 1915. 

Convocare. 
Prin aceasta convoc 

adunarea generală ordinară 

a Reuniunei femeilor române din Arad şi provincie 

pe ziua de 8 21 februarie a. c. la ora 4 d. a. în 
localul ziarului „Românul" din Arad, strada 
Zrinyi nr. 1 a. 

Pr02ramul adunării generate: 

I .Deschiderea adunării generale. 
2. Alegerea zmei comisizmi pentru verificarea 

proceszdul verbal al adunării. 
3. Raport anual despre anul 1914. 
4. Raportul cassierei pe anul 1914 şi cenzu

rarea socotelilor. 
5. Alegerea oficialilor şi comitetului Reuniu

nei pe ciclul 1915-17. 
6. Votarea budgetulzri pe anul 1915. 
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7. Prommeri şi interpelări. 
8. Jnchiderea şedinţei. 

Convocarea se face numai in ziar şi aşa 
rog on. membre să se prezinte fără să aştepte 
altă învitare. 

Arad, 28 Jamzarie (IO Februarie) 1915. 

Sofia Beleş, m. p. 
prezidentă. 

- Lzmi f iirul sărbătoare - lntimpinarea 
Domnului, - numărul viitor al ziarului nostru 
va avare Marţi seara. 

Apucături nevreduice. Sub acest titlu „U
nirea·' din Blaj scrie: O foae din Oradea-mare 
„Nagyvdraai Nap/6" în numărul său din 29 Ia
nuar·ie 1915 publică un articol sub titlul „Hosszu 
Vazul szamosujvdri piispok es a magyarorszdgi 
romdnok", care articol aproape din cuvânt în 
cuvânt îl reproduce - şi „Kolozsvdri Hirlap" 
în numărul său din 31 Ianuarie. 

Articolul e un galimatias, nu are nici cap, 
nici coadă, e lipsit de orice actualitate, şi ţinuta 
patriotkă a Românilor din Ungaria în timpul 
crizei actuale o aduce în legătură cu episcopia 
de Hajdudorogh şi cu numele domnilor Octa
vian uoga şi Vasile Lucaciu şi cu a P. S. S. epi
scopulU<i de Gherla, căruia îi atribuie intentiunea 
de a incorpora diecezei <le Hajdudorogh unele 
părti marmatiene şi sătmărene ale diecezei sale, 
şi face insinţ.1area aceasta pe baza unor ,,infor
matiuni autentice", pe cari le-ar fi primit dela el • 
TeoJ'il Dra!{oş, director de bancă în Baia-mare. 

Aflând domnul Dragoş de· cupr.insul acestui 
articol, s'a grli.bit pe ·cale telegrafică a da cea 
mai hotărîtă desminţire. Şi somată foaiia orada
nă a se declara, cum a ajuns la .publicarea ar
ticolului din chestiune, în numărul său d.in 4 f e
bruarie a revocat şi rectificat ;cele publicate mai 
înainte. Ce va face „Kolozsvâri Jlirlap", nu ştim. 

Umblând mai <leaproape după isvorul unor 
asemenea publkatiuni, cari se repetă azi într'un 
z!ar, mâne într'altul şi toate au de scop a scă
nta numele bun ş,i reputaţia episcopului nostru 
dela .Oherla. - .ca răspuns, durere, a trebuit să 
constatăm, că insinuările acestea sunt a se re
·duce la nefericita intolerantă confesională ce 
nici în timpur.i aşa de grele, cum sunt cel~ de 
fată·, nu vrea să dispară -dintre 1n-0i. 

Intrebăm: Cui ·cred să facă servkii făuritorii 
de atari nevrednice insinuări? Şi cum <le ase
menea insinuări cu nredilectie se îndreaptă îm
patriva P. S. Sale dela Gherla, despre care e 
ştiut, că nici 'Când ·n'a avut nici cel mai mic con
flict cu reprezentanţii bisericii suroPi greco-
orientale? . 

Noi am tăcut şi de {lragul pădi ş.i în vede
r.ea vremilor grele tot mai tăcem. Dar dacă a
ceste apucături nevrednioe nu vor înceta vom fi 
~liti a ieş.i pe faţă. ' 

·Şi atunci tot noi vom fi de vină, că facem 
confesionalism? 

Să se ştie însă, ·că onoarea arhiereilor no
ştri, este onoarea bisericei noastre. Şi noi apă
rarea bisericii noastre o serv-im. Şi cinstea bi
seric:iii. noastre vrem s'o apă'răm fără preget, şi 
cu nz1cul de a fi acuz.aţi de confesionalism. 

· Atâta deocamdată. Şi în laturi cu „aipucătu
rile nevrednice"! 

~lotvaşi! cari au cerut absolvare şi n'au pri
mit mea raspuns la cererea lor - după cum se 
anunţă din Viena - în baza unei ordinatiuni a 
~inistrului de răsboiu au să se prezinte ime
diat la trupa căreia aparţine pentru 1nceperea 
serviciului militar. Exceptie fac numai acei glo
taşi, cari au fost avizati. că nu sunt obliiwti să 
se prezinte, până nu li se va rezolvi cererea. 

O nouă operă românească. - „Copilul haidu
cilor" de D. Andreescu-Jaşi. Din Bucureşti se 
anuntă: ... La moartea boerului Negri, Codreanu, 
sluga sa credincioasă fuge în codru, unde fă
cându-se haiduc, creste un copil al lui Negri, 
căruia boerul Canta îi orânduise moartea. Mai 
târziu Sorin, copilul lui Necrri, află secretul, şi 
întâmplarea face ca tocmai el să ucidă pe Canta, 
care furase pe Irina, fata lui boer Neculcea. şi 
o dusese în codru spre a o sili să-i fie nevastă. 
Sorin iubeşte si este iubit de Irina, însă ea nu 
vrea să stea în codru. El însus o aduce la tatăl 
său, boer Neculcea. Mai târziu, fiindu-i dor de 
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Irina, pleacă la târp:, undf află că caoul său 
este pus la pret. Sorin se dă prins, este con
daITUlat, însă Irina îl cere de bărbat şi astfel 
H scapă dela moarte. Părintii ei o alungă, şi cu 
toate că însuş Vodă a cununat-o, tatăl său nu 
vrea de ginere un haiduc. Vodă, căruia Codrea
nu, tatăl adoptiv a lui Sorin, îi spusese tot se
cretul, spune lui Sorin că vitejii se luptă la ho
tare nu în codru; şi cum tătarii năvăliseră în 
tară, Sorin lasă pe Irina şi oleaec~ la luptă. Irina 
se duce la mănăstire, unde Sori•1 o re?"ăseste, 
şi unde Vodă în fata tuturor boerilor îl recu
noaşte de fiul lui Neitri, şi-l face mare hatman 
peste toată oştirea sa. 

Acest subiect a fost învăluit intr'o haină mu
zicală de către compozitorul Andreescu-Iassv; 
compozitorul Enescu. a făcut lectura partitiei, 
care deşi foarte complicată, totuş cuprinde des
luşit tema muzicală natională. Aşteptăm mon
tarea acestei opere. 

Aducerea acasă a cadavrului eroului Ionas 
Antal. Primim următorul anunţ funebra!: Cu a
dâncă durere aducem la cunoştinţă tuturor ru
deniilor, prietenilor şi cunoscutilorj că tânărul 
Ionaş Antal., stegar ces. şi reg. în reg~m. de in
fanterie m. 63, absolvent de agronomie, şi-a 
jertfit tânăra-i viată pentru tron ş.i .patrie în etate 
de 26 ani, murind - în 11/24 Decemvr.ie 1914 în 
spitalul civil din Ciaslav, în Bohemia, - moarte 
d.e erou în urma ranelor, ce ·i le-a cauzat o lo
Y·itură de şrapnel în luptele din Polonia-rusească, 
duipăce dela începutul mobiliizării a luptat vite
.ieste în şirurile prime în toate luptele regimen
tului său. Scumpele sale oseminte se vor trans
oorta din Ciaslav la Topliţa-română şi se vor 
aşeza între ai săi în cimiterul familiar, sosind 
.coşciugul probabil prin 2/15 .februarie. 

Dumnezeu să-l odihnească! Topliţa-română, 
Ianuarie 1915. Dumitru Antal şi Ileana n. Cristea 
păr;inti. Anita, măritată Duşa, Luta, măritată Dr. 
Morariu, Dumitru, Oogu, Miluţa, Ilie, George, 
Toderkă, frati Şi surori. Dr. Alexandru Mora
ti!u, Nicolae Duşa, cumnaţi. Ilenuta 1Morariu, 
Leon Duşa, Mitrucă Duşa, Ileana Duşa, Anita 
Duşa, nePoti şi nepoate. Grigore Cristea şi Dom
nita n. Coman moşi. Maria Cristea, mărit. Ru
su, Dr. E. Miron Cr.istea, episcop, Elvira Cri
stea măritată Becker, Ioan Rnssu, preot, Paul 
Becker, me<lic veterinar, unchi şi mătuşe. 

Cazuri de moarte. Primim următorul anunt 
funebra!: Cu inima îndurerată aducem la cunoş
tinţa neamurilor prietinilor şi cunoscuţilor că 
prea iubitul •nostru soţ, tată, socru, moş şi frate 
Dimitrie Dobrău, Joi în 29 Ianuarie st. v. (ll 
f ebr. n.) după un morb îndeungat, împreunat 
cu multe şi grele suferinţe a trecut la cele e
terne în al 87 an al vietii. lnmormântarea se va 
face Duminecă, în 1/14 febr. a. c. dimineata şi 
anume: la 8 ore a. m .. se va transporta corpul 
dela locuinta aflătoare în strada Gyorgy Nr. 4.3 
Ia sfta biserică, unde va sta sub decursul sftei 
Liturgii, iar la 11 ore, după prohodire, se va 
petrece la mormânt, în grădina familiară dela 
mormrntii de jos. Arad. la 31 Ian. (13 f ebr.) 
1915. fie-i ţărâna uşoară şi memoria vecinică. 
Văd. Catiţa Dobrău n. Vidicky s0tie, Vasiliu Şi- . 
mon, Ioan 1Raicu, Ilie Mişcuta gineri, Văd. Ca„ : 
tita Drecin, Văd. Maria Radovan, Iuliana Si
mon, Pavel Dobrău fii şi fiice, Văd. Iuliana Do
dean n. Dobrău soră, Iosif. George, :EuS?;en Do
br.ău şi alti număroşi nepoţi şi strănepoţi. 

- Tânărul fruntaş Dimitrie Vasilon după un 
morb scurt a încetat din viată în vrâstă abia 
de 20 ani. Inmorrnântarea a fost Marti, în 9 f e
bruarie în comuna furdea. 

li deplâng: ·nemângăiata sotie Gizella, copi
lul Caius, părinti, fraţii şi numeroase rudenii. 

· · - Georgiu Robu, notar cercual în Hălmăgel 
după un morb scurt a decedat în 7 f ebr., în 
etate de 46 ani. · 

Inmormântarea s'a făcut Marţi în 9 f ebr. n. 
h; cimiterul din Hălmagiu. II deplâng: Iulia Rohu 
n. lmperat sotie. Alexandru Robu. Veturia Ro
bu fiice, Dr. Nic. Robu medic, Dr. Ioan Robu 
advocat fraţi; Nic. Robu notar pens. tată, Geor
giu Imperat, Maria lmperat socrii, Berta Vancu 
mătuşă, Aurelia Dr. Robu, Valeria Dr. Robu. 
Enea Joldea diacon, Elena .Joldea, Ioan lmperat, 
lulia lmperat cumnaţi şi cumnate, Eugenia Ro
bu, Mărioara Robu, Cornelia Robu, Dorica Ro-
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bu, Cornel Imperat, Georgiu Jmperaf, Ionel Ro
bu, Vioara Robu nepoţi şi nepoate. Nic. Bolboca 
prot., Amalia Bolboca, Ioan Bolboca teol. univ., 
Lucretia PL1ticiu n. Leuca, Andreiu Puticiu, Ale
xandru Puticiu rudenii. Elena Cosma. 

Odihnească în pace. 

Ultima oră. 
MARI LUPTE LA UJOC. 

Budapesta. - Corespondentul de pe câmpul de 
de răsboiu al ziarului „Pestl Hirlap" anuntă: La 
Ujoc, spre nord dela Muncaciu sunt în curgere 
mari lupte cu trupele întărite ale Ruşilor. 

STATUL MAJOR RUSESC FĂCUT PRISONIER 
IN RĂDĂUT. 

Budapesta. - „Az Est" anuntă din Bistrlta: 
Rezultatul cel mai frumos al biruintelor noastre 
din Bucovina l'am avut ieri. Trupele noastre au 
intrat în Rădăut. Soldatil au sosit în Rădăut aşa 
de repede încât surprinzându-l pe duşman, statul 
major rusesc nu a mai avut vreme să se refugieze, 
ci a fost făcut prisonier de către soldatil noştri. 
Şeful statului major rusesc, un general, s'a sinucis. 

Bistriţa. - Inaintarea noastră în Bucovina se 
execută cu o repeziciune şi o energie, încât Ruşii 
se retrag în grabă, fără să opună rezistentă, iar 
cei cari rămân îndărăt sunt făcuti prisonieri în 
massă de către tnipele noastre. Ruşii au încercat 
la Vlsnitz să oprească înaintarea trupelor noastre, 
dar au fost înfrântl şi aşa au renuntat de a mai 
rezista. 

GUVERN P. P. CARP? 

Bucureşti. - ,A,devărul" scrie următoarele: 
- Un fruntaş liberal a întreprins o anchetă 

pentru a afla ce anume intenţiuni ar avea rege-
le şi unii din politicianii cari sunt consideraţi ca 
oameni ai palatuJ.ui. 

Ancheta acestui fruntaş ar fi ajuns la rezul-

Duminecă, 14 Februarie 1915. 

Senzian 10 fii., Pfau Andrâs 1 cor., Mariuta A
chim 20 fii., Sofie Stan 20 fii., Giula Stan 10 
fii., Bogdan Săndut 40 fii., Ubane T. Tery 04 
fii., Kocmagun Man 04 fii., Oana Bop:e 10 fii., 
Dragutin Demeterne 1 cor., Drişca 10 fii., Hui 
Mariuta 30 fii., (indescifrabil) 10 fii., Dragan 
Ioan 10 fii., Tresca Tnin 10 fii., Sofie Biserca 
20 fii., GeorS?;e tSan 40 fii., Teodor Pribac 1 
cor., Schauer Gâspâr 2 cor., Wolf Bela 2 cor .• 
Silvia Popp 2 cor. Total 15.68 cor. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 

George Duma, Staierlac. Am ·primit 2.40 cor. 
în abonament pe f;ebruarie a. c. · 

Iuliu Moi1se, Pâlmajor. Am primit 7 cor. în 
abonament până la 31 Martie a. c. 

Vasile Spătan, Armeni. Am primit 20 cor. 
în abonament până la 31 Mai 1915. 

Redactor responsabtl: Constantin Savu. 

Convocare. 
Prin aceasta convoc adunarea generală a 

„Reuniunei de înmormântare" din Borgo Suseni 
(f els6borg6), pe Duminecă în 21 f ebraune 
1915, 2 ore d. a., în şcoala confesi()'I]ală din loc. 
la carea, domnii membrii, sunt învitati a lua 
parte. 

Obiectele de pertractare sunt: 

a) Deschiderea adunării prin preşedinte; 
b) Raportul general al presidentului, despre 

starea ,Reunill'nei" cu finea anului 1914; 
c) Censurarea şi aprobarea ratiocinului 

„Reuniunei", despre anul 1914; 
d) Eventuale propuneri; 
e) Alegerea oficianţilor şi comitetului „Ren

niunei" pe un nou period de 3 ani, 1915, 1916 şi 
1917. 

f) Inchiderea adunărei. 
Borgo-Suseni (Pels6borg6) la 7 febr. 1915 

tatul că dacă s'ar cere regelui intrarea în ac- (Re 2364-1) · 

Presidentul Reuniunei 
Ellseu I. Dan, 

paroh 
ţiune contra dublei alt.ante, suveranul ar fi gata 

1 sii. concedieze cabinetul actual şi să dea guver-
nul d-lui Carp care ar fi asigurat pe .rege că-i 
voate da un minister cu reprezentanţi din toate 
partidele şi cu asigurarea că va im]June o neu
tralitate definitivii, şi, la nevoie, o acţiune ală-

Mulţămită publică. I 
turi de Austro-Ungaria. 

ln sclzimb d. Carp ar fi cerut regelui ca odată 
cu constituirea gvernului său, să-i dea şi decre
tul pentru proclamarea stărei de asediu. 

lnregistrăm şi acest svon, deşi îl credem fan
tezist." 

CONDAMNAREA LUI WLADIMIR 
BURTZEW. 

Viena. - Curtea de justitle din Petrof,!rad 
cu participarea reprezentai:ttilor claselor sociale 
a judecat procesul lui W. Burtzew implicat 
pentru JJUblicarea mai multor articole in ziarul 
,,L'avenir'' ce apărea la Paris. Burizew a fost 
condamna•t la deportare Pe viată, la pierderea 
tuturor drepturilor, civile şi politice şi la conîis· 
carea averei. Amănunte urmează. - Cor. 

O GROAZNICĂ FURTUNĂ PE MAREA· 
. NEAGRĂ; 

Bucureşti. - O ~roaznică furtună s'a de:i· 
lantuit pe Marea-Neagră. O telegramă din So
fia ~pun~ că oraşul Anchialos situat pe tărmul 
~·~c.irei la llouă ore departe de Burgas, a fo~t 
â11ccat, surµându-i-se digul de apărare. Ama
nunte lipsesc. 

Pentru vef ref e ostasilor, 
Pe Usta dnei Silvia Pap din Argiş au con· 

tribuit unnătorn: 
luon Opra 40 fii., Klein Imre 20 fii., (indes

cifrabil) 1 cor., Iosif Lobonc 20 fii., Gligor Blaj 
20 fii.. Vancu Oprea 20 fii.. Milovan filipas 20 
fil., Gduia Piseu 20 fii., Iuon Pribac 20 fii., Pi
scu Lucretia 20 fii.. Mavdalina N. 50 fii., Giula 
Sabau 50 fii., Medve GyorRY 10 fii., Ciurbe 

Neputând mulţămi în particular t' toţi amicii 
şi cunoscuţii de aici şi în depărtare car au bine· 
vot a-mi adresa 'uvinte de mângâiere şi • ondo
lare din incidentul p e: duei iubitului meu soţ 

Dr. At. Marienescu 
vin pe a castă cale a le mulţămi pentru manife
starea de stimă ce au arătat faţă de defunctul. 

S i b ii u, 10 februarie 1915. 

Vid. Ana Manenesca. 

Vând şi 
V cum par 

Cartofi, 
Frecăţei (tarhană), 
Slănină, 
Unsoare de porc, 

„ 

Paie şi napi p. nutreţ 
per maja metrică şi per vagon 

Kalmâr Endre 
prăvălie de producte. 

Ar ad, colţul străzilor Asz
ta los S. şi Chorio. 

Ka 2361 
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La ,,Lmrăria Con~orma" 
Arad, str. Deak Perene nr. 20 
se afli de vânzare cărţi de ruglciunf, 
bl~ericeştf, literare, populare etc. etc. 

>Cantorul bisericesc« sau cuprinsul ve
cemel, utreniei şi liturgiei pe 8 glasuri, 
împreună cu rânduiala serviciului bise
ricesc. Aranjat de învăţătorul George 
Bugigan. Preţul: broşat Cor. to·-, le-
gat în pânză 12·-, în piele . . • . 14·-

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân· 
găierea fiecărui creştin. lntocmită de ie· 
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă-
năstire Sinaia. Legată . . . • • • 2·-

Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 
Dumnezeu şi alte Acafiiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos Legată în 
piele negră aurit~ . . . . . . . . 3"50 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum-
nezeu şi alte rugăciuni. Legate în piele 
roşie . . . . . . . • . . . • 3 20 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum-
nezeu si alte rugăciuni Legatl în os alb 10·

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hris!os. Legată în 
pânză, aurită . • . . . • . . • 2 -

Epistolia Domnului nostru Isus Hristos 
legată • • • • • . • • • . • • _:....·20 

Visul Născătvarei de Dumnezeu. Legată - ·20 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări biseri-

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în
văţător. Preţul • . . . . . . . • - ·so 

Culegere de cântări bisericeşti legată . • - ·30 
Mărgăritarul sufletului. Carte de rugă· 

ciuni şi cântări întocmită pentru tre
buinţele vietii. Legată simplu Cor. 1 · -
în piele 3 20 Cor. în catifea . . . . 5 60 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 
cântări bisericeşti. Legată 1 ·- Cor., le-
gată în catifea . . . . . . . . . 5·60 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legată . . • . . • • . . . . . - ·so 

Noul Testament al Domnului şi Mântuito· .„ - · 

rului nostru Isus Hristos . • • . . - ·70 
· Noul aşezământ. Legată . . . . • . 1 ·20 

Cele 8 glasuri sau Octoihul cel mic. Le-
gat 1 50, 1 ·60, 2·- şi . • . . . . 2·40 

Noul Testament. Partea fntâia. Evenghe-
liile dupa Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan, 
de Arhiereul Sofronie Craioveanul . • 4·

M. Sadoveanu Povestiri din rAzboiu . . 2·
Thomas Carlyle. E1oii, cultul eroilor şi . 

eroicul în istc rie. Traducere din limba 
engleză de C. Antoniade dr. în filozo-
fie. Preţul . • • . . . . . • . . 2·

Em. Origorovitza. >Chipuri şi graiuri din 
Bucovina<. llustraţiuni de N. Bran . • 2 50 

Em. Origorovitza. >Cum a fost odată<. 
Schite din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 2·so 

Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . 1 ·
Dim. Cantemir. >Descrierea Moldovei< . · 1 90 
Oustave Flaubert. >Salambo<. (Roman is· 

toric. Trad. de Ludovic Dauş 2·-

ln atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen
tru preţuri de fabrică. •· ·• 
In depozit: Kugler, Hel-

OÂB;~ ;;K~~;;~~~: I 
Pia.fa Andrdssy, colţul Salacz utcza I 
Telefon 1059. Telefon 1059. 

(Oa 2270) 

~es~ffi~n~ ~ţi~e! ~ri, !i ~,! :!~., p~ I dele de dantele şi de pănură ee curăţesc şi vopsesc cu multă grijă şi specialitate tn 

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

aranj~te cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despiirţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte k~i
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnic tn 
negn1. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu speciali taie tn 

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

Lucz ~ Jo" zsef vop1ltorde plnurl s d 
Al ' ,1 ourlţitor chimio ' zege . 

TELEl'Oll: 

~ 894. 

~======== 

Cea mal renu mită 

mare fabrică de mobile 
din sudul Ungariei (Versecz). 

Pregă.teşte mobilele cele mai moderne 
şi luxoase cu preţuri foarte mode:.:ate. 

Mare depozit de piane exce~ente, co
voare, perdele, ţesături foHte fiae şi 
maşini de cusut. (Sa. 113) 

CORNEL aucu 
mare stattilimed 
pentru ar a llj „ 
mente m•derne 
de ş~le ti ~i· 

seriei. •• •• 

LUGOS, 
•• • • 

ltnta 11a•y&Ci nr. 
11 ti *. Cenia •• 

'h&9foa 14. 
1•1'2 
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Cea mai buni api de dinţi premiatl .fa mai multe 
e:»poziţii iriternaţ•onale cu cele mai mari dist!ncţil. 

Se:><> C«>I'• 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

apei de dinţi BARTILLAS 
-o sticli 80 fii.- mai are durere 
1 de dinţi sau miroasl gura. : 

Ed. Bartilla-Winkler's Nachl. 
•• •• L.PLAN 

Wien, x.- Goethegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Să se ceară 
pronunţat Apă de tllnţl Bartllla; pentru denunţările falsificaţi
lor plltesc onorar bufi. ln comunele în cari nu se poate dpă!a 
această apă trimit banco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 ftl. 

I •Jta.'Că. 
si cumperi bfju- S I e P 8, k A bijutier, terii moderne şi eeasornlear 

~:~:~leiir!i~~~- • :~ritor 
M AR O S V Ă. S Ă. R HE L Y, Szeehenyl-ter nrul 41. 

. -~··· .... 
••

0 --zln de eeasurl 
~ţlene, de aur, ar- ~ 
gtnt, oţel, ntehel p. m Îl~ 
baznBar fi ceasuri eu ,r. .. :. î .8, 

pendulă. - Btjnterli . ,I la,,·.·, m 
fine şi brlltante, o· ~ i -~; 
bleete de lux verlta· ~· . „,.;a'î',''cf'f'i'' 
bile de argint Qt ar- ~~ L·~~l~c-,-t)..!?J 
glnt de China, obiecte ~ z~:, 
optlee. ~ 

In marele meu ate
lier se execută tot
felul de bijuterii şi 
se repareazi cu spe· 
etalltate bljuterll şl 
ceasuri. - Preţuri 
convenabile, servietn 
prompt. Se 2072 

·Prima specialistă vieneză de corsete 

JOSEFINA BiNDER 
LUGOJ, strada Bonnaz numărul 13. 
(Bi 2197) 

Imi iau voia a Fiecare corset 
atrage luarea u.- este produsnl 
minte a onor. men ·propriu şi 
dame din Lugoj nu marfă de fa-
'ŞÎ tmprf>jurime brică. Se efep-
asupra corsete- tuesc corsete şi 
lor mele fără eorsage după 
balene, cari for- miisur~. 
mează o talie Corsete pentru 
frumoasă, fără ţinută dreaptă, 
de a strânge sau bsnd0ge de dame 
apăsa. pentru ar.urnite 

Ajunge o sin- stări, pentru vă-
:gură încercare tărnătură ei al-
pentru a se con- tele se găi:1esc 

· vinge despre bu- aici în mare a-
, nătatea acestora. sortiment 
'Preţul e foarf e Se primesc re-
convenabH, cel paraturi şi se 
mai ieftin d~ja efeetuese ·-
8 ooroa.ne. teft.in. 
Recomand~ndn-mîl. dr>osebitului sprijin, semnez cu distinsă 

stimă şi consideraţie, gata de a servi on. public. 

JOSEFINA BINDER. 

1 QiEiiDTRG;&fiiifi: I ODINIOARĂ SOCIETATEA CURELARIROR 

· Strada Cisnădiei 45. s I B 11 u, Heftauer -gasse, 45. 

"11 

I PRAV DE PELE ·u o FER 
Acest prav impregnat cu kccid ·,boric a cărui efect excelent 
e în general cunoscut, se pregiiteşte în >trei tărimi. 
No I. prav de stropit pentru copii • ·. a cor. -·80 
No li. Pudrl, albă crem. sau r-0za • „ • a cor. 1·-

.· No III. Prav de stropi pentru blrbaţl a cor .. t·
•Babyaoapc H6fer (săpun pentru copii). 

Numai acele -sunt veritabile, cari poartă _pe făşia de pe 
cutie şi pe capacul cutiei iscălitura > H O f f D • 

Slpun Hafcr • • • • -1 cor. _:.JO. 
de tot neutral şi inofensiv, se fl<>ate căpăta în · toate far

maciile din ţari şi străinătate şi dela : 

Zentral- HO„ f ER'S APOTHEKE WIEI III. Versennunqsdepot . Ungargasse 14. 
fE 1968-60) ·· 

Dacă suferi in 

DURERI DE STOMAC! 
Făra durere în timpul cel mai scurt şi cu siguranţă, . chiar· ipi 

cele mai neglijate cazuri, foloseşte . 

,LAXA", (purgativul de fiere) a lui Săndor, 
care curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nef olo
sitoare cari sunt lipite de ele şi prin aceasta împiedecă tn.61'1-
ierile şi toate morburile ce ar proveni din aceste, ş. 11. : durere 
de eap, sgârclnrl, arsuri, apăsa.re de stomac, Iritare ile YO• 

mare, greaţi, rigitell etc. 

O sticla costa 50 fli., 6 sticla deo4atl 2'50 fli., 12 sticla ·5 coraana. 
Efectul purgativei de fiere „L A X A„ va fi permanentA daei 

deodată folosim 

„Regenol_ul" (balsam de _stomae) a lui Săndor, 
„REGENOLUL•, aceastl esenţă de stomac vindeci ~rice soiu 
de morburi de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, 
curgerea (năpMirea) de sânge, ourăţă sângele şi face apetit tn 
gradul superlativ. In cazuri de colică şi iritaţie -de TOlll&l'e ·tn 

timpul cel mai scurt are efect. 

O stlclA cu indrnmArUe de llpsA costă 1 ·20 fllerl. 
Originalul .La.za• fi „Begenolul• se poate afla la preparatorul original I 

Sândor Zoltân 
farmacist· în Erdoszentgyorgy (Ardeal). 

$$1 
Fiecare sticli e provăzută cu vigneta ,,INGEMUL" ta ee e dt 1l 
recomandat M. fle en atenţiune: (S. 672) 

prof. :VASILE STOICA:. - ~„! 

·-·~ 


