
, -„ 

· ANUL V. ·· 
ABONAAlf:.NTUL: 

Pe 1111 an • • 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- " 
Pe a luni , , 7.- " 
Pe o lumi • • 2.40 " 

Pentru Romlnla el 
strllnitate: 

Pe un an. • 40.- franci. 
Telelo• 

pentru oraş şi Interurban 
Nr. 750, 

ARAD, Jo~ ~117 ~unie_ 19!5 .. 

Şedinţa solemnă a Academiei Române. 
Decernerea premiilor. - Cuvântările regelui Ferdinand şi a preşedintelui Academiei. -· 

Comemorarea marelui rege Carol. - f logiile aduse reginei Maria. 

Bucureşti, 31 Mai v. 

Mişcarea culturală a României se află, 
de bună seamă, intr'o stare destul de înain- · 
tată a evoluţiunei sa'le, ale cărei începuturi 
au înflorit - sunt de abia câteva decenii -
sub fericita domnie a mairelui rege Carol I. 

Comoara sufi'etească a poporului nostru 
se manifestă astăzi, în toate laturile de act.
vitate, tot mai abuooent. E:xipresiunea ei va
riată şi puternkă ne legitimează marile spe
ranţe într'un viitor strălucit croit prin pro
priile r.o"stre puteri printre greutăţ)le vremu- i 

. rilor. 

d 
. . I 

La noi se munceşte cu · 1rag ş1 spor , şi 
munca spo.r:niică şi valoroasă este recunoscută 
şi sărbătorită, este stimulată şi răsplătită 
pentrucă ea creiază noui isvoare de viaţă şi 
de fericire. 

născuse odată cu începutul domniei lui, să fie 
în lumină vie, când va închide El ochii. 

Asa s'a şi întâmplat, fie-i tărâna uşoară! 

ln adevărata sărbătoare - ·sărbătoare a I 
acestei munci - a fost alaltăieri Academia Ro
mână. cu prilejul decemărei premiilor pentru.· 
cele mai valoroase lucrări ale scriitorilor no- ' 
ştri. I 

Sărbătoarea a to.st cu atât mai înăltătoare 1-
. cu cât a fost onorată cu prezenta M. S. rege-

lui preşedintele de onoare al Academiei, M. \ t Maj. Sa regele Carol I al României. 
S. regina Maria memb~u de onoare şi A. S. I . „ . . . , „ 
regală principele Carol. . . Astaz1.,. MaJesta~eav ~ oastra •. u~maşul să~,. 

I crescut 111 aceleaşi sanatoase 1de1 de munca, 
Scdinta s'a deschis la ora 2 şi jum. d. a. de cinste, de regulă în îndeplinirea datoriei, 

· Sl'b Inalta prezidenţie a M. S. regelui. . de înăltare prin cultură şi de ridicare a popo-
. I r.ului pe. toate căile, astăzi. când cu fericire a-

Din strălucita asistenţă fac parte mini- '. vem pe Maiestatea Voastră ca preşedinte de o
strul Duca, mitropolitul Moldovei şi aproape . noare şi ca membru protector, suntem con
taţi membrii activi şi corespon'denţi ai Aca- i vinşi, că opera bătrfmului şi marelui rege, va fi 
...:i • • · 

1

. ajutată de puteri mai tinere şi că Academia va 
iuemiei. căpăta hotărâta ei aşezare şi vază sub domnia 

Dupăce Maj. Sa regele ocupă fotoliui Majestătii Voastre. · 
presidenţial, având la stânga pe M. Sa re- I lnstitutiunea noastră, din prima zi a sesiunei 
gina iar la dreaptd pe prindpele Carol pre- sale ~enerale,. a ţi_nut să î~ceay~ lucrările ei, a-

.' . . . ' clamand ca a1 sat pe MaJestat1le- Voastre. 
~ed1~tele Ac~:derme1, d. Dr. C. Istrati rosteşte · Astăzi când se răsplăteşte. de ea, munca 
unmatorul ,discurs: celor ce fac parte din mănunchiul de.la care a

Discursul dtui Dr. Istrati. 

Sfi e, Doamnă. 

Piti bine veniti în mijlocul nostru! 
facă-se, c,a această zi în care pentru întâiaş 

dată, al doilea nostru rege, cu augusta Sa sotie. 
trece pragul întâiului aşezământ de cultură a 
neamului, să fie crestată pe răbojul timpului şi 
al faptelor româneşti, ca începutul unei nouă 
ere de înaintare şi lumină. 

şteptăm să se reverse fală asupra neamului, 
Majestătile Voastre ati găsit cu cale, ·şi foarte 
!iime:-it ati ·cugetat, a ne fa.oe cinstea de a lua 
parte în această solemnă şedintă. 

Nu iau aceasta ca o întfnnplare, dar văd ?n 
faptul ei, din contră, o arătare pentru viitor, a 
legăturilor, tot mai strânse, dintre Academie, 
in rostul ei cel mai ales, de îndrumătoare a mun
cci intelectuale dela noi, şi caldul interes pe 
care Majestătile Voastre îl purtaţi acestei ra-
muri a activitătii noastre nationale. . 

Prin litere şi ştiinte. prin cultivarea adevă
rului şi iubirea frumosului; prin pătrunderea 
necontenită a necunoscutului şi prin făurirea de 
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Adevărata civilizatiune nici nu poate face 
deosebire între aceste două activităti şi direc
tive. 

A lucra numai pentru una şi împotriva celei
lalte e a nu cunoaşte nici firea lucrurilor ome
neşti nici rostul popoarelor ce alcătuiesc ome
nirea. 

· Sire, 
Un neam intreg vă priveşte şi urmează cit 

încredere, inimile tutllTOr bat împreună $i din 
gândul şi din fapta comună, a neamului şi a con
ducătorilor de tot felul, în frzmtea cărora se a
flă Majestatea Voastră, va izvorî, nădăjduim, 
o epocă nouă spre cinstea şi mărirea dinastiei 
şi fericirea României. 

Academia, prima noastră instft11ti1me cultu
rală a semănat şi ea de mult seminte, cari au 
încol(it sub marele rege şi a căror roade le va 
culege Majestatea Voastră. 

/nainte dar Sire ve terenul cultural, celei pe 
această cale se ridică omul, se întăreşte familia, 
se înalţă 11eamul şi se face. viata mai plăcută 
ş; mult mai împărtăşită de toti laolaltă. 

Munca numai în astfel de conditiuni înce
tează de a fi o obidă şi devine o fericire! 

lnainte dar prin cultllră, Căci numai ea ote
leşte cu adevărat caracterele, întăreşte credin
ţele, duce la sacrificii, până la proPria moarte, 
siilăşluită cu voie bună pentm neam şi adevăr, 
şi ajunge a constitzli astfel adevărata putere a 
popoarelor în prime.idii şi vâl.toarea luptelor de 
tot felul. · 

Doamnă, 

Majestatea Voastră sunteti a doua noastră 
membru de onoare. Inzestrată cu adevrtrate în
suşiri artistice, iubind frumosul şi adevărul, în
telegând rostul vremurilor şi datoria Coroanei, 
ce acopere frumoasa Voastră frunte, a-ti cău
tat a produce opere de artă; a-ti scris pentru 
copii. cum a-ti avut bunătatea a mi-o spune. 

Mai. Sa regina Marta a României. 
Născutu-s'a această Academie sub fericita, 

şi la începutul îndelungatei domnii, a marelui 
rP-ge, sub care ajuns-a ea, cu încetul dar ne
curmat şi fără meteahnă, la starea sa de fată. 

Primul rege, neuitatul nostru întâiu protec
tor şi preşedinte de onoare, pus-a adesea urnă

. rul, cu aleasă pornire sufletească şi cu înde~ 
lungată şi largă dărnicie, pentru ca, ceea ce 

noui izvoare de fericire - de orice fel - ome- · ceea ce vă înaltă şi cinsteşte şi mal mult încă, 
nirei, căutăm şi noi, în mod modest încă, de si- nu pregetati a încuraja, prin toate mijloacele, 
gur. dar hotărît; să intrăm în falanga acelora artele şi pe artişti şi la nevoie, învingând teama 
cari fac ca lumea să meargă tot înainte. molimei ucigătoare, a-ti îmbrăcat haina de sa-

Academie Nationafa? ! Da, dar în întelesul I crificiu, pentru căutarea nenorocitilor atinşi de 
de a căuta ca neamul nostru să se ridice cât holeră . 
mai mult. nu numai pentru el, dar şi pentru o- Tara, bună regină, V'a urmat şi V'a ad-
menirea din care face parte. mirat. 

. Numărul poporal pe l an 4 cor. Pretul unui exemplar 10 fileri. N_u_m_ă-rul_p_o_p-or_a_l _p_e_1_/.-2-co_r_o-an_e_ 



A-ti dat necontenit dovezi de întelepciune 
şi de iubire a arte1or frumoase. 

Cei vechi, bătrânii omenirei, şi ştiua ei ceea -
cc făceau, au luat chipul frumos al unei femei, 
si din el au creat pe Minerva zeita întelepciunei 
si a artelor frumoase si utile. 

fiti, mărită regină, Minerva noastră! 
fie, ca inima Majestătii Voastre să bată cât 

mai mult, cât mai tare si cât mai cald, alături 
cu aceea a femeei române, asa de bine înze
stra tă de Dumnezeu, după zilele de îngrijorare, 
în ziua mare si atât de aşteptată a fericirei nea
mului. 

Ca atâtea femei de ale noastre, de pe vre
muri. ca Elena cea înteleaptă şi învătată a ma
relui voevod Matei Basarab, sora lui Udriste 
Năsturel, fiti sfetnica luminată şi cumpănită a 
ilustrului vostru sot, fiţi zina care să urzească 
fericirea zilei de mâne a neamului îndurerat şi 
atât de dornic de zile hurie şi înăltătoare. 

Academia Română, urând dinastiei întregi 
sănătate şi fericire, vă primeşte astăzi cu bra
tele deschise, plină de respect, de iubire şi în
credere! 

Să trăiti! 
• 

După d. Dr. C. I. Istrati a luat cuvântul M. S. 
regele, care a ţinut următorul discurs, pe care pu
blicul l'a ascultat în picioare: 

Discursul M. S. regelui. 

Dle preşedinte, 
Scumpi colegi! 

A trecut câtva timp de când n'am călcat 
pragul acestui aşezămâir1t de înaltă cultură, 
am primit deci cu o adevărată şi netăgăduită 
plăcere invitaţia d-voastră, de a lua parte Ia 
şedinţa de azi şi de a prezida la distribuirea 
prenui!o1, prin_ cari se încoronează munca şi 
talentul. 

Dacă iau acuma locul de onoare ocupat un 
lung $Îr de ani de augustul meu predecesor, 
vă milftmisesc că sunt două sentimente opuse, 
ce se luptă în inima mea. Cu jale, mă gândesc 
!a aceia a căror trecere într'o lume mai feri
cW1, a Hi.sat goiJuri dureroase în rândurile 
acestei societăţi de învăţaţi, şi cari cu toate 
îibrcle inimei lor, caldă şi patriotică, închi
naseră o mare parte a muncei lor academiei 
rom,hic, contribuind astfel nu puţin a-i face 
un m1me <le onoare între societăţile ştiinţHke. 

Cu ouvinte calde "aţi ·reamintit,· dle pre
sedinte, pe marele rege, care fusese .sufletul 
acestm institut cultural, şi care ca protector 
rnarinimos lu.ase parte activă la lucrările ei, 
('U graiu şi ·cu pană. Să-mi fie îngăduit mie 
succesorul ·1ui de a-mi op-ri pentru o clipă 

gândul meu în faţa unui alt fiu al ţăni, care 
ca om de stat fusese un suflet înţelept şi un 
prieten credincios al marelui ·rege. In activi
tatea sa politică el a aV'Ut -drept deviză: „Sa
his reipublicae suprema. lex"; principiul că
!auiitor în lunga lui şedere pe pământ îi fusese 
convingerea, că adevărata valoaire a vieţii 
constă în muncă încordată, că numai acela 
merită cinstea oamenilor care pune cunoştin
~ele şi puterile sale în S'irvidul obştesc. Pentru 
dânsul cea mai mare satisfacţie era de a 
munci şi a produce, cu sufletul înalt, cu inima 
c:urată, cu conştiinţă nepătată. Mie regelui 
f.ftU siî-mi fie permis să profit de întâia ocazie 
pentru a închina aceste -cuvinte de recuno
ştinţă vechiului şi credinciosului prieten, D. 
Sturdza, care fusese .atâta •timp secretarul 
general· al Academiei; sunt convins că prin 
aceasta tălmăcesc şi sentimentele onoraţilor I 
mei colegi. · . 
· Insa nu este momentul de a plânge pe 
aceia cari nu mai sunt; munca lor, activitatea ' 
!:)r, firea lor să ne fie nouă generaţiei -de azi 

· şi celei de mâne un imbold pentru nouă muncă, 
nouă activitate. Mă găsesc dar şi cu senti-

mentul de bucurie plină de nădejde în mijlocul 
d-vo:istra, pentru întâia dată ca protector şi 
preşedinte de onoare, şi vă aduc cu acest pri
'1ej mulţumirile mele călduroase pentru -dem-
11itatea ce mi-aţi o.ferit. 

/n aceste zile de grele griji şi uriaşă ri'is
pundere mi-a fost o a;dâncă mârrgăiere su
fletească, când am aflat că sesiunea anuală 1 
de ~tst timp a fost inaugurată prin procla
marea mea de protector şi preşedinte de 
onoare, şi încă prin o rezoluţiune cu totul gin
gaşă, aceea de a primi pe regina, prea iubita 
mea soţie, între membrii de onoare. Mândră 
de <tceastă nouă demnitate, ea asistă azi pen
tru. prima oară de drept la şedinţa acestui în
văţat corp,- şi prin mine ea vă aduce vouă 
·nouil-or ei colegi adânc simţita sa 1recunoştinţă. 

Una din cele mai înalte podoabe a unei 
I emei este netăgăduit cultul frumosului, el 
înialţă sufletul şi purifică mintea, şi blagoslo
vită este fiinţa care a primit dela natură da
rul de a tălmăci a'itora concepţia frumosului 
prin perrsulă sau prin pană. 

Poeta ·pe tronul ţărei, pe care cu fală 
academia o numără între membrii ei de O

noare, regina 'Carmen Sylva, a călăuzit pe 
nepoată cu dragostea unei mame pe potecile 
înflorite ale gându'lui poeti'C şi a frumosului, 
şi ea a îndemnat-o să dea ila lumină ceeace 
de mult luase forma în sufletul şi în mintea 
soţiei mele. 

„ Mai. Sa regina văduvă Elisabeta a României. 

f;reşedintele ei, mi-a adresat următoarele cu
vinte: 

„Noi bătrânii ne ducem: dar salutăm pe ju
nele principe ale cărui forţe ne vor întineri în 
restul zilelor noastre şi vor îmbărbăta la 
muncă pc cei cari rămân în urma noastră". 
Eu unul nu am uitat cuvintele acestui mare 
om de stat şi de litere, şi dacă interesul viu 
-;;i necurmat ce-l port şi voi purta mereu ace
stui institut de înaltă cultură poate contribm 
a vă îndemna la o activitate necontenită şi o 
muncă încordată, a-şi saluta cu mare mulţu
mire, dacă tinerile elemente, cari închină for
ţele lor studiului ştiinţific, ar deveni demnii 
urmaşi ai generaţiunilor cari au pus temelia 
academiei şi cari au clădit-o până a ajuns lo
caşul frumos sub a cărni acoperiş se întrunesc 
bărbatii de ştiinţă din toate colţurile unde 
iăc;ună frumoasa şi mult duioasa limbă ro
mânească. 

Să lucrăm deci necontenit cu gând curat 
pentru desvoltarea tot mai largă a culturei 
neamului; să nu cruţăm nici timp nici muncă 
pentru a cunoaşte cât mai amănunţit istoria 
lui - călăuză nepreţuită pentru a ne cunoaşte 
pe noi înşine, - să cultivăm, să păstrăm cu 
sfinţenie şi gelozie limba noastră, să ne în· 
dele(Jzicim a-i da în scrierile noastre şi în vor
bire chipul cel mai curat; să ne ferim de 
străinisme pentru cari vom găsi în bogata 
comoară a limbei vorbe româneşti; lucrând 
astfel nu numai că facem opera culturală, 
împlinim şi un act de patriotism. Aca1demiu. 
are frumoasa menire de a ida pilrda cea bună 
Îl! această privinţă. 

Dar şi ştiinţa adevărată, ştiinţa de care 
deja Confuciu spunea în una <lin maximele 
L1i. „că im cunoaşte hotare", ştiinţa care nu 
cunoaşte etate nici numără ani, căci trăeşte 
EFă sfârşit, găsi-va sunt sigur c;:a totdeauna 
aşa şi în viitor, limanul ei sfânt sub aripile 
materne ale academiei_. Ca instituţia noastră 
sti nropaşească mereu înainte şi pe câmpul 
acesb «tât de vast: să ajungă a fi un ade
Yăr t -focar ştiinţific, care să răspândească 
raz ·ie lui binefăcătoare şi departe peste ho
tar le noastre, aGeasta este una din cele mai 
dulci td~ri ale mele. 

Ca fiecare om, ca fieca•re popor, aşa şi 
fr~c lrc iPstituţie trebue să aibă înaintea ochi
Lr şi înaintea mintei un ideal. Ştiu bine idealul 
când e vorbă de ştiinţă rămâne totdeauna o 
do1 inţii, ciar prin munca încoroată tot vom 
putc.t a,1unge la un înalt grad de perfecţie, şi 
mi ~c pare., că tocmai faptul că invenţiunile 
noui, dţscoperirile noui ne deschid noui ori
zonte, ne arată căi noui de cercetare, face 
ştiinţa atât de atrăgătoare şi ne împinge me.:. 
rcu înainte, ne permiţându-ne să ne opr•m la 
jLmătate de drum. 

Publicaţiunile Academiei pe cari le urmez 
cu mult şi viu interes şi, din cari un număr 
:mportant are o va.Joare reală, îmi sunt cea 
mai sigura chezăşie, că ne găsim pe o calc 
l ună şi -d: bunăvoinţă nu lipseşte, totuş nu 
vă zic astăzi ·Ca Properţiu~ „in magnis. et 
voluisse sat est"; cine urmează această maxi
mă a prietenului lui Ovidiu, se opreşte pe 
drutn, '>i noi a ne opri nu voim; deci mereu 
înainte în opera noastră şi atuncea rodul mun
cei nu va întârzia să se arate într'o lumină 
stral1lcitoare, sprijinu1 meu vă este asigurat. 

Ultimul 1mbold însă pentru a picta şi cu 
pana, i-.a -dat'o dragostea ce-i umple inima 
pentru f rumuse(ile scumpei noastre ţări. Ea 
a înţeles farmecul iernei când giulgiul tainic 
al zăpezii acoperă munţii şi şesurile· noastre; 
ea s' a înveselit cu natura întreagă când pri
măvara îmbracă câmpiile noastre cu haina 
lor cea înflorită de mireasă. Apusul soarelui 
al serilor de vară, când scaldă holdele cu ra
zele lui aurii, face să vibreze şi în inima· _ti, 
acorduri calde; Pacea toamnei când Cel de 
sus revarsă purpura pe frunzele- codrului ii 
vorbeşte de dor împlinit, şi de linişte sufle
tească. Mai sunt şi cântecele noastre popu
lare, este sufletul plin şi sănătos şi plin de 
viaţă ce-l găsim în poezia şi filozofia popo
rului nostru ce a împins' o a înlocui pensula I 
cu pana,· şi de aceea am salutat cu atâta piă- 1 Inică odată vă mulţumesc, scumpi colegi, 
cere numirea reginei ca membru onor{JJf" al · pentru primirea călduroasă ce ne-aţi făcut 
Academiei. - 1' reginei şi mie şi felicit din inimă pe nouii pre-

Jn anul 1890 când am fost prt.mit în sâ- , miaţi, sfătuindu-i să nu se odihnească pe lauri 
nul academiei, bătrânul Cogălniceanu, atunci i culeşi, ci din contră să considere succesul 
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câştigat ca un puternic îndemn pentru noua 
activitate tot mai rodnică. 

• 
După <liscursul regelui care a produs o pro

fundă impresiune, s'au cetit rapoartele relative 
la scrierile premiate. S'au acordat premii ur
măt;)rilor autori: 

Premiul Eliade Ră.dulescu (5000 lei) dlui G . 
Galacziou pentru scrierea sa „Biserica din ră
zoare", nuvele şi schiţe. 

Premiul Năsturel (4000 lei) dlui Mihail Co
dreanu pentru S'crierea sa „Statui" (sonete). 

Premiul Demostene Constantinidi de (4000 
lei) dlui Mihai $erban pentru scrierea sa „Pro
blemele noastre social-agrare". 

Din premiul Adamache (lei 2000) dlui Const. 
Oane pentru lucrarea sa: Amintirile unui fost 
holeric. 

Dlui /. Dragoslav Oei 1500) pentru scrierea 
sa „Povestea trăsnetului" (poveste de Crăciun). 

Lei 1500 dlui M. Lungianu pentru scrierile 
sal~ .,Zile senine" şi „lnsăilări". 

Premiul Năsturel de 5000 lei dlui S. Pascu 
pentru lucrarea sa „Sufixele de formare a cu
vintelor in limba românească-'. 

Din ipremiul Neusohatz de 1000 lei învăţă
corului Pantelimon Diaconescu pentru scrierea 
sa ,.Lhspre industriile casnice ţărăneşti". 

~etlinţa se ridică la ora 4 şi jum. 
l>upă ridicarea şedinţei MM. LL. RR. au 

1'i11CVllit a se întreţine câtva timp cu membrii 
înalt ~i ir:stituţiuni culturale. 

Eroismul regimentului 43 
(Fost reg. romano-banatfc grănlteresc Nr. 13) 

lăudat în lupta dela Koniggrătz, 1866. 

De Dr. D. Cioloca. 

Lauda deosebită, ce a obţinut zilele acestea, 
pentru a patra oară, regimentul 43, cu sediul 
în Caransebeş, din partea comandamentului re-

. gimentului, ne reaminteşte lauda strălucită ce a 
obţinut-o acesta şi în crâncena luptă dela Ko
niggratz, ori mai bine zis dela Sadova, Lipa $1 
f~oniggrătz. Loialitatea profundă şi iubirea de 
tarii îrnpărechiate cu vitejia fără seamăn, toate 
moştenite din străbuni, au făcut în toate timpu
rile, ca poporul român să-şi asigure recuno
ştinţa superiorilor săi şi în luptele cele mai sân
geroase. Răsboiul actual confirmă acestea. 

iJeselc ştiri ce ne sosesc de pe câmpul de 
lupcj, Hiri pe cari ni le aduc despre Români, 

- în r;encre, ziarele maghiare şi germane atât din 
Austria cât şi din Germania, vestesc bravuri, 
..:ari se mărginesc cu minunile. Să ne aducem 
numai aminte de luptele crâncene dela Rohatyn, 
J~umno, Chirow, Stary-Sambor, Stryj, Sanok, 
Zachoczewje, Iwla, Dukla, etc., unde s'au dat 
cele mai teribile lu.pte, chiar piept la piept, cu 
l;ai;,rn·ta. · · 

Despre colonelu·) Boeriu ~crie „Neue Freie 
Presse", că a săvârşit astfel de.fapte eroice, în
~ât merită cel mai înalt ordin militar: „ordinul 
Ma1·ia 1 erezia". 

Despre vkecolonelul Dănilă Popp şi Victor 
Rusu seri€ cel mai răspândit ziar maghiar „Az 
Est", că armat~lor conduse de aceşti doi are a 
se m11Jţămi curătirea Bucovinei de Musca.fi. Tot 
a-.;est z:ar scrie, .că întreaga ,,armată" a lui Vic
tor Rusu ·C<msta numai din 270 feciori. 

Căpitanul Amos· Pop dela reg. 43, în drago
stea şi <levotamentul său pentru tară şi tron, a 
într~prins ohiar contrar ordinului superiorilor, 
cari în acel moment credeau imposibilă alunga
rea duşmar.ului prepondera11t şi deci cucerirea 
unor· poziţii de cea mai mare importantă, -
zic: a intreprins cu feciorii săi, cari îl adorau 
formal, - .pe ofiteri i-a crutat - un atac, care 
s'a sfârşit în modul cel mai splendid. Regimen
tul şi azi aşteaptă cu nerăbdare distingerea lui. 

IDe pe câmpul de luptă sudic scrie ll'l1 jurna
list maghiar unui advocat din Oradea-mare 
despre vitejia fără .păreche şi dispreţul .: de 

' moarte al soldatilor români din Bihor, despre 
cari zicea însuş comandantul de acolo, că aşa 
o vitejie încă nu i s'a dat să vadă. Arătând a
cestea, jurnalistul cerea advocatului, ca folosin
du-se de trecerea ce o are, în cercurile dădă-

. toare de ton din Bihor, ca unul care cunoaşte 

-
„~ O M Â N U L" i:-- .!.J:g. _l·_ ,,1 

bine ch~st~unea de naţionalităti dela n~i. să fo- ' 1n atenti~nea invătăt1ri-l~r bătrâni„ 
loseasca ş1 acest nou moment pentru mforma- • 
rea acelor cercuri şi pentru ca acestea să Ştie (43 ·--50 am) asentaţ1 . 
aprecia după merit poporul- românesc din acele · 
părţi. Cetim în „Telegraful Român" din Sibiiu: 

Ce priveşte pe feciorii de rând Români din T ofi acei învăţători ai noştri între 43-50 
toate părţile, ziarele - aproape zilnic - umplu ani cari au fost găsiţi apţi pentru armată, işi 
coloanele cu nnme)e şi faptele eroice ale lor. \•or i1u!irtta.. îndată după asentare peti(ia de scu-

lntr'un manuscript, care cuprinde autobio- fire la consistorul arhidiecezan. 
grafia unui locotenent, de neam românesc, năs- Lângo petiţia scrisă în româneşte vor anexa 
cut în graniţă, aflăm păstrat şi acel prctios do- certificatul de asentare (Nepfălkelesi igazol
cument, care reaminteşte eroismul regimentu- vdnyi lap). Proiectele de scutire le va pregăti 
lui romano-banatic grăniţeresc Nr. 13 în luptele crinsistorul. Pentru ca ele să fie exacte, învă
dela Sadova, Lipa şi Koniggrătz. Din cele 99 ţătorii vor răspunde în petiţie la următoarele 
comune, cari au format pe timpul aşanumitei intrebilri: 
„grnniti" reg. 13, se compune azi şi reg. 43. ln J. Câte puteri didactice are şcoala respectivă? 
luptele dela Sadova, Lipa şi Konigrătz la anul 2. Dintre acestea câte sunt în serviciu militar? 
1866, au luptat aşadară înaintaşii feciorilor de J. Câte funcţionează actualmente? 
azi ai reg. 43. 

Observ, că locotenentul susamintit a fost 4. Câte sunt scutite de serviciu militar? 
J. Are şcoala învăţătoare? 

adjutantul regimentului Nr. 13, prin urmare a 6. Câţi elevi cercetează şcoala? (De toate 
luat î•nsuş parte la acele lupte, ba a fost chiar 
distins, pentru tinuta sa vitează, cu preaînaltă zilele şi de repetiţie). 
laudă. 7. Dela care dată func(ionează învăţătorul 

- In următoarele las să urmeze, în traducere reti(iorwr la şcoala actuală? 
românească, lauda de care a fost împărtăşit re- 8. Şcoala este vlasată într'un singur local 
gimentul Nr. 13 din partea arhiducelui Ernest, sau este dislocată în mai multe? Jn cazul din 
locotenent mareşal campestru şi pe atunci cu. urmrl ce distantă este între diferitele localuri"! 
mandant al corpului III de armată. Iată textul: 9. Nu este posibilă combinarea claselor? 

„Ces. reg. locotenent-mareşal campestru arlli- Jnvă(ătorii cari şi-au ocupat post11l numai 
duce Ernest. după J Ianuarie 1915 precum şi glotaşii din sub-

. Către reg. ces. reg., romano-banatic grănită- clasa A., cari au instrucţie militară, nu pot fi 
resc Nr. 13. vropuşi spre dispensare. 

La ordin preaînalt regimentul pleacă în patrie. 
Ca reprezentantul unic, dar demn al grăniteri- lnvă(ăiorii ale căror peti(ii nu vor cuprinde 

lor, a stat la armata de nord sub comanda mea. datele cerute mai sus, nu vor fi recomandaţi 
Eu am fost un martor al tinutei sale exemplare dlui ministru. Dr. I. Mateiu. 

în toată vremea cât a stat în legăturile corpului III 
de armată. 

Deoarece regimentul iese acum de sub comanda 
mea, mă simt îndatorat să exprim în numele prea
înaltului serviciu deplina mea recunoştinţă şi mul-

- (umilă pentru disciplina sa dovedită şi între îm
preizzrări grele, pentru perseveran(a sa în mar
şuri, adeseori obositoare şi pentru bravura sa în 
fata dUŞmanului. 

Rezistenta vitează şi neînfrântă a regimentului 
la Sadova în ziua cea grea dela Ki.iniggriitz, re
tragerea exemplară la Lipa, perzisten(a tenace de 
acolo în câmp deschis în focul de tunuri al duş
manului preponderant precum şi ordinea şi ţinuta 
încheiată observată la retragerea anevoioasă de 
după luptă, vor constitui pentrzz totdeauna mo
mente onorifice în istoria regimentului. 

Sunt convins· că acest regiment şi de aci înainte 
va păstra în toate împrejurările spiritul vechiu al 
armatei austriene, că va tinca cont de experien
tele ultimei camp2nii şi că va tinea pas cu cerin
tcle timpului, pentru ca la apelul supremului nostru 
şef a~ armatei, cu linişte şi sigurantă, să poată ţi
nea piept cu toate eventualitătile viitoare. 

Un cordial adio dela mine bravului regimei1t 
grăniteresc Nr. 13. 

Arhiclucele Ernest m. p., 
locotenent-mareşal campestru". 

Lauda aceasta a ajuns regimentul Nr. 13 la 
Villach în Carintia, pe unde a trecut în calea sa 
spre patrie, după ce a mai fost comandat şi la 
Pontebba la granita Italiei. lată şi textul comi
tivei: 

„Corpul /li de armată ces reg. 

Nr. 596 - op. 

Către comanda regimentului de infanterie gră
ni(eresc Nr. 13 în 

Villach. 

Klagenfurt, în 27 Septemvrie 1866„ 

in a/ăturare· transmit comandei regimentului 
ordina(iunea tot atât de onorifică, pe cât de mă
gulitoare a Alteţei Sale imperiale dlui arhiduce 
Ernest, spre luarea ei la cunoştinţă. 

D. Nr. 212. 

Comandantul interimal de corp 
Vezlar m. p. 

locotenent-mareşal campestru. 

Văzut. 

Co.manda de brigadă ces. reg. 

Villach, în. 27 Septemvrie 1866. 
(„Dr.") Wiedenmann m. p. 

colonel. 

'·"··-~·---~ 

Lipitorile răsboiului. 
Societatea „Crucea roşie'' din Arad pentru îm
piedecarea abuzurilor fată de familiile celor ple" 

cati in răsboiu. 

Arad, 16 Iunie. 

In ·vremea din urmă oameni fără suflet an 
găsit un nou isvor de câştig. Aproa'J)e nu este 
familie, din care tata, fiul sau fratele să nu-şi 
facă da10ria pe câmpul de luptă. Dorul de a-i 
revedea pe cei duşi e mare şi cei rămaşi acasă 
când aud că al lor a ajuns în vre-un spital din 
ţară rănit sau bolnav se îndreaptă cu rugări 
d'itre oameni, dintre cari cei mai multi fără su
flet se folosesc de neştiinţa lor şi le înşală bani 
pe motirnl că le va umbla în afacere, ca rănitul 
sau boh1eivul să fie adus la Arad. De multeori 
ace~te 1;pitori ştiu să stoarcă bani dela sărmanek 
i:i.rnilii de mai multe ori pentru acelaş lucru, deşi 
nu le pot da nici un a.iutor. 

Mil!te abuzuri se săvârşesc fată de familiile 
·~clor du!3i în afacerile cu ajutorul de stat, dar 
mai cu seamă cu rugările pentru mutarea r{t
niţilor sau bol·navilor dintr'un spital în altul, îşi 
despoaie noul soiu de lipitori victimile. Sunt 
cazuri, în cari aceşti oameni fără suflet au ce- · 
rnt şi 6 coraone pentru câteva şire scrise cu 
maşina de scris. 

Abuzurile aceste revoltătoare au ajuns la 
cunoşti-nţă conducerii societăţii „Crucea roşie'· 
din Arad, care pentru ca să împiedece aceasta 
jduire a dat următorul apel pentru lămurirea 
familiilor celor duşi în răsboiu. 

·Apel către familiile celor plecau în răsboiu ! 

Avem experientele cele, mai triste că unii oa
meni folosesc starea de răsboiu penim a-şi face 
câştiguri. Ne ţinem de datorie să apărăm familiile 
celor plecati în răsboi împotriva oricăror păgubiri şi je
fuiri, de aceea facem atenţi pe toti cei interesaţi, că 
ad11cerea soldaţilor răniţi sau bolnavi la Arad din
tr'un alt oraş o poate cere numai comandamentul 
militar şi societatea „Crucea roşie". Toti aceia, cari, 
prin urmare, iau asupra lor o astfel de însărcinare, 
caută să păgubească numai pe oamenii şi de altcum 
săraci, căci ajuta nu le pot. 

, Familiile celor plecati în răsboiu, cari doresc 
să ceară aducerea rănitului sau bolnavul11i dintr'tm 
alt oraş la Arad, să se roage cu vorba pentru acea
sta de d .medic de stab Dr. Bela Gidofalvy la spi
talul militar de rezervă din liceul din Arad ( Licellm 
korluiz) sazi de societatea „Crucea roşie" (str. Fer
dinand nr. 3 şi 7 şi piaţa Andrdssy nr. 21, etaj I), 



_Pag.~ 

,.-J' - .. ' .... ... 

fiiră ca să mat· dea rugare în scris, unde li se va 
împlini dorinta cu plăcere şi fără nici o taX.ă .. 

Totodatii facem atente familiile celor plecati in 
r<lsboiu, că pentru ajlltorul bănesc ce au să-l pri
mească dela stat să se adreseze totdeauna locote-
11e11tului de politie dlui Victor lloffma!ln sau prima
rului oraşului şi să nu se roage în acest scop de 
a[(ii pentru plată, căci aceşti oameni cer să fie 
bille plc1ti(i, dar nu le fac lucrurile conştienţios. 
Societatea „Crilf_ea roşie" de altcum dă cu plăcere 
desluşiri familiilor celor plecaţi în răsboiu. 

Arad, 15 Iunie 1915. 

Ianka Vâsârbelyi, 
prezidenta societăţii „Crucea roşie". 

Situaţia în Albania. 
Sârbii ân Albania. - lntelegere cu Essad-paşa. 

„Siit!slawische Korrespondenz" din Viena 
scrie: ( >iiciosul guvernului sârb, „Samouprava", 
publică un comunicat care sipune ·că trupele sâr
beşti cari operează în Albania în continuu în
tâlnesc în calea lor grupuri de Albanezi bine 
echif}a(i, cari opun trupelor sârbeşti împotriviri 
fNirte crancene. 

DHpă o altă ştire, în Tirana, pe care trupele 
sârbeşti o ocupaseră deja în săptămâna trecută, 
s'a făcut o înţelegere între comandamentul tru
vetor sârbeşti şi Essad-paşa. 

In Albania au străbătut şi numeroase trupe 
mwztenegrene, cari luvtă împreună cu Sârbii. 
Aceste coloane unite înaintează spre Allesio. 

ln Serbia există convingerea, că acum Ser
l~ia ocHpă pentru vreme îndelungată tinuturile 
. libaneze la cari ea aspiră de atâta vreme. 

„mtolske Novine", - o foae sârbească ce 
apare in Monastir - publică .proclamaţia co-
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Essad-paşa. 

lonelului Missici, comandantul garnizoanei dela 
µhrida şi cea a colonelului Miscovici, coman
darrtul diviziei dela :Podrin1, publicate la înce
putul expediţiei în Albania cătră poporul albanez. 

Intre altele în aceste proclamaţii se spune 
urrnătoareie: 

-:- Noi nu suntem duşmanii ·pop0rului alba
nez; să nu vă temeti de noi, deoarece şi de altfel 
~oarta voastră este depusă în mânile Europei. 
Noi vrem să vă scăpăm <ie aceia cari slujesc 
!ntcreselor Turciei şi Austro-Ungariei. - · 

Voi ati alungat pe .printul de Wied, fiindcă 
1cesta nu era albanez şi nu v·a cunoscut. Acum 
voi v'ati întors în contra lui Essad-paşa, cu toate 
că el este compatriotul vostru, .vă cunoaşte, a 
ieşit dintre voi, şi, el nu vrea altceva decât să 
păstreze Albania pentru Albanezi. 

Noi nu rămânem aici între voi, ci ne vom 
întoara iară.$ acasă,· singuru1 nostru scop este 
ca să vedepsim pe turburătorii liniştei şi să în
credin(âm lui Essad-paşa guvernarea. 

• 

„ROMÂNUL" 

Essa<l-paşa, pe care Dumnezeu 1-a trimis 
vouă, vrea să trăiască în pace cu popoarele în
vecinate, cari din vremuri necunoscute trăesc 
.:ki, şi tot aci vor să trăiască în vecii-vecilor. 

Nni aducem paice şi iubire acelora cari tin 
cu noi si vom pedepsi pe aceia cari sunt .contra 
noastră. 

Lri L'ib1"d1·ia Concordia A·rad, 
se află de vth1z(1,re propi~e (co
recte) p1„ntru exnme,ne. Suta bu,
rdţi cosUl Cor. 1·20_ p,,lfltru porto 
să se adail(Je 30 fileri, recoman
dat 55 fir eri. 

„ 
A JlIZ. 

Rt.1fl<l-1n cu .~td.t„uinţrt pe acei 
stimati abonnţl, a căror abon,1-
Tnent le-a <:xpirnt, .'Să bine'VOit1sc-ă 
,,, şi-l în.oi fa rit î1, tti1·~iere, cnci 
î,,_ cazul contrar expediarea. zia
rului li sv. 'Wl sista. · 

A.tludnistraţia. 

Răsboiul. 
Tefo!?l'ane ofkfale. 

Biroul telegrafic ungar ne trfo1ite spre Îm
blicare următoarele. telegrame oficiale: 
\ 

Budapesta, 15 Iunie. - Se comunică dela .cartierul 
general: 

Pe frontul rus: ln Galitia, în urma atacului trupelor 
aliate (germano-austro-ungare) peste aproape întreg 

frontul s'au desfăşurat lupte crâncene. Trupele armatei 
arhiducelui Iosif, după ocuparea Seniawei, înaintează 
spre miazănoapte sl miazănoapte-răsărit pe ţărmul ră

săritean al Sanului. Ieri am luat cu asalt castelul si fer
ma Piskorovitza, Am 'capturat multi prisonieri. In lupte 
crâncene armata lt.- generalului Mackensen înaintează în 
două direcţiuni dinspre Ratkovitze si s'pre Olesitze. A
lăturându-se acesteia, trupele generalului Bohm-Ermoli 
atacă pe Rusi spre răsărit si r.ăsărit-miazăzi dela Mos
ciska, unde noui poziţii dusmane opresc înaintarea noa
stră spre Grodeck. Spre miazăzi dela cursul de sus al 
Nistrului numeroase trupe ruseşti Un ocupate capurile 
de pod dela Mikolajow-Zidakow si dela Halici fată de 
trupele aliate ale armatei lui Linsingen, în vreme ce în 
deaiungul râului trupele lui Pflanzer-Baltin stau' în fata 
localităţilor Nizniow şi Cernelita şi apără localitatea 
Zalesczyk ~n contra· atacurilor ruseşti. Detaşamente ale 
acestei armate au silit la o nouă retragere trupele ru
seşti dintre Nistru şi Prut (în Basarabia), _împingându-le 
pe acestea spre Hotin şi dealungul Prutului. Numărul 
p1 isonierilor ca~turatt dela 12 Iunie ieri s'a înmultit încă 
cu câteva miî. 

Pe frontul italian: O nouă încercare a Italienilor de 
a se apropia mai mult de pozitiile noastre dela Tolmein 

_ şi Plava, nici de astădată n'a lsbutit. Ieri a fost linişte 

Jof, 17 Iunie 1915. 

în unele sectoare ale frontului dela Isonzo. Un parla
mentar italian a cerut să încetăm focul pentru ca să-şi 
îngroape morţii, dar din ordin militar i-am respins ru
garea. La graniţa Cariritiei, glotaşii stirieni au luat cu 
asalt localitatea Palt, spre răsărit dela strâmtoarea 
Plocken, şi au respins aci spre hotar trei atacuri duş
mane. La granita Tirolului, duşmanul ne-a atacat pozi
tiile şi continuă fără succes bombardarea de artilerie. 
Jntr'un punct dela granită o patrulă de jandarmi fără a 
avea pierderi a silit să se retragă o companie italiană şi 
a prins 58 Italieni. „ • 

Berlin, 15 Iunie • .,.- Se comunică dela marele cartier 
general: 

Pe frontul apusean: Ieri, francezii au suferit o nouă 
înfrângere. Deşi în 13 Junie suferiseră pierderi mari ei 
şi-au continuat cu multă îndârjire încercarea de a ne 
rupe frontul Liewin-Arras. Valuroasele atacuri ale fran
cezilor date în rânduri îndesate şi pregătite prin o co
losală cheltuială de munitiuni, s'au prăbuşit iarăş în fo
cul bravelor noastre trupe cu foarte mari pierderi pen
tru duşman. 

Spre miazănoapte-apus de.ia Moulin Sous Touven 
(spre miazănoapte-apus dela Soisson) ei nu au isbutit 
să-şi reocupe tranşeele pe cari le pierduseră în fulie. In 
Champagne, spre miaz'inoapte dela Perthes şi Le-Mes
nil, pe alocurea lupta_ începe să devină mai vie fără ca 
duşmanul să fi putut câştiga succese. Duminecă artileria 
dusmană a bombardat, în decursul slujbei dzeeşti, bi
serica dela Leffinghe, spre miazăzi-apus dela Ostende. 
Numeroşi Belgieni civili au fost răniţi. Ieri, o escadrilă 
de avioane duşmane a aruncat bombe asupra oraşului 

neapărat Karl,sruhe, care nu e nici o legătură cu câm
pul de luptă şi nu e deloc întărit. După cât s'a putut 
constata până acum, 11 persoane au fost ucise, iar 6 
persoane civile au fost rănite. Pagube militare, fireşte, 

n'au fost. Un aeroplan al nostru a împuŞcat un aero
plan din escadrila duşmană; pasagerii aeroplanului au 
murit. Pe un alt aeroplan duşman l'am silit să se co-

. boare la Schirmeck . 

Pe frontul răsdrilean: Spre apus dela Sawle tru
pele germane au luat cu asalt 'satul Daukse, apoi 
au respins atacul a 2-3 regimente ruseşti; au prins 4 
ofiteri şi 1660 soldaţi de rând. Numeroase trupe duş-

mane au atacat ieri din nou, dar fără succes, nouile 
noastre poziţiuni ce am ocupat spre miazăzi şi spre ră
sărit dela drumul de tară MariampoJ-Kowno. Am înain
tat din frontul nostru dela Lipovo-Kalvarja, am stră

bătut în frontul rusesc şi am ocupat cele dintâi tranşee 
ale duşmanului. Şi la Orzitz trupele noastre au isbutit 
să ia cu asalt satul Gedno-rozetz (spre miazănoapte
răsărit dela. Chorzeltz), Cervona-gora şi podul situat 
spre răsărit de aci. In acest loc am prins până acum 
325 Ruşi. Atacurile duşmane date împotriva poziţiilor 

noastre spre miazănoapte_ dela Bolymow n'au isbutit. 

Pe frontul dela miazănoapte-răsărit: Duşmanul n'a 
isbutit să-şi pună piciorul în poziţiile bine -întărite spre 
miazanoapte-apus dela Jaworow, unde în luptele dela 
13 şi 14 Iunie suferise înfrângere de către armata loco
tenent-generalului Mackensen. Pretutindeni am respins . 
duşmanul, unde numai ni s'a împotrivit. Prada e în 
creştere. Urmărirea energică sileşte retragerea trupe-

. lor ruseşti cari se afla spre miazăzi dela calea ferată 

Przemysl-Lemberg. Trupele generalului Von der Mar
witz au ocupat ieri Mosciska. Aripa dreaptă a armatei 
lui Linsingen a luat cu asalt înăltimile spre -apus dela 
Jezupol, iar cavaleria acestei armate a atins ţinutul 
S!•re miazăzi dela Mariampol. 

Situatiai pe frontul orientat. -
Aprecierile pressei române. 

Bucureşti. · - Telegrame din ultimele zile, - spu
ne „L'Independa,ll!Ce Roumaiine", - arată oarecare mlt
cărl ale armatei germane ·pe linia Bzura, în fata Var
şoYlel: sunt chiar detalii. După o lungă Inacţiune, ge
neralul Hindenbur.g combină din nou o actiune însem
nată împotriva capitalei Poloniei. Acum se rcunoaşte 
!n P~trograd că incursiunea germană din Curlanda n'a 
avut '-aracterul demonstrativ care i ae atribuia în pri

mul m•Jment: actlunea navală a Germanilor la Windau. 
la nord de Llbau, şi preparativ•le flotei tor ia fata Ri. 
gel suut dovadă. Ruşii n'au · opus acolo decât coi-pul 
HI 19-lea, pe care l-au adus dela Blelostok pentru a-l 
aru.ic, Împotriva Germanilor din apropiere de Schavll. 
Germanu înaintează repede spre, sud; acum sunt la 
2(1 chiloruetri de Kovno. Ruşii se aşteaptă desigur la 
a~ediul acestul oraş, fiindcă au expulzat Întreaga po.. 
r.ulatie evreiasci. 

ln Galitia, e\•enimentele urmeazi cam acelaş cura 
ca în ~~ptemvrie trecut, însă în sens Invers. Una după 
alta, Ruşii au pirăsit localitătile pe cari le-au cuprins 
cu atâta sacrificii. Linia Sanului este aproape pler
rlută; succesele generalului Limingen la Zuravno tl 
la Kalusa. sunt din ce în ce mai accentuate; s'au ocupat 
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rnal multe localltătl la est de Kalusz capturând 4000 
prlsonierl. Deci şi linia Nistrului este străpunsă. Toate 
acestea permit Austro-Germanilor să rânduiască o gru
pare favorabilă lor în fata Lembergulul, unde Ruşii vor 
opune o rezistentă supremă în sectorul Gro<lek. Dela 
I Iunie generalul Mackensen a capturat 20.000 prlso
nlerl. 

Ruşii se retrag la est şi la nordest de Cernăutl: 
rezistă încă lângă Kolomea, dar nu pot să câştige teren. 

„Times" primeşte cu data de 5 Iunie o corespon
dentă dela Petrograd în care insistă asupra necesitătli 

de aprovizionare a Rusiei cu munltll: Industria rusă, 
singură, nu-l în măsură să satisfacă trebulntele. De 
altă parte colonelul Housset constată lipsa de munltil 
a infanteriei franco-ruse şi 'propune creiarea imediată 
de fobrlcl de munitll şi rechemarea de pe frontul de 
luptă a . personalului trebuitor pentru fabricarea ex
plozl vclor. 1 · · 

Ruşii îşi fac un nou plan de răsbolu. 

Viena. - „Neue Freie Presse" scrie: Ziarele 
din Petrograd scriu toate la fel - 1parcă ar fi 
primit îndrumări din acelaş loc - că în Galitia 
armata rusească se află în fată cu un num~tr 
covârşitor al inamicului, dar câtă vreme armata 
rusească se va putea tine pe Hnia Nistrului, 
înaintarea trupelor austro-ungare e un câştiJ 
numai de jumătate. Opinia publică rusească tre
bue să se împrietinească cu gâ·ndul, că statul 
major rusesc îşi va lua deocamdată privirile 
dela Galiţia, a făcut însă un nou plan de răs
boiu. care îl va uimi pe inamic şi va egaliza 
numărul lui covârşitor. 

• 

„R O M A N U L" 

Trupele italiene n'au trecut frontierele 
Helvetiei. 

Bern. - Agentia telegrafică helvetbnă a
nuintă: Ştirea lansată de ziare, că trupe italiene 
au trecut frontiera Helvetiei şi că între soldaţii 
helvetieni şi italieni s'ar fi schimbat focuri, e 
cu totul neîntemeiată. 

Venizelos în Atena. 
- Atena. - Fostul primministru Venizelos a 

sosit JJ<! neaşteptate la Atena. Alaltăieri, Luni 

Venizelos s'a interesat la .palat de starea sa

.1itară a regelui. 

- Consiliu de coroană în Bul2aria. 

Sc·fia. - ln Vranja, unde regele Ferdinand 

e la Mi a avut loc un consiliu de coroană la care 

au luat µarte toţi miniştrii şi şefu/, statului ma

jor al armatei bulgare. 

„Io caz de răsboiu intrea2a tara 
îl va sprijini pe Wilson''. 

New-York. - Exministrul de externe Bryan 

declarându-se asupra retragerei sale. a spus că 

în nota adresată Germaniei s'au făcut unele 

schimbări după retragerea sa, dar aceste nu 

sunt îndestulitoare, pentru ca el să-şi schimbe 

JIT 

Pa1. 6. 
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Aviatori francezi în serviciul Italiei. Du pa 
cum se anuntă din Montreux 5 aviatori fran
cezi, l'ltre ,cari e şi Vedrinez vor face serviciu 
pe câmpul de răsboiu italian. 

Premiul capitalei franceze pentru fiecare 
Zeppelin împuşcat. Ziarul francez Matin" seri~ 
că consiliul municipal al Parisutui"a hotărât ca 
să ~lătească 5000 franci fiecărui aviator, care 
va 1mpuşca sau va sili să coboare un Zeppelin 
car.e s'_ar ivi deasupra Parisului şi a împrejuri~ 
mei Im. 

t De~etriu Mureşan, protopop on. şi paroh 
gr.-cat. ~c Vaşad, .după un morb îndelungat a 
d~ce~a~ u~ 12 1. c. 111 anul 57 al vieţii, 31 al că
satonc1 şi 30 al preoţiei sa:le. Inmormântarea 
de~cdatului s'a făcut în dmiterul comun din Va
şad, î11 i4 Iunie a. c. - Odihnească în-pace! 

lntelegerea împătrită împotriva industriei 
g~rmane. „Journal de Geneve'' scrie, că An
g-l1a~, lranţa .Rusia şi Italia vor înoheia 
dupa ce se va face pacea, o conventiune privi
tor la o yamă comună, pentru ca să împiedece 
astfel lăţirea industriei germane. 

Până va ajunge să se execute acest plan, în 
Galiţia se vor da numai lupte cari să-l neliniş
tească şi să-r obosească pe inamic. 

hotărârea. Bryan a mai spus că nu se îndoieşte, 

Atac împotriva oraşului l(ar)sruhe., că Î.'l caz de răsboiu întreagă ţara îl va sprijini 

t Iosif Erdelyi, rigorozant în medicină, fost 
~apo1yl volt~ntar! î~ ~rma morbului îndelungat 
m ~p1talul dm B1cl11şc1aba u·nde îşi împlinia da
tnnnţ·A cu cea mai mare abnegatiune, după lungi 
suferrnte a decedat în etate de 24 ani în Bu
dap~srn în clinica ~r. Ill. ,Rămăşiţele pămân
t~şt1 ale defunctulm se vor binecuvânta după 
ntui gr.-c:at. românesc în gara de Oradea-mare 
~ N~~g_\~v~rad) şi se vor depune spre vccinkă 
odr:ma m mormântul familiar în cimitirul din 
Oradea-{)lasâg în 16 I. -c. ln 17 I. c. la orele 8 
a. m. se va celebra sf. liturghie pentru sufletul 
decedatului în biserica gi:.-cat. din Oradea-Ola
sâg. - Odihnească în pace. 

Karlsruhe. - Azi, Marti, dimineata la orele 
5 aeroplane inamice au atăcat oraşul Karlsruhe. 
Bombele aruncate au omorît 19 oameni, iar 4 
au fost grav răniti şi foarte multi uşor răniti. 
Victimile sunt în partea cea mai mare femei şi 
copii, cari se duceau la lucru. Aeroplanele duş
mane au aruncat bombe şi asupra castelului ma
relui duce. In acest castel locuieşte de prezent 
reg-ina Svediei. · 

programul guvernului grec. 

Atena, - Agentia greacă publică urma to
rul comunicat ·cu datul de Vineri: 

Ziarele publicând programul guvernului con
stată următoarele: 

Baza lui este îndeplinirea misiunei naţionale 
şi a regatului liher ferm legat de păstrarea te
„itcriilor cucerite până aci prin luptă. 

Deşi guvernul recunoaşte necesitatea de a 
oăst.ra pacea care e indispensabilă reorganizării 
ţ;trii, guvernul în plenitudinea conştiinţei dato
r ii lor sale naţionale, admite în 'Consecinţă, ohiar 
în tirr.pul ·Crizei internaţionale actuale, orice uc
(izme pe care faptele ar indica-o ca garantând 
drepturile naţionale şi asvirafiunile 1wtionale. 

Independent totuş de criza internaţională 
aduală şi inspirat de aceleaşi principii guvernul 
recutJoaşte imperioasa necesitate de a conserva 
ş'. desvolta forţele militare şi navale ale tării 
sprt! a garanta integritatea sa şi a urmări da
toriile naţionale. 

Pre gramul prevede reforma sistemului elec
h,ral, reprezentarea proporţională; el preconi
zează reforma organizării statului, îmbunătăti
rea fina.ntelor, sporirea bogăţiilor tării şi o so
iutiunc a chestiunei muncitoreşti agrare şi a che
stiu iei stafidelor. 

D. Titu Maiorescu în audientă la 
regele Ferdinand. 

Bucureşti. - D. Titu Maiorescu a avut onoa
i·ea să fie pdmit în audientă de M. S. regele. 
Această audientă a durat mai mult de o of.ă. 
.Cu această ocazie, d .. Maiorescu a prezentat 
M. S. regelui o nouă lucrare a d-sale „Istoria 

' parlamentară contimporană". 

Trupe italiene vor debarca 
în Muntene2ru (?) 

Stockholm. - „Rieci" anunţă din cercurile 
bine informate din Petrograd, că Italienii vor 
debarca trupe în 1Muntenegru, cari împreună cu 
armata muntenegrină să înceapă o acţiune îm
potriva puterilor centrale. 

pe Wilson. 

România şi Bulgaria. 

Paris. - Lui „Le Matin" i se telegrafiază 

din T(oma: Se pare, că tratativele româno-bul-

g·are su11t foarte înaintate. Bulgaria a declarat, 

că nu mai se tine atât de mult de aceea că să 

i se înapoieze întreg ţinutul pe care.;l pierduse 

în urma păcii dela Bucureşti. 
• 

Sofia. - Duminecă d. Derussi, ministrul ro

mân în Sofia, a plecat la Bucureşti. Inainte de 

pleca:e ministrul român a făcut o vizită dlui 

R'ldosluvoff, ministru-preşedinte bulgar, cu care 

a avut o lungă consfătuire. După cum publică 

foile, ministrul preşedinte bulgar ar fi declarat, 

că !Ju!garia e gata să facă o înţelegere pacinică 

cu România, asemenea e învoită Bulgaria să ! 
reguleze în mod corăspunzător şi chestia cir

c:ulntiei împrumutate a trenurilor, care a prici

m:it .pag-ube însemnate comertului bulgar. 

INFORMAŢI UNI. 
Ar.ad, 16 Iunie 1915. 

Printul Carol pentru o victimă a accidentului 
din Huşi. Se ştie că la accidentul întâmplat, cu 
ocazia vizitei printului Carol, la Huşi, pentru a 
lua jurământul cercetaşilor din localitate, au 

'fost ş_i doi morti. Printul Carol aflând că una din 
victinie a lăsat o familie în cea mai nea~ră mi
zerie. a trimis acesteia suma de 250 lei, cu ur
mătoarea scrisoare: 

Stimată doamnă, 

Ultima· ora. 
iBOMBARDAREA POZITIUNILOR MUNTE

NEGRINE. 

· Cetinje. - Artileria .austro-un2ară a bom~ 
bardat la Grahovo pozitiunile munteoe2rine. 

CONf ERE NT A OLUi BNA TIANU 
CU MINISTRUL BULGAR. 

Bucuceşti. - Ministrul bul2ar la Bucureşti 
Radeff reîntorcându-se dela Sofia, a avut o 
conferintă mai îndelungată cu primul ministru 
român, d. I. Brătianu. 

TURCIA f ACE CONCESIUNI TERITORIALf 
BULGARIEI. 

Sofia. - Hadji l(ulceff, mijlocitorul tratati
velor dintre Turcia şi Bul2aria a sosit aci din 
Constantinopol. Se vesteşte că tratativele vor 
rezulta o rezolvire paşnică. Turcia îi va certa 
Bul2ariei, tinuturile icuite în teritorul bulgar. 

RUSII II INDEAMNA PE FRANCEZI 
LA Of ENSIV A. 

Stockholm. - Printul Sandecky, a2hiotan
tul tarului, a plecat la Paris cu misiunea. ca ~ă 
facă cunoscută situatia armatei ruseşti şi să-i 
îndemne pe EnJdezi şi francezi să înceap;i în
grabă o ofonsivă ener2ică. Ministrul de finante 
ruse~c. Bark a plecat la cartierul principal, 
unde se va sfătui cu marele duce Nicolae. 

Redactor ·responsabil: Constantin Savu. 

POST A ADMINISTRA TIEI. 

1Nicolae Chioomban, Ohila'Cl. Am primit 8 cor. 
în abo'llament ipână la 20 Maiu 1915. 

Caut econoamă A. S. R. principele moştenitor al României 
a aflat cu multă mâhnire desvr e nenorocirea 
dela Huşi, care a costat viata fiicei dv. 

Dorind a vă da un semn de compătimire, A. 
S. R. a binevoit a-mi ordona să vă trimit suma 
de două sute Cincizeci lei, pe cari îi veţi primi 

I inteligentă, serioasă, pentru conducerea eco· 
I nomiei casni e, să ştie fierbe foarte bine. 

prin mandat poştal. . 
Primiţi, vă roit, stilizată doamnă, încredin

ţarea consideratizmei mele. 
(ss.) căpitan Gh. Atlzanasescu, 

ofiter de ordonanţă al principelui moştenitor.· 

I
. Oferta cu !otografie. (Un singur băiat n~ 
formează piedecă). · · · , , 

I VIORA Dr. CIORDAŞ 
Corn. Bihor. (Beiuş) Belenyes 
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Pag. 6 • „R OM ÂNUL" 

. LA „LIBRĂRIA CONCORDIA" 
AR AD, STRADA DEÂK FERENC NUMĂRUL. 20 
SE AFLĂ DE VÂNZARE CĂRŢI DE 
RUGĂCIUNI, BISERICEŞTI, LITERARE, POPULARE ETC. 

Al. Ciura. >ln răsboiu« • 
Henrik Sienkiewicz. >Prin foc :şi sabie•. 

Roman în 4 volume· • 
Henrik Sienkiewicz. >Potopule. Roman în 

4 volume . . • • • . • . • • 
rfenrik Sienkiewicz. Prinsoareac. (judeca'a 

lui Jup·ter) • . . . . . . • . . . 
Ioan Agârbiceanu. >Arhanghel ic. Roman 

din viaţa românilor a·deleni • . . . 
1oan Agârbiceanu. •Schite ~i povestiri> 
Ion Dragoslav. , Volintir•i« . . . . . . 
Delavrancea. , Viforule. Dramă în 4 acte 
D. D. Pătrăşcanu. > Timotheiu Mucenicule 
/. Irimescu - Cândeşti. >Pe drumurile 

cadrilatc-rului« Impresii şi noie • 
Haralamb O. Lecca. >Dincolo•. D·n Du· 

năr~ 'n Ba'cani . . . . . • . . . 
Goethe. , f austc Tragedie. Traducere fn 

ve•suri de Ion Gorun . . . . • 
Ion Gorun. •Robinson în ţara Rolnâf"e~că« 

Poves ire din zilelCl' noastre • 
O. Rotică > Po· zii, . . • 
George Coşbuc .. >Rasbo:ul nostru pentru 

nedtârnarec . . . . . 
George Coşbuc >Crestomaţie pent•u toţii 

român te • • • • • 
Becescu Oh. Silvan >'n faţa mortei>. Nu-

vele • • . . • . • . • • . 

Ioan Adam. >Pe lângă vcitrăc. Pilde şi 
glume ţărantşfi . • . . • . • . 

V. Alexandri. >Poezii populare ale româ· 
n•lor • . . • . . . • 

Ion Bârseanul. >Dor pust;uc . • 
Ouy de Maupassant. •Povestiri alesec · 

Trad de M. Saooveanu • • • 
Ion Ciocârlan > T1a1ul nosfruc . 
S. Mehedinţi. •Către noua generaţ'ec 
M. Sadoveanu >floare o'iMă«, Roman 
> • , Povestiri de seară« 

C. Sandu-Aldea. >Ape maric . , • „ 
Vasilie Pop. >Iubirea e biruiaoarec . 
I. Slavici. >M.;u« Roman • • • • 
Auxandru T Stamatiad. , Din trâmbiţe 

de aur·~ Poeme . • . • . . . 
N. N. Beldiceanu >Chilh dragostiic 
Ioan Adam. >Vorbe de clacăc 
Cum să trăim? Sfaturi medicalec de 

Doctorul f Orunfeld • . 
M. Maeterlinck. >Ciclul morţii« Trad. de 

A. T. Stamatiad . . • .• . • • 
N. Iorga. >Oameni cari au fost«. Amin 

tiri şi comemoră i . . . . . 
N. Bălcescu. >lsto•ia ·onâni1or sub Mihai 
Vodă Viteazul 

/. A. Basarabescu.' 
0

Vu
0

lturiic'. Schiţe' şi 
nuvele • . • . . . . . . 

N Iorga. •Istoria armatei româneşti Voi l.c 
Ludovic Dauş. >Străbur· ii· Roman . . . 
Ioan Ciocârlan. >ln'mă de Mamă•. Schiţe 

şi nuvele • _ • . . . • • • 

Bjornstjerne Bjornson • Synnove Solb1-
kk- n • T rad. de N. Ctotori . . • . 

D. N. Ciotori >Calea Rob~'orc Poveşti • 
Oday Minar. >Em·nescu în faţa jus•iţidc 
Natalia Negru • Mărturhlric. Nuvl'!e . 

, > >fab oia sau biserica d n 
catacombe• • • • . . . . • • 

Constantin I. A. Nottara. >De dincolo 
de moarte« . • . . • • • • 

R. ·Rosetti. >Păcatele Sulgerului • 
Th. D. Speranţiă. ·Alte a"ecdote popularec: 
> > • · >Anecdote de poste • • 

M. Lungianu. ,z,Je senine•. Icoane dela 
.ţg: rl . . . . . . . . . . . . 

Mihail Eminescu. >Lumină de lună•. Poezii 
Nicolae Filimon. >Ciocoii vechi şi noi, 

sau ce naşte din pisică şoareci mânâncăc 
I. !.. Car'!f!iale. > Teatruc. Opere complete 
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I. L. Caragiale. >Momente, schiţe, amin
tirii•. Opere complete . • • . • . 

Ioan Adam. >Nărninţic . • • . . • 
N. Petra Petrescu. >Ilie Marin«. Istorioară 

pentru tinerime • . . • • • • • 

Jules Verne. >Cinci saptămâni in balonc. 
Calătorie de descoperie în Africa de 3 
Englezi (B 1blioteca pentru toţi numeri 
494·8). Operă premiată de Academia 
fran.::eză . • . . • . 

A. de Herz. >Bunicule. Comedie în 3 acte 
Em. Oârleanu. >Cea d'ntâi durere«. Nuvele 

şi schiţe. Ed ţia a 11· a întregită . . 
Delavrancea. "Luceafărule. Dramă în 5 

acte . • . . . . • • . . 
Delavrancea. >Linişte. Trubadurul. Stăpâ-

pânta odatăc . . . . . . . . . 
Delavrancea. >Irinei«. Comedie în 3 acte 
P. Locasteanu. •Suntem nebuni«. Sch te 

u rnoristice . . . . . . . . 
Victor Eftimiu. 1Achimc. Tragi-comedie 

în 3 acte . . . . . . . . 
Ioan Al. de Lemenyi. 'Poezii« . . . • 
Dr. Ioan Lupaş. >Viaţa unei mame ere· 

dincioase . . • . . • . . . • • 
Dr. Ioan Lupaş. >Spice din istoria noas
hă hisericească . . . . . . • . 

Zotti Hodoş. >Ma•a ieffnă•. Oăt•rea mân
cări·or de dulce şi de post. Reţete de 
buca te simple şi bune • • 

St. O. Iosif. •Poezii~ . . . 
Conan Doyle. • Duettc. Roman. Tradus 

de V. Onişor • . . . • 
Pompiliu Eliade. >Cu privire la ·Maurice 
Mat>terlinck • . . . . • • . • . . 
L. Rebreanu. >frământări< . . . . 
Dr. Valeriu Seni. >Critica unei lecţ•ic. ln· 

drumări pract•ce . • • . . . • 
Anecdote poporale de fabiu S·mjoanu . 
Robinson Crusoe, sau aventurile minunate 

ale unui nauiragiat • u 6 chipuri . • 
Ţiganiada sau Alexandria ţigănească . 
Alexandria. Viaţa, faptele şi întâmplările 

lui Alexandru-cel-Mare Macedonean . 
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Din publicaţiunile soc. •STEAUA« a 20 fil. nrul., 

Niul. 
2 P. Dulju. »foloasf)e învăţăturii<. 
4 Ioan Hoşegana. »Grădina de ltgume«. 
5 Dr. I. Felix . . M ... dicul poporului«. 

19 George Coşbuc. '>S perstiţiumle păgubitoare 
ale poporu,ui nostru«, 

20 Viaţa şi faptele lui Antim Ivireanul, metro· 
po itul Ungrnvlahiei. 

22 Em. Oârleanu, >Amintiri şi schiţe«, 
24 Din legendele nea ului Hohenzollern, pre

Jucra' e de St. O. Iosif. 
25 Flori şi poveşti' de Io n Dragoslav. 
26 Din Bucovina de altă dată, de Ioan Oră· 

mada. 
27 Românii de peste Carpaţi de J. Slavici 
29 Povestea ceruiai de Victor Anestin 
30 Povestiri de I. Agârbiceanu 
32 Ostaşii noştri. · 
34 Istoria literaturii române moderne de prof. 

Dr. N. I. A post"lescu 
JS Boalele ochilor şi îngrijirea lor de prof Dr. 

O Stănculeanu. 
30 Snoave de P. Oârboviceonu şi O. I. Chelaru. 
37 Viaţa şi faptele lui Andrei Şaguna de Dr. 

I. Lupaş. 
Poveşti ardeleneşti. Culese din gura po-

porului de Ioan Pop Reteganul 5 voi. 2·50 
Poveşti poporale din Bănat Culese d·n 

gura pi poru ui de O. Cătană Partea 
I. şi 1J. • • • • • • • • • t·lO 

Calea pocăinf ei . . . . • - 40 
Traista cu povesti istorice . . • . . . -·50 
Balade poporale Culese d·n gu•a popo-

rului bănatean • . • • . . . . . -·60 
lnimioora, adecă floarea poeziei naţionale 

din cei mai buni sciitori români • _ • • - ·60 
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Cântece religioase, poporale şi un bun· sfat 
Mintea şi norocul, prtcum şi alte 12 po· 

vesti poporale • . . . • • . • 
Povestea Codreanului Poveste precum şi 

· anecdott-, poezii poporale şi poveţe • 
Poezii şi cântece poporale, din Banat . • 
164 strigături şi uituri, culese din ţinutul 

Zarandului . . • • ~ • 
Cea mai nouă carte de visuri . . . • 
lstr,rla lui Arghir şi Elena • . . • 
Dr. I larnik Urban si A Bârseanu. Doine 

şi st igături din Ardeal. Cu peste 400 
pagini . • • • • • • 

Păscălie poporală. . . . . . . 
Culegere din cele mal frumoase poveşti 
d~ lom Bota . • . • . • 

Coriolan Brediceanu. >Peatra credinţeic. 
lst<1 rioară din viaţa poporului . . • 

Coriolan Bredifeanu >firac. Nuvelă din 
popor . . . . . . • . . • • • 

Roata norocului, sau aflarea dorinţei noa· 
stre . . . • • . . • • • • 

Insula morţilor. . . • . • . . . 
Andrei cel răsfăţat . . . . . . · . • 
Făt /rrmos ain lacrimă. Poveste de Emi-

-·50 

-·40 

-·24 
-·so 
-·24 
-J2 
-·Jo 

1·30 
-·12 

-60 

-·.50 

-.24 

-.80 
-·so 
-.JO 

Rt>scu . • • • • • - ·20 
Năzdrevenii'e lui Toporâşte . • . . . -·JO 
Popa care ştie carte şi Ion Isteţul. Pove~ti 

poporale . . • • • • - .24 
Culegere de diferite cântece . . . . . -·70 
Biblia cea Mare. Sfânta scr1 ptură a vechi-

ului şi nnului testament. Legată. Cu 
pe5te 1000 pagini • . . . • • • 2·-
Tot acesta format mare, cu litere mari, 
legată . . . . . • • . . . . • 6.

Simbolul credinţei, din cuvintele şi intele· 
sul Sfintei Scripturi de Oh. joandrea 
(Aprob. de Ven. Cons. Diecezan) • . 2.50 

Noul aşezământ, (noul testament) Legată 1 ·20 
Noul aşezământ şi p.-almii. L1-gată 1·40 
Noul testament şi psalm•i. Legată--. - ·10 
Cartea psalmilor. Legată . • • • • -·70 
Cele 4 Evanghelii L"gată . . . . • • -·10 
Mântuirea sufletului. Ca1te de rugaciunl. 

LPgată . . . . • . • . . . • • - 'tO 
Cartea psalmilor tradusă după textul ori-

i -·10 g1na . . . • · • • . • • . . • 
Sfânta Evanghelie a Dlui şi Mântuitorul 

nostru Isus Christos scrisă de Sfântul 
Ioan • . . . • • • • • -·to 

Sfânta Evanghelie a Dlui în Mântuitorul 
nostru Isus Christos scrisă de Sfântul 
Mateiu . . . • . . . . . . • -·to 

Sfânta Evanghelie a D:ui în Mântuitorul 
nostru Isus Christos scrisă de Sfântul 
Luca • • . • . . . • • • • -·to 

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân· 
gaerea fiecarui creştin întocmita de lero
diachonul Damaschin din Sfâ'lta Măn:1-
stire Sina;a. Lt-gata Cor. 2·50 în piele 5· -

Carte de rugăciuni pentru tinerimea t.vla-
vioasă de un prieten al copiilor. Cu 
mai multe icoam•: ·Legată • • . • • - ·44 

Cuvinte folositoare şi de suf et mântu-
itoare. Culese din sfintele scripturi de 
Sm. Monahul Isaia Legata . . . • ·-·to 

Rugăciuni penbu soldaţi. Legată . . • -·24 
Culegere de cântări bisericeşti. legată • - ·JO 
Viaţa prea cuvioasei maicei noastre Ma-

ri• i Egiptence. Legată . . • • . . -·J2 
Cele dnsprezece suferinţe ascunse ale lui 

Isus Christos . • . . • . . . - '30 
Din minunile Maicei Domnului. Legată -·40 
Mântuirea sufletului de vam1le văzduhului. 

Rugăciuni . . . . • , • • • -.16 
Zidirea lumei. Cele 12 Vineri .. . -·16 
Taina celor 12 Vineri mari şi rugăciune 

pentru vremuri grele. Legată • • • • -·20 
Povăţuitor la împărăţia cerurilor . . . -·60 

Pentfu porto să se adauge de f.ecare carte 

10-20-30 fii. Pentru celea trimise sub bandă. <+ nerecomanrlate) librăria nu ia asupra sa nici 
o răspundere. Pentru recomandare să se adauge 
separat 25 fil. de pachet (pină la 1 kgr.) 

.-· 
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„I AN E R" cremă neunsuroas~. 
Cel mal nou pro

duct higienic pen
tru curătlrea şi in
frumusetarea pie
le!. 

Inlli tură pe tete 
galbine, bubele pri
cinuite de înfler
blntell, s1ribunte 
şi alte necurătenll 

de piele. Crema 
aceasta ziua se 
poate folosi mal 
cu succes. 

I teitll I cor. 
,,IANER" pudrl. f non plus ultra pudrei. Bună la ba
luri, saloane şi de zilnic folos, care acopere incretitu· 
rile şi e cu totul nestricăcioasă în culoriie: roza, albii 
şi cremă. l cutie l coroanl. 
"IANER" slpu11. l bucatl 60 lllerl. 
"IANER" pastl pentru dinţi. l dozl l cor. 
,,IANER" api pentru euri. Bună pentru dlntll scorburoşi 
glngell bureteşl, contra mirosului greu de gură. l sticli 
cor. 1.60, lumltate de sticli 80 fllerl. 
,,IANER" esentl pentru pir. fxcelentă pentru înlătur: 
rea mătretel şi contra căderel părului. l sticli, l cei 

30 fllerl. 
,,IANER" pomadl pentru creşterea părului. - I teii. 

, 2 coroa11e. 
,,IANER" vipseall pentru pir pentru a colora în 11egru, 
brunet, ori în blond părul sur şi cărunt. Nereuşita co
lorll e eschisă. La comande să se noteze ci părul inc~ 
runtlt în ce cotoare sl!. se văpsească negru, brunet). U. 
carton 4 coroaae. 
,,IANER" api care Iace pirul blond. Pentru a văpsl în 
timp scurt, în băl, auriu, părul blond roşu, chiar şi bru· 
net ori negru. l sticli 4 coroanl. 
Dlscretl şi zilnici expedlt1e cu poşta. - Telefon 476 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai "Preparatele 
lui RUDOLP IANER" leşite din farmacl!i sa ca valoar· 

şe pot căpăta la 

Farmacia „MARIA AJUTATOARE" a ~ul 

Rudolf laner, Temesvar-Gyarva1os Fo-ut 72. 

-
SALON-cremă 1Cor.30 Iii. -poudră 1 „ 30 „ 

-săpun 1_ „ - „ 
-maniciir 65 Iii. 

Comandele din provineie se expe-
:: diază zilnic în mod p:omp~. :: 

Far1oacia la „Sf. Francisc" 
I BudapP,sfa, bulevardul· Oi101 nrul 56. 

(E (~L(2 

! 

ln atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen-
tra preţuri de fabrică. 

In depozit: Kugler, Hei· 

I 
Ier, ... Turtii şi Manner. :: :: 

; ~ ' 

OÂBOR MIKL6S Arad, 
Piaţa Andrdssy, colţul Salacz utcza 

I Telefon 1059. Telefon 1059. I (Qa 2270) 

„R O M Â N U L0 Pa:g. 7!. 

~es~i~n~ ~ţi~nep! ~~ ~i ~-W~ ~! .. :~ u
1

rr

1 

, dele de dantele şi de pănură se curăţesc ş1 vopsesc cu multă gnJă ş1 spt>c1ahtate în 

I 

stab:~lime~tul meu industrial de ~i'opsitorie 
da pă,nurj. şi de cură,ţitorie chimica, 

aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărb::ţi şi femei. .- In cazuri de moarte _h. i
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi '3tc. se vopsesc grnbmc în 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu special .aLe în 

croitoria mea specială. - Scrisori de recunoştinţă dm toate pârţile ţării. 
I 
III Lucz ~ Jo" zsef. vopsitor_ de pl~u~I Szecired 

~ ' •i ourA.ţ1tor chuwo b • 

TELEFON: 

&.=-=·-=·-95.93.::~ 
(Zi 2008) 

Prăvalie şi stabiliment principal: ~ TE~~~m: 
str. Laudon, nrul 9., colţul 
pieţei Valeria. (Lu 2106) ===~ 

I f R~!!~. ~~~~1~!ŢA 
brtcă pentru articli de ciment. 

VERSE C Z (Vârşet), Pancsovai-ut nrul 57. 

Aducem la cunoştinţa On. public că ţinem permanent în 
depozit următoarele producte. - Vase de cime11t pentru 
soluţiuni dP. peatră vânătă. per.tru vii, în mărime dela 200 
până la 600 litri. Filtre de beton şi ţevi pentru canaluri 
dda un diametru de 1 O până la 100 cm. vălaie pentru 
porci şi vite etc.- Primim şi executăm aş~zâri de asphalt 
şi beton, bas:ne de beton de fer în toate mărimele, ieio::le 
din beton de fier, stâlpj, trepte stabile şi atârnătoare din 
ciment sau fer. luc 'at artistic, canalizări; poduri şi filtre 
precum şi totfelul de lucrări în branşa de ciment şi asfalt. 

La cerere tn persoană sau scris, stăm cu 
:-: plăcere Ia d:spoziţie cu oferte. :.: I 

-----------------------

I 

STEF AN SLADEK jun.fabrică de mobile I 
V AR ş E Ţ, strada Kudritzer numărul 44-46. 

Cea mal renu mf U 

mare fabrică de mobile 
din sudul Ungs~fef {Versecz). 

Preg:Ue!>te mobilele cele mai modeme 
_,i luxoase cu preturi fuarte mode:.ate. 

Mare depozit de piane excelente, co
voare, perdele, ţesături foHte fine şi 
maşini de cusut. (Sa 113) 

,_i,~-,ţ if;,:__.~_.r-~~ Premiat ea medalia cea mare la upodita ••lenarl dfD Badapena fa 1890. I 
(fil~°J~I ! Tumătol'la da clâpote. - Fabrica da scaune de Dar pentru c1apu1a 1101 

Fiul lui Antoniu Novotny, ~~~~~:~ra-
Se ~eeomandă spre preglltirea clopot.efor nouă, precum la turnarea de nou a clo-"1111111Jlm~~-~)j~9 
potelor stricate, spre hcere" de clopote întregi, armonioase pe garanţie de mai 
mulţ• ani provăznte cu adjustări de fier bătut, constrn.te spre a întoarce cn uşu
r,nţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o lature fond ao1tfel seu· 
tite de crepare. - Sunt re~omandatd co. deosebire CLOPOTELE GĂUlUTi!:, de 
dânsul inventate şi premiate în mai mnlte rânduri, cari sunt provăzute în partea 
superioară - ca violinu - cu găuri ca f 0gura S şi an un ton mai inte,jv 1na; 
11dânc, mqi lirnped ·, mai plăcut şi en vribrarea mai voluminoasă dqcâ,t cel de' 
si~tem vechiu, astfel că un clopot patentat de 32 'l kgr. este egal tn ton cu un 
clopot de 4 1 k~r, patentat după si .temui vechi. - 8e ma• re~omandă spre fa. 
cerea seaunelor 'e fier bătut, de sine stătătoare, - spre prea 1jnstarea clopotelor 
vechi cu adjn•tarea de fier bătut - ea şi spre turnarea de toace de m11tal. -

Preţu i-curente ilustrate trimit gratuit. „„„„„ ... „„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„. 

---- ---·· ___ .._,._:....__ ~--~- ----~-
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• RENUMITELE -------- GHETE TORUL • • • • • CONDUC 
PRETUTINDENI . 

• ,, TURUL'' 
FABRICA DE GHETE SOC. PE 

ACTll TIMISODRD. 

Cea mai mare fabrică de ghete 
în monarhie. 

Cea mai buni api de dinţi premiati la mai multe 
expoziţii Internaţionale cu cele mai mari distincţii. 

S<><> .cc:>i--. 
plătesc a~eluia care după întrebuinţarea 

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

Ed. Bartilla-Winkler's Nachf. 
•• •• L. PLAN z: 

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

PRAV DE PELE HOFER 
Acest prav impregnat cu accid boric a drui efect excelent 
e în general cunoscut, se · pregăteşte în trei tărimi. 

No I. prav de stropit pentru copii • . a cor. -. ·SO 
No li. Pud rl, albă crem. sau roza . • • a cor. I·
No III. Prav de stropi pentru blrbaţf a cor. t·-

> Bsbysoapc Hofer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe 
cutie şi pe ~pacul · cutiei iscălitura > H O F f 0 • 

Sipun Hofer ·• • • . l co„. -70. 
de tot neutral şi inofensiv, se poate dpăta în toate far· 

maciile din ţară şi străinătate şi dela : 

. z.qnfral- HO„ FER'S APOTL EKE WIEN III. 
Versendungsdepot ft. Ungargassa 14. 
(E 19AA-M\ 

I QiEi°i1~fG:&FEiliW: i I ODINIOl\RA SOCIEhTEA CURELl\RIROR 

Strada CisJădiei 45. s I B 11 u, Heltauer-gasse 45. 
~ 

„ 
Magazin bogat in articole pentru curăţat, călirft 
vânat, sport şi voiaj, poclăztt şi procovăţuri, port· ~--~-~ 
monee şi bretele solide şi alte articole de ga· 
lanterie pe lângă preţurile cele mai moderate. „. ~•-co„~ 
CURELE DE MAŞINI, CURELE DE CU- 11~~~ 
SUT ŞI LEOAT SKY (vârzobt), permanent in 
d• pozit. To•te articolele in branşele numite şi 
reparatura lor se execută prompt şi ieftin. Liste 
de preţuri la cerere ae trimite franco. (O- 9 ICl..--""!!':::'.':3 

Comandele prin poştl se efep-
tue11e prompt fi conttienţioa. 

13 O sucursale proprii. 
Anual se fabrică 900 OOO perechi. 
1200 muncitori şi impifgaţi. 

Magazin sucursală: 

în ARAD. 
în Palatul Minoriţilor 
bulev. Andrâssy nr. 13. -O nouă invenţiune de clopote! 

mQPQfUI. r~z.ontor _bre~eta.t este alc:ltuit aşa că fortifică. nu numai 
un sunet, ci şi alt sunet armonic şi ast
fel asemenitor acordului dă un sunet Ho 1632 

plin, puternic şi sărbătoresc 
-.. precum şi adânc. · 

Echipamente p. clopote de fer 
Stalur• " 

„ „ 
Prospecte ti preliminar de apese gratia. 

CEASURI PENTRU BISERICI. 
SZĂNTHO 

GYULA 

Pictură pe sticlă 
si atelier mozaic 
' "atrii biserici tl .tt1 lelurl tl1 clldltt. 

AdJastare ca sticli decorativi la stll ANTIC „ 
MODERN la cadra t11 ARAMA! tl PLUMB, ct1 

fl'ltldt CMIY.....01 exee11tl 

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

Prelect. tl ltfMNct9 ma. 
--~-~ .... ----------- ··-----

Tiparul tlpo2rafiel „Concordia" societate pe actll Io Arad. - Editor-responsabil: LAURENTIU LUCA. 
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