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ANUL V. 
ABONAMENTUL: 

Pe un an , . 28.- Cor. 
Pe jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni . . 7.- „ 
Pe o lun·ă· . . 2.40 „ 

Pentru România şi 

străinătate: 

Pe un an . . 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

Din păcatele noastre. 
- Pentru poporul nostru dela sate. -

Bătrâni·i aibiţi de vreme spun că am ajuns 
zrle grele şi noi cu to-ţii pe zi ce merge ve
dem Şi simţim pova•ra zilelor grele ale traiu
lui zilnic. Ne sbatem •Ca apa de petri, alergăm 
ziua şi :noaiptea în sus şi în jos, umblăm -
de cele mai de multe ori flămânzi -- în rup
tUJl capului, numai ca să putem mâna traiul 
de pe o zi pe a1lta. In viaţa de ·toate zilele avem 
1lipsă şi trebuinţă de atâtea lucruri, că e cu 
neputinţă a 'le câştiga pe toate. 

Daică vrea omul sit trăiască, trebuie să 
mânânce, trebuie să se îmbrnce şi contra ploii, 
vântului şi a frigtnlui trebuie să se apere. Un
de sunt apo4 •ceildaHe griji şi trebuinţe de cari 
- de multe ori - nici în fundul pămân1ului 
nu poţi scăpa. 

In tot 1locul e greu şi cu trudă traiul şi la 
nimeni '.nu shoară pcrumb fript în gură, dar 
nouă RomânHor de un timp încoace par'că 
ne merge ca raculu1i. Pa1rtea cea mai mare 
suntem muncitorii pământului. Lucrăm de 
dimineaţa până seara, prPn ploaie Şi prin vânt, 
şi tortuş abia o ducem •cu chiu cu vai de pe o 

-- zii pe a•Ita. S'a ·lipi-t necazul şi sărăciia de po
paruil nostru· ·oa scaiul de oaie. 

Vedem că-i rău să1rac şi că-i greu traiul 
când n'ai ce-ţi trebuie, dar pentru aceea nu 
ne prea batem capul aşa fare ca să înlăturăm 
î•n ·orke chip sta·rea asta mizerabilă. Aşa s'ar 
părea că ne-am împăcat cu sărăcia de ne
caz ca ide vioie bună şi că nici ne mai batem 
carpllll oa să o alungăm dela uşPle noastre. 

·---·"!? 

Mulţi îmi vm zi-ce, că în toată ziua îşi 

O mamă. 
Siirmana mamă cum plângea 
Când i-a ieşit din casă 
Si cel mai mic din cinci f ecinri 
Ce biată-i mai rămasă," 

$i c11m l' a netrecut pe drum 
· Plângând ln gura mare„ .. 
lntocmai cum petreci pe mort 
Cu plâns la 'nmormântare. 

la carul cel de foc s'a dus 
Cu el s<'i şi-l mai vadă, 
Si slabă ce era de chin 
Pe-aci era să cadă„„ 

Aci sărmana ce făcu? 
ln gânduri s' adânciră„„. 
Oftând mereu„„ şi mai apoi 
la vorbe se porniră.„„ 

Aşa vorbea: E1z pâll' aci 
Eram de tot tihnită, 
$'acum ca din ~eRin Să fiu 
Aşa de crunt lovită!„„ 

• 
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bat capul în fel şi formă ca să alnng-P să-răcia 

· •7T1?r''\'' 
dela ·cas~t, dar nu pot. lşi poate bate cineva 
capul cât vrea, că tot nu va ajunge la rezul
tatrnl dorit, până nu-şi va bate capul cu minte 
şi întelepci'Une, adecii până 'Când nu va lucra 

, cu cap şi cu minte. 

P~tcatele mele - zice Românul când dă -
. de vre-un nă,caz - păcate-le noastre, zic eu 

la starea noastră slabă şi nă·căjită de azi.-
Mă vm întreba: cari sunt acele păcate';>
Sunt multe. N'am decât să amintesc be~ 

(ia, leagănul sau mai bine zis cuibul sărăciei; 
lenea - doamna cea mare - soră cu beţia. 
Unde sunt .apoi învăţăturile rele şi strică

cioase crari se lăţesc pe zi ce merge în pop0-
rul nostru? Unde e_ neştiinţa ca întunerecnl 
care ne cuprinde? Unde-i luxul, mândria şi 
fudulia cea mare ·cu traista goai!ă? Unde sunt 
·apoi celelalte şi celelalte? .... 

Dar să luăm câteva greşe1li sau păoate 
dintre cele ma·i însemnate şi să vedem apoi 
că ·ce e de f ăicut ca să ne desbarăm de ele. Să 
începem cu întrebuinţarea băuturilor spirituoa
se, cu beţia, care e atât de lăţHă î.n J)Oporul 
noistru, încât nici nu-ţi vine a crede. Şi ailte 
popoare beau beutuiri alcoolice, (spfrituoase) 
dar - durere - nu ca şi Românul. 

Românul e dedat să bea şi de bucurie ~i 
de supă-rare. Cumpără ceva, bea să aibă no
Toc; -dacă vinde, bea ca să aibă noroc de bani. 
Se naşte dnevia, bea; <laică moare cineva, ia
răş bea. Când luară bea să se întărească; 
când şede şi n'are de 1lu1cru, ce să facă - bea 
de urît. Dacă se întâilneşte cu un prieten sau 
cunoscut, i bea; de ce să nu beie şi când se 
despărţeşte? Nu-i alegător, bea la ·nuntă, ca 
şi fa comandare (pomană). Dacă bea când îi 
frig ca să ·se încă;lzească; trebuie să beie ceva 

s; eu, ca mama lor, să n' am 
Cuvânt de apărare! 

E1i m' am trudit şi i-am crescut 
S'acuma dela mine 
Să-i ducă şi să moară ei 
Şi nu ştiu pentru cine! 

Si cred că-'s doar şi mor(i acum 
Cei patru duşi din vară 
O. dragii mei..„ şi cine şti 
Pe unde şi 'n ce ţară. 

S' acuma şi pe cel mai mic 
Sâ-1 ducă dela mine, 
Si vai! ce drag mi-a fost de el 
Şi cum mi-a prins de bine„. 

Si ce să mă ştiu face eu 
1 De azi şi fără dânsul!!" 
$i iar O TU'iplidi din nou 
Pe biată mamă plânsul...„ 

·~-

Şi c11m plângea.„. dar n'a plâns mult 
Fecioru-s'o-o grăieşte: 
- Acuma mamă eu mă duc · 
Vezi carul se porneşte.„„ 

' . 

Să-mi ducă toti feciorii mei - Te las cu b11nul Dumnezeu! 
Aşa fără 'ntrebare, Şi iute 'ntr'o. sărită 
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când e ca:Jd, ca să se ·răcorească. Bea Româ
nrnl înainte de mâncare, ca să i se facă apetit, 
şi bea şi după mâncare. Nu se uită că bea di
mineaţa, la amiazăzi ori seara. Nu! El bea 
mereu şi bea de multe-ori, - până ploai1ă ! 

„Băutura - scrie uin mare scriitor 
este un pui diavolesc, care ·uscă inima, rugi
neşte plămânHe, face de schinteiază ochii, bu
hăieşte faţa şi năuceşte mintea". Mare ade
văr cupri1nd cuvinte·le acestea! 

Să ·lăsăm la o parte doocamdată pe aceia 
cari beau din ·câ:nd în când şi şi atunci puţin 
şi să ne ocupăm mai deamănuntul •CU vieaţa 
acelora cari având patr.ma beţiei beau regu
ilat. Să vedem apoi unde :ajung ei cu bău
tura :Jor.. 

Un om care bea azi, bea mâne şi poimâne, _ 
a doua sau a treia zi bea iarăş, băutura i se 
preface în a doua na·trnră, în obicei şi obi
ceiul în patimă. La început îşi bea venitul, mai 
furând şi vremea cea scU1111pă, "''Clupă 
ce se ga1ă venitul, ia împrumut şi 

ca mânat ·de diavolul îşi vinde apoi 
vitele, zălogeşte pământurile pe cari mai 
târziu ·le vi1nde, şi câţiva ani dFn om cu stare 
CUilll a fost, îl vezi fără cap de vită în ogirndă 
ş4 fără brazdă de pământ în câmp. H vezi 
ajuns la sapă de 1lemn, pe când crâşmarul vă
zând cu ochiii s'a îmbogăţit ca prin minune. 

Beţia< pe lângă aceea că-ţi aduce blăstă
mata <le săirăcie fa casă, făcând să-ţi plângă 
capiii de foame, pe 'lângă a1ceea că-ti scoate 
coatele prin suman şi pă·rul prin căciulă: bău
tura tâmpeşte mintea omUJlui, buigueşte ca
pul!, strică sănătatea, judecata <mrată şi inima 
omUilui. ·Beţia aduce numaii ·ruşine şi scârbă 
între neamuri, prieteni şi străini. 

Beţia strică şi r.ui·nează sănă taitea cea 

El urcă, pleacă - ea aci · 
Râmâne ca trăznită! 

Şi mută ea rămâne 'n loc 
• /n stare nemişcată: 

$i 'n ochii săi privirea sa 
Părea că-i încruntată! .... 

I 

Târziu de tot, ca dintr'un somn 
Tresare„ •. se deşteaptă, 
$i paşii săi grăbiţi acum 
Spre casă şi-i îndreaptă .•• : 

Dar pân' acasă un cuvânt 
Cu nime nu făcură, 
Si nici acasă, doar attit: 
Râzând striga din gură: 

- „Acum şi Dumnezeu s'a dus 
Pe câmpul de bătaie 
lăsând de cârmă 'n locul lui 
Pe sfântul Niculaie"! 

Păcat de dânsa, că era 
Aşa femeie bună„. 
Şi 'n sat, de-atunci vorbesc de ea 
Sărmana _că-i nebună! 

lsaila Marele. ~ 
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Unde sunt .neferkiri·le, crimelle cele multe 
săvârşite în partea cea mai mare de oameni be-
ţivi? N'avem decâ1: să aruncăm o priV'ire fu
gitivă î·n temniţele cele mari; şi întunecoase 
- unde dintre cei pedepsiţi 60-70 de pro
cente au forat, ba au omorît tocmai în beţie 
- şi ·ne vom depărta spăriaţi, făcându-ne 
-0r;oce zicâind: Doamne fereşte şi iaipără de 

\ mintea slabă! 
Unde e apoi numărul -cel mare :atl nebuni

lor şi al oamen~lor bolnavi de prin spita1le în 
partea cea mai mare tot atâtea cauze şi ur
mălri triste şi 1neferi;cite pr-oveniite di.n bău
tură şi beţie? Unde Sllint copii beţivilor, bol
năvidoşi, urîţi, proşti şi tâmpiţi 1l:a minte aşa 
că ie prinde mi:la câ1nd îi vezi?! 

Să 1luăm cazuU, că într'o comună ou 500 
de fanriln, numai 200 să dea la zi câte 6 cm
ceri pentm băutură iSpirituoasă, o ·siingură 

. fami11ie. iJa an ar cheltui 44 .car.; 200 famHii . . 

aa a!J1 chefltuesc î'l1 caz.ul acesta 8300 car. 
1'11 20 de ani rele 200 fami·lii ar cheltui 176 
mii •coroane. Ce avere frmnoasă ! 

La suma asta· colosală ar trebui să mai 
adaugem şi preţul timpului .pierowt. Să mai 
ziică cineva că suntem săraci, ·când un sat în 
care 200 ·de ~nşi dau pe băutură zilnic numai 
câte 6 cr.; în 20 de ani beau otravă de 
aproape 200 mii coroane.• 

foită um 'Capital colosal, pe ca-re daică it..i.a:m 
întrebuinţa pentru ailte 1lucmr.j folositoare, 
mullte dureri am alina şi mllilte lacrimi ·n•ar 
trebui să curgă. 

Băutura, tâmpind nervi~, striică judecata 
bună, moleşeşte trupul! beţivului şi dacă ar 
pieri 1h1mea, nu-i rtrebuie aiJt.a decât oomai 
băutură. Ce-i pasă ~ui că-i vreme de 1lucru. 
Răsitoarne-se lumea cu ftmdillll î·n sus, - ce-i 
pasă lui, - numai să aibă ce bea: 

"'Omul beţiv să· se apuce de ceva lucru. fe
rit-0 sfântwl ! -Să isprăvească ceva 1iucn1? De 

lnsemnărl. 
Menirea mea este, să împlinesc voia şi 

opera aceluia, care m'a trimis. fiecare din noi 
are să-şi împlinească chemarea asta, Se poate, 
că noi nu ştim, în ce stă fanta asta, dar în ce 
stă participarea noastră la ea, este peste pu
tinţă să nu ştim. 

Nu tot acela, care zice „Doamne, Doamne'', 
va intra în îmnărătia Cerului, ci acela, care 
împlineşte voia Tatălui meu din Ceruri. Matei 
VII. 21. . . 

Dacă nu .ai puterea să arzi în tine, şi să a
runci lumină din tine, cel puţin nu s~hit;nonosi 
lumina din tine. · · ' · 

Cine cunoaşte legile mintii sănătoase, este 
mai pe jos, ca acela, care le iubeşte; acela însă, 
care le iubeşte, mai pe jos, decât acela, care 
urmează. - lntelepciune chineză. 

„Ai făcut ceea ce trebuie să faci? - este o 
întrebare de cea mai mare însemnătatP -"n
trucă unicul înteles al vietii tale, consistă în a
ceea, ca, în scurtul timp, care-ti este dat să 
trăieşti, să fad î-n adevăr aceea, C"' asteapt:l 
dela tine, acela; care te-a trimis în viată. 

faci tu oeeare se ·cuvine?. - . Talmud.; 
Mie mi-e grea viat~. rog ? Dzeu, rtr i;:17-mi 

noştri fără pic de carte, vom trăi şi nori, -
aşa zic cei mai mulţi. Asta s'a potrivit poate 
pe vremea când oamenii nu erau aşa de învă
ţaţi ca iazi -şi când î1n .Joc de ~ri'Soare era de
stu1J şi ·răvaşul de pe băţ. 

Au sburat acelea vremuri, căci în ziua 
de ~1stăzi daică n'ai carte, ,n'ai !Jlid parte; dacă 
ia1 carte, adecă învăţătiură, atu111ci ai şi parte. 
ln ziua de astăzi omul trebuie să ştie ·cum să 
se învâirtă, ca ·să nu fie luat şi de unul şi de 
a'1tu1I şi el fa urnlă să rămâie cu n~mi1ca. 
. . Se zice şi cu drept cuvânt, că omu~ cu 
carite are pa•tru ochi. Doamne muHe lucruri 
frumoase şi folositoare poate învăţa omul din 
carte! Pe 1Jâfngă iubrrea de Dumnezeu, a nea
mului şi a deaproapelui, se învaţă din pNda 
a1ltora.fi1Jozofia vieţii. Putem învăţa o mulţime 
de rucruri, ca·ri ne...ar uşura traiu•I, dar nouă 
'*- durere -· nu 1t1e place să dăm copiii- la 
şcoală -. zk 'Unii - şi totuiş n'am muriit de 
foame. N'a murit, dar a-ceea cred că a sim
ţit-o că a trăit ou mUil1: mai greu ca ia.cela ca.re 
a învăţait şi carte. 

Unii mai bogaţi dacă-şi· dau ·oopm la 
şcoală vreau să scoată din ei dia.că -nu advo
cat, atuoo baremi preot. Iarăş -0 greşa~ă sau· 
un păcat, deşi mai mic, din pa1rtea noastră. 
. . De ce să avem noi numai preoţi şi ad
vocaţi şi de ce să n'U avem şi ailţi oameni cu 
invăţătuiră? De ce să nu avem noi carner
cianţi deştepţi şi indU'striaşi harnici? 

De :ce? Sau· doară un comeflcitant sau in
dustriaş ham1ic 111u poate fi aşa de fericit ca 
unul care •a învăţat prin şcoli chel,uind o 
mulţime de bani? Dacă vom judec cât de 

At ~,.t~ y d I . ca , vom vouca ca a. . . ţ · 

iDaică da! atunci de ce nu facem din fii 
noştri şi comercianţi şi industriaşi? Poate 
perutru aceea ca bwnul nostm strâns cu su
doare şi legait cu şapte aţe, să-l ducem să în
grăşăm stră1nii? .... De ne trebuie ceva îmbră
căminte, un cui, o 111nea1Ită la economie sau 

, „.,,~ 

ajute. Chemarea mea însă este, ca eu să servesc 
lui Dzeu, şi nu ca să-mi servească el mie. Este 
de ajuns, să-ti aminteşti aceasta, ca povara 
să-ţi fie mai U-"""r". 

Nu există nici o duşmănie între .pământ şi 
cer, şi air fi hu·lă î.n contra lui Dumnezeu, dacă 
ne-am gândi, că locui·nţa creată de Dumnezeu 
şi dată inouă, poate fi lăsată pe mâna celui rău, 
a egoismului sau a tirăniei. Pământu·I nu este 
un loc de mântuire, ci este un loc, unde avem 
să lucrăm, ca să ,a.jungem idealul atlevărului şi 
dreptăţii, idealul al cărui sâmbure fiecare îl 
poartă în ~fletul său,. - Mazzini. 

Lucrul omenesc trebuie să se facă cinstit 5i 
iără scăderi, indiferent, dacă sperăm să hm în
geri, ori daică credem, că am fost odată mo
luşte. - John,Ruskin. 

Şi dacă inu am vrea, totuşi am simţi, că ne 
tinem de întreagă omenimea: ne leagă de ea 
intlustnia, .negoţul, arta, ştiinta, şi înainte · de 
roaite .identitatea stării noastre, a raportului no
stru, faţă de i'llme. 

Oameni; cei buni se ajută 1111Ui.i pe a:lţH, unde 
nici nu bănuesc; cei răi însă, îşi strică cu in

tenţie. - Proverb chinez. 

Joi, 25 Martie n. 1915. 

te miri ce 1lucru bagatel şi de nimica, deschide 
punga şi hacid la străini. 

Străinii aceştia .cei mai mulţi a'U veni1 şi 
vin în sat cu câte un ca•I orb, sdrenţoşi şi a
amărâţi ca va1i de ei, şi în 2-3 .ani se pllin în 
rând,. ln 4-5 ani îşi fa.c casă şi de multeori 
nu se împlinesc 'O anii şi ei sunt bogătaşH sa-

, tulu~. N'au .J.ucrat în soaire, nici în ploaie, nici 
inu au făcut beşici în pălmi de lucml cel mult 
şi totuş s'au îmbogăţit... de pe spatele noa
stre. Şi cine-i de vină? Noi, pentruică avem 
ocfri ş.i nu vedem„„, avem cap şi ·Lucrăm fără 
cap! 

Daică a Jucra nu-i ruşine, atunci de ce să 
ne fie ruşine a face din. fiii noştri comercianţi 
ori i1ndustrfa1şi? De ce să înig.răşăm stră-inii?.„ 
Ştie-ne păcatele noastre să ne.ştie! 

* 
Unde-s apoi învăţăturile falşe a.J-e fa.risei

lor neamulllii nostru? Unlde surrt minciunile 
lor cu ooa1me ce le rostesc şi lăţesc zilnic în
tre ooi? 

Aşa suntem noi păcătoşi, că dacă vine 
un frate de o viţă şi de o credinţă cu l}{)li, nu-i 
ascultăm; iwr dacă viine un stră·in şi .ne spune 
câte verzi şi uscate, N ~unnărim ca orbi ş1 e· 
ne duc -cu grămada, dar nu la .lumină şi bună 
stare, după cum zic ei, oi la întwneric, la 
mină şi la demora!l1izare. Pentru aicestea a
mar ne vom căi cânld va! 

Să ne trezim -odată, deşi e cam târziu, dar 
mai· bine târziu ca nici odată, să ne trezim şi 
să ne deschidem ochii! Să ne .punem pe lucru 
cu toate puterile ca să scăpăm odată pentru 
totdeauna de săr~da ca·re s'a lega:t de gru
mazi1i noştri. Noi am adus sărăcia în casa 
noastră cu beţia, cu lenea, cu neştiinţa şi 
m ullte alterle. Noi trebue ca să o ş.i . alungăm 
cu. lucrul oontinuu şi cu anma cea mai puter
ni-că: cu ştiinţa sau învăţătura. 

Să îniounjurăm orâşmele căci dU!C fa ruină 
mora1lă şi corpora•lă şi să cercetăm biserica 
şi şooala, pentru că ·biserica e lăcaşul lui 
Dumnezeu Şli scut puternic a1l ored1ntei şi ai 
limbei noastre, iar şcoala e izvorul nesecat 
a1l şfonţei. Să nu ascultăm de sfatu1l profeţi-lor 
străini şi mincinoşi, să mai luăm în mână pc 
lângă coarnele plugwl1ui ·şi unealta, căci aşa 
a.poi vam -putea ajunge la stare bună şi vom 
·putea fi creştini bun~ şi Români aldevăraţi. 

Să voim şi vom putea! 

Alexandru Văcărescu. 
rig. în drept. 

·fiecare îşi poartă sarcina, fiecare îşJ. are 
greşelile, de aceea trebuie să ne ajutăm unii pe 
alţii cu mângăiere, ou sfat şi admoniare. împru-
mutată. . 

Lumea, în care trăim, este astfel întocmită, 
că o miie de oameni, dacă lucră împreună, pot 
produce cu mult mai mult, decât poate produce 
aceeaş mie de oameni, da<:ă lucră <lespărtiti. 
Asta însă nu dovedeşte de loc că nouăsutenouă
zeci şi nouă din ei, î.n faptă, trebuie să fie robii 
unui singur. - Henry George. 

Un om bun este dască·I al celllli rău. Omul 
stricat este aceea, la ce trebuie să lucreze cel 
bun. Cine nu cinsteşte pe dascălul său, ş.i cine 
nu iubeşte, la ·ceeaice Lucră, este în rătădre ori 
cât de cuminte ar fi. - Xootse. 

Intreagă istonia omenimei, pe cât este cu
noscută, este o .propăşire a omenimei cătră o 
unire, ·cât mai intimă. Unirea aceasta i.nain
tează pe cele mai difenite :căi şi nu-i servesc 
numai aceia, cari conlucră la ea, dar chiar şi 
atCeia, cari i se împotrivesc. - Tolstoi. 

• ·Moşul. 
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Joi, 25 Martie n. 1915. 

Capitularea cetatei Przemysl. 
- Amănunte. -

Arad, 24 Martie. 

Număml de faţă fond totodată ·număr 
pentru popor, vom reproduce <lin· nou tele-
grama oficia~ă a comandamentui!ui armatei. 
noastre despre capitularea (căderea) .Jegen
darei cetăţi Przemysl (în Galiţia). 

Budapesta. - Oficiat - Se comunică 
dela cartierul general: 

-. După o Împresurare de 4 'luni şi ju
mătate şi În urma sleirei puterilor cari o apă
rau, cetatea Przemysl a căzut cu cinste în 
ziua de 22 Martie n. Pe la mijlocul acestei 
luni armata de apărare Începuse să simtească 
lipsa de mâncare, atunci generalul de infan
terie Kuzmanek s'a hotărât să facă cel din 
urmă atac. In zorii zilei lui 19 Martie trupele 
ce ie$iră din Przemysl au trecut peste inelul 
de Întărituri al cetăţii şi Într'o luptă ce a ţinut 
şapte ceasuri, s''8 luptat până la cele din urmă 
faţă de marile puteri ruseşti. In sfârşit mă
rimea puterilor ruseşti le-a silit să se retragă 
Înăuntrul inelului de Întărituri a cetăţii. 

ln noaptea următoare Ruşii din mai multe 
părţi Înaintară Împotriva Przemysl-ului. Ace
ste atacuri, precum şi toate cele de până aci 
se prăbuşiră sub focul Întăriturilor apărate 
cu vitejie. · 

După ieşirea dela 19 a acestei luni chiar 
şi cele din urmă porţiuni de mâncare îngăduiau 
o împotrivire numai de trei zile. In urmare 

· comandantul cetătii în restimp primise po
runca, că după trecerea acestui termen şi du
pă nimicirea materialului de răsboi să predee 
duşmanului cetatea. 

Un pilot din cetate a raportat, că Împreună 
cu tunurile, materialul de Împuşcat şi apara
tele de întărire au putut fi nimicite la vreme. 
Simtul gata de jertfă al 2arnizoanei cetătii 
şi luptele ei din urmă sunt tot atât de lauda
bile, ca şi eroismul ei dovedit În asalturile şi 
ciocnirile de până aci. Nici duşmanul nu va 
putea să tăgăduiască recunoştinţ3 ce o merită 
eroii Przemysl-ului. 

Căderea cetăţii, despre ce comandamen• 
tul militar îşi dăduse seama mult mai nainte, 
nu are înrâurire asupra stării generale a răs
boiului. · 

Armatele de câmp din Carpaţi, dela strâm
toarea Ujoc până la sectorul Konietzna sunt 
în lupte. 

Lt. gen. HOPER, 
locţiitorul şefului de stat majO'f. 

\ 

fnCjlrcări zădarnice pentru frângerea 
cercului. , 

Budapesta. - Cu permisiunea biroului de prcs
să. - ln zilele din urmă ieşirile noastre au ktst 
dese şi făcute cu multă repeziciune. Scopul era 
să se găsească punctul mai slab al cercului duş. 
manului. Toate încercările au fost zadarnice. Tru
pele noastre s'au găsit în fata unor întărituri duş
mane cari erau adevărate cetătl. lncercuirea noa

. stră era complectă. După ieşirile trupelor noastre 
s'au tlnut sfătuiri, în cari s'a stabilit că orice încer
care de a frânge cercul duşman nu mal are nici 
un rost. In astfel de împrejurări comandantul ce
tătii, generalul Kuzmanek şi comandantul trupelor 
din cetate, generalul Tamdsy, au hotărît să pre
dee cetatea. Stările în cetate erau îngrozitoare. Şi 
cea din urmă bucătică de mâncare se isprăvise, 
soldatii au indurat foarte mult, foamea şi sufe
rintele au secat toată puterea trupelor, boalele a
veau seceriş bogat. Predarea ceiiltii s'a făcut în 
rânduiala cea mai mare. fiecare soldat şi-a făcut 
datoria până 'n capăt. De Sâmbătă s'a început de 
către ai noştri aruncarea în aer a întăriturilor ce
tăţii, ca acestea să nu ajungă spre a putea fi în· 

t 

it 
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trebuintate de duşman. lar_pentru ca să se abată 
privirea duşmanului dela acest fapt, trupele noastre 
au făcut cea din urmă ieşire din cetate. /\ceasta a 
fost urmată de un atac din partea Ruşilor, pe care 
focul îngrozitor al tunurilor noastre de cetate, pri
cinuind mari stricăciuni duşmanului, !'au respins. 
ln răstimpul acesta lucrările de9micire înlăuntrul 
cetătii se făceau în cea mai mare rânduială. Apara
tele de întărire, magaziile de muniţii şi de mate
riale, mijloacele de comunicatie, 1 telefonul, tele
graful, aparatele telegrafiei fără sârmă şi toate 
celelalte materiale de răsboiu au fost nimicite. A
ceastă lucrare peste măsură de grea s'a sfârşit 
Luni dimineaţa. 

1'::- . 

de apărare dela miază-noapte şi dela răsărit a ce-
tăţii. . 

*· 
Garnizoana cetătii se compwiea din reg. de hon. 

vezi 2 ( Giula), 5 (Seghedin), 7 (Vârşet) şi 8 (Lu
goj), aPoi din regimente din partea de miază-noapte 
a Ungariei, din glotaşi vienezi şi din artilerişti (tu
nari) de cetate din Ungaria şi din Austria. 

(E de notat că în aceste regimente sunt foarte 
multi Români, regimentele 2 şi 8 sunt aproape 
curat româneşti. - N. R.ed.) 

foamea a silit căderea cetătii. 

I 
J, 

I 
' 
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Budapesta. - Se anunţă dela cartierul rres-
Luni dimineata la ooasurile 6 şi 55 minute te- sei: Căderea cetătii a fost pricinuită de foame. 

legrafia fără sârmă din cetate a dat cea din urmă ln săptămâna trecută caii din cetate au fost 
telegramă, şi anume: tăiaţi toţi pentru alinarea foamei solda(ilor. Caii 

„ln acest moment comandantul cetătli a plecat cari mai erau ţinuti pentru hrana soldaţilor au J 

să se sfătuiască despre conditiile predării cetăţii". fost nutriţi cu tărâţe sărate de firez. 

1 

.. 
Cetatea s'a ţinut vitejeşte până în cel din urmă 

moment şi a pricinuit duşmanului pagube colosale. Porunca de zi a arhiducelui ffideric. 
ln zilele din urmă tunurile cetătii de sub comanda Budapesta•. - Se anuntă dela cartierul pres- I 
generalului Kuzmanek şi diviziunea de sub co- sei: · ! 
manda generalului Tamâsy au pricinuit Ruşilor Arhiducele Frideric a publicat o poruncă de 
pierderi îngrozitoare. APoi armata din cetate în zi către armată în care în cuvinte călduroase 
repetite rânduri a făcut încercări de a rupe cer- şi cu cea mai mare recunoştin(ă şi cu adevărată 
cui duşman înspre Medika, Bykom şi Plesovitze, mirare vorbeşte despre viteaza {farnizoană din 
alungându-l pe duşman în întăriturile lui cele mai Przemysl, care de nenumărate-ori în mod sân- , 
dela margine. De altfel duşmanul ridicase un a- geros a respins Pe Ruşi şi s'a apărat nână la -. i 
devăra.t inel de fer în jurul Przemyslului. cea din urmă încordare a puterii sale. Nici foa- ! 

Luni începu să mişte duşmanul, încercând să se mea n'a putut să învingă această garnizoana, 
apropie dinspre miază-noapte şi dinspre răsărit care a nimicit totul înainte de ce a predat duş
către inelul de apărare al cetătli. Aceste încer-

1 

manului mormanele .Przemysl11lui. Arhiducele 
cări a'le duşmanului se prăbuşiră în mod îngrozi- trimite salutul său eroilor neînvinşi, TJr> cari 
tor. Cadavrele ruseşti zac cu miile înaintea liniei numai puterea naturii i-a T}lltut îngenunchia. 

JCrtla Românilor pentru tron şi. patrie! 
i 
I 

Lista soldaţilor Români din comuna UZDIN, comitatul Torontal 1
1 

(Bănat), pe câmpul de luptă. · i · , 

. I 

Adam Radu, 32 ani 
Filip Tolvadean, 31 ani 
Adam Onciu, 31 ani 
lotia Veliciu, 31 ani 
George Onciu, 28 ani 
Ioan Ţăran, 28 ani 
Iovan Micşu, 30 ani 
George NeaKu, 30 ani 
Ioan Groza, 30 ani 

410 Nicolae Dragoescu, 30 ani 
Vidu Oah~ea, 30 ani 
Nicolae Sporea, 30 ani 
'Ilie Spariosu, 30 ani 
Iordan Ţăran, 30 ani 
Gruia Vasile, 30 ani 
Adam Mioc, 30 ani 
fosii Pentia. 28 ani 
Moise Lupulescu, 27 ani 
V asilie Lifa, 27 ani 

420 Nicolae Lintia, 27 ani 
George Butic, _27 ani 
Moise Sunda, 27 ani 
Ioan Bochiantiu, 27 ani 
Nicolae Mărian, 27 ani 
Gruia Bosica, 27 ani 
Todor Grosu, 27 ani 
Adam Rista, 27 ani 

. 'Proca Ţăran, 28 ani 
. Costa Suboni, 28 ani 
430 Todor Cocora. 25 ani 

Savu Oah~ea, 25 'ani 
, Todor Palean, 25 ani 
· Adam Stoia, 25 ani 
fosim Sămantiu, 25 ani
George Nedai. 25 ani 
Ioan Oiai. 25 ani 
Gligorie Puia. 25 ani . 
tloan Pleava. 25 ani 
V asa Boeriu, 25 ani : · 

440 lotia Palean, 25 ani 
George Gertinisan, 25 ani 
Adam Mezin, 25 ani -
Todor Veliciu, 25 ani 
David Vasilie, 25 ani 
Gruia Stoia, 25 ani · 
George Sirbu, 25 ani 

I 

. (Urmare) 
/ 

George Ţăran, 25 ani 
Adam Şocarda, 25 ani 
Gligorie Cocora, 28 ani 

450 Todor Butic, 28 ani· 
Ioan Barbu, 27 ani 
Pavel Lupu, 28 ani 
Ioan Bulic, 28 ani 
Nicolae Tambori, 28 ani 
Geon~e Bosica, 28 ani 
Ilie Petroviciu, 28 ani 
Mihai Băbuti; 25 ani 
Ioan Cercel, 26 ani 
lotia Socarda, 27 ani 

460 Trăilă Miclea, 26 ani 
Adam Cocora. 25 ani 
George Barbu, 27 ani 
Ilie Radu, 26 ani 
Vasa Motorojescu, 26 ani 
David Suboni, 27 ani 
Simion Giurca. 27 ani 
Todor Motorojescu, 27 ani 
Corneliu Boeriu, 26 ani · 
Ilie Barbu, 24 ani 

470 Nicolae Grosu. 24 ani 
Nicolae Socarda. 24 ani 
Lazar Barbu, 24 ani 
Petru Suboni, 24 ani 

·Pavel Spariosu, 24 ani 
Costa fizeşan, 24 ani 
Vasilie Mezin, 24 ani 
Vasllie Socarda, 24 ani 
Petru Bojin, 24 ani 
Todor frenti. 24 ani 
Vidu· Veliciu, 24 ani 

480 Moise Săcula, 27 ani 
Ioan Motoroiescu, 27 ani 
Liubomir Puia, 24 ani 
Nicolae Bosica, 24 ani 
Simion Puia. 24 ani 
Ioan Dalea, 24 ani 
Constantin Mezin, 24 ani 
Trandafir Dragoescu. 24 ani 
Nicolae Miclea, 33 ani 
Simion Spariosu, 26 ani 

490 Constantin Ţăran, 26 ani 
Ilie Demenescu, 26 ani , " 

... 

. I 
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Oliilorie 00ciean. 26 ani · 
Adam Babuti, 26 ani 
Costa Ţăran, 26 ani 
Corneliu Radulovlciu. 24 ani 
Ioan Mioc. 25 ani 
Mihai Giurc~ Z3 ani .. , 
lotia Boeriu, 23 ani 
Gruia Veliciu. 23 ani 

500 Ilie Ardelean, 23 ani 
Pavel Almajan, 23 ani 
Pavel Pălean, 23 ani . 
Adam Sârbu. 23 ani 
Trlfu Neda, 23 ani 
Simion Micleuş, 23 ani 
Gruia Stoia, 23 ani 
Crăciun Spăriosu. 23 ani 
George David, 26 ani 
Todor Stoi~ 26 ani 

510 George fâra, 23 ani 
Sima Stoia, 23 ·ani 
Adam Motorojescu. 23 ani 
Trăită Spăriosu„ 23 ani 
Geon;~e Nicodin. 23 ani 
Alexandru Sârbu, 25 ani 
Adam Guira. 25 ani 
Nicolae Barbu, 25 ani 
George Cretiu. 25 ani 
Adam Bojin, 25 ani 

520 Emilian Rusovan, 26 ani 
Adam Vereşan. 22 ani 
Moise Brenci, 25 ani 
George Măran, 22 ani 
Vasile Bălan, 22 ani 
Vasiiie Cretiu, 22 ani · 
Augustin Epure, 27 ani 
David Barbu„ 23 ani 
Trifu Milovan. 22 ani · 
Trandafir Bojin, 24 ani 

530 Nicolae Neda, 22 ani 

(Va unna) 

=-============================= 

Răsboiul. 
' 

Telellrame oficiale. 

Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - I.n Car,paţi în sectomJ ·dintre 
Ujoc şi depresiunea Koniecna luptele continuă. 
lin cele 2 zile din urmă am respins din oou ata
cu rile ,puternice ale iRuşilor şi. am făcut priso
nieri 3300 Ruşi. 

Intr'o luptă ce s'a dat pentru inălt•mea de 
lângă Wiskow, a reuşit să-I scoatem ,pe duşman 
din poziţiile lui, oaptu.rând cu acest pri.lei 8 ofi
ţeri şi 685 soldaţi. 

.Pe celelal·te fronturi n'a avut loc nici iun eve
niment esenţial. 

Berlin. - Dela cartierul 1Principal german 
se anunţă: Pe câmpul de răsboi oocidental: Am 
respins spre nord-vest dela Ariras, Ia Cairency 
două atacuri ale Francez.ii-Or întreprinse noap
tea împotriva noastră. 

In Champagne trupele noastre au executat 
cu succes explozia câtorva mine, iar spre nord 
dela Beau Sejour am respins un atac întreprins 
noaptea ·împotriva ooastră. „ 

Atacurile mai mici' ale Francezilor la Com
bres, Apremont şi iflyrey au fost fără .rezul
tat. 

Un atac îndreptat împotriva pozitiunilor 
noastre spre nordost dela Bodweler s'a prăbu
sit în focul nostru, având duşmanul mari pier-
deri. . 

Aviatorii duşmani au aruncat asupra 0-
stendei din nou bombe, cari n'au pricinuit nici 
o pagubă militară, dar au ornor:tt şi ·au rănit 
mai multi BeJgieni. . 

Un avion francez s'a prăb11~it in unna fo
cului nostru spre nordvest dela Verdun. iar un 
altul în care se găseau 2 subofiteri francezi, 
J'am silit să se coboare la Freiburg. Pe subofi
teri i-am făcut prisonieri. 

Pe câmpul de răsboiu oriental: TrupP.le 
noastre au urmărit pe Rusii alun.gati din Me
mel, au ocupat Krottmgenul rrusesc şi ·i-a eli
berât pe cei 3000 locuitori gennani. pe cari 
Rusii i-au târît cu ei. 

Atacul Ruşilor îndreptat împotriva noastră 
ve ambii tărmi ai râului Orzye, l'am respins. 

Zeppelinele atacă Parfsltl. 

Paris. - Luni noaptea la orele 11 şi 20 mi
nute a intrat în vigoare dispozitiile privitoare 
Ia măsurile de apărare, ordonate de autorită
tile militare, fiind Parisul iarăş amenintat de 
Zeppeline. Pomw.erii au făcut atenti pe locui~ 
tori, prin sunet ~ trimbite, la pericolul ce-i a
menintă. In întreg Parisul au fost stinse toate 
lămpile, lăsându-se peste capitală o întunecime 
adâncă. Două dirigeabile germane au aruncat 
ieri bombe asupra Parisului. O bombă a căzut 
în Neuille lângă Seine si a produs incendii. Altă 
bombă a pricinuit pagube mai neînsemnate, in
~endiind în Rue des Pelmmes coperisul unei 
case. In · apropiere de gara de vest, în strada 
Desire a fost produs deasemenea un incendiu 
care însă a fost înăbuşit imediat. In St. Ouen 
a ars o jireadă de paie. Asupra Amiers Ger
manii au aruncat 7 bombe cari au pricinuit pa
gube mari, trei persoane au fost rănite. In Cou
bevoie o bombă a nimerit doi muncitori. dintre 
cari unul a fost rănit mortal. In Levallois-Perret 
a fost dărâmat un edificiu, îngropând· sub ruine 
2 tineri, cari însă au fost salvati în grabă. Ei 
au suferit leziuni neimportante. In Rue Beccar
don o bombă• a produs deasemenea incendiu, 
care însă a fost imediat înăbuşit. La orele 3 5! 
30 minute pericolul trecuse. • 

Generalul Pau se Întoarce la Paris. 

Lyon. - „Progress" primeşte din Pet.ro
grad ştirea că general ul P.au împreună cu ln
sotitorii săi au părăsit capitala Rusiei întorcân
du-se la Paris. 

\ Luptele în Carpatl. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
nuntă: Luptele din Carpaţi continuă, fără ca 
să se fi apropiat de sfârşitul deciziv. Luptele 
se dau cu o vehementă şi î1J1dârjire pe întreg 
frontul cu un noroc schimbăcios pe o vreme 
favorabilă. 

Turcia îl cedează Bulgariei teritor. 

Roma. ,__ Turcia a îmbiat'o pe Bulgaria ca 
recompensaţie pentru neutralitatea ei rigt1-
roasă cu teritor până la linia Enos-Midia, afară 
de zona Adrianopolului, unde sunt morminte!~ 
sultanilor. 

Bulgaria În expectativă. 

•Sofia. - Primul ministru bulgar a declarat 
în conferenta majoritătii, că Bulgaria trebue 
să păstreze o atitudine expectativă, câtă vreme 
interesele tării nu vor reclama o nouă politica. 

Excursia aviatorilor francezi 
În Alsacia. 

·Basel. - Escadrila de avioane franceze a 
încercat Duminecă să facă un sbor deasupra 
Alsaciei de nord. Aviatorii germani a luat în 
goană escadrila franceză şi mai multe aparate 
franceze au suferit avarii. 

f reiburg. - Două aeropla•ne duşmane . au 
aruncat alaltăieri 5 bombe asupra oraşului. Un 
om a fost rănit. Un aeroplan francez a fost 
constrâns să coboare. Cei doi pasageri din el 
au fost făcuţi prisonieri. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 24 Martie 1915. . 

PENTRU NRUL NOSTRU DE PASTI pe 
seama rănitllor români. Colecta dşoarel LUCIA 
F. LUCUTA din Siria: 

Mihail Lucuta ppop şi familia 3 cor.; Dra
ghina Mera I cor., George Stan I cor .• Atana
sie Popoviclu Z cor .• Sofia Secuia Z cor •• Mihai 
Dulhaz l cor., Dimitrie Tămaş 2 cor.. Catita 
Suciu 1 cor., Dr. A. Popescu l cor., Hen~a l 
cor., Hermina Todorescu J cor .• Const. Popa 
v.-notar l cor., Sabina faur 20 fii., Romul Măe
ruşan 40 fli., Vasilie Popovlciu 40 fii., Nicolae 
Grec I cor., Teodor Lăzărescu I cor., Ana· 
Amar 1 cor •• Axentie Vărădeu 1 cor._ Petru 
Ardelean 40 fU„ Petru f Jueraş 40 fii., Iacob 

·' 

Durninecă,21 Martie 1915. 

Anta' 30 fii., George Hui 20 fli., Persfda Sevfciu 
40 fii., Tinca Cizmaş l cor., Lucia Rat SO fii., 
Steluta Vlădică 50 fii., Silvia Balint 50 fii., Petru 
Benea Z cor., Nicolae . Tămaş l cor.. Măruta 
Debeleac l cor., Petru Bodea 40 fii.. Savu 

. Vane 60 fii., Lucia Felicia Lucuta 80 fii„ Total: 
32 cor. 

Avizăm on. public românesc, că în Nr.-u/, no
stru de Paşti vom publica în întregime Usta tu
turor marinimoşilor cari au binevoit să, rontri-

. buie pentru Nr.-ul de Paşti al „Românului" menit 
să fie trimis răniţilor români prin spitalele ro
narhiei. O facem aceasta pentru ca să ştie şi să 
cunoască şi iubiţii noştri răniti numele acelor 
inimi nobile cari s' au gândit să Iacă bucurie ace
lor viteji fii ai neamului nostru cari departe de 
cei iubiti ai lor petrec marea sărbătoare a lnvie
rei Domnului pe patul de suferinţă a spitalelor 
militare. 

Medici militari români decorati. Aflăm din 
„Monitorul oficial", că M. Sa monarhul a deco
rat pe distinsul medic militar român d. Dr. Geor
ge Moga medic lct.-col. in Arad, comandantul 
spitalului de câmp 8/7 cu „Crucea de cavaler al 
ordiniului .Pranz Iosef" pe .cordonul de eroism 
pentru atitudinea eroică şi abnegaţiunea dove
dită în fata duşmanului, iar unui alt apreciat 
medic militar cu rangul de loeot. îli reg. de in
fanterie Nr. 33 din Arad, d. Dr. Pompiliu Nistor 
i s' a exprimat înalta recunoştinţă pentru atitu
dinea eroică şi almegafiunea dovedită în faţa 

-f y.şmanului. 
Moartea unui învătător erou. Suntem rugati 

a publicăm următoarele: 
Domnule redactor! Invătătorul Mitrofan 

;0sgatriu, fost caporal în reg. 23 de honvezi, de 
loc din părtile Şercăii, din tara Oltului (din 
Vad?) m'a rugat în ultimele-i momente, să-i în
cunostintez familia, de va murL Nem1tându-o 
face pe altă cale, Vă rog să publicati în „Ro
mânul", că rănit în Pief)f de o frântură de srap
nel, a murit în 17 Martie iz. la flilfsplatz in f( o
marniki (Galiţia), unde a fost şi innwrmântat. 
Cu toată stima: Cadet Al. S. Pelle! profesot .• 

O buturugă luată drept mină plutitoare. Se: ; 
anuntă dj.n T.-Severin că zilele trecute, văzdu
hul a fost cutremurat de trei puternice bubui
turi de tun. Un numeros public a început a se 
îndrepta cu grabă spre portul român, crezând 
că iarăş vre-o mină plutitoare a făcut explo
zie. Ce se intâmplase? Dunărea aducând o bu
turugă de mărimea unei mine plutitoare, a fost 
luată ca atare de cătr.e un vas militar rusesc 
care s'a grăbit să dea într'ânsa trei lovituri de 
tun. S'a făcut mult haz de această întâmplare 
şi mai ales de pripeala Rusilor 

· Semnarea concordatului dintre Vatican şi 
Serbia. Se anu1J1tă din Roma: Conform unor 
ştiri provenite din anturajul Papei ieri a fost 
semnat concordatul dintre Vatican si Serbia. 
Pe baza conventiei stabilite între aceste două 
state, în Serbia se va înfiinţa o arhiepiscopie 
romano-catolică cu sediul în OskUb. Se va mai 
înfiinta apoi un seminar romano-catoic, al că
rui sediu se va stabili ulterior. 

Băi la spatele frontului de luptă. Corespon
dentul special de pe câmpul de luptă al ziaru.lui 
„Daily Telegraph" spune.că Englezii au instalat 
la spatele frontului de luptă băi, unde ia fiecare 
soldat, cel putin odată la săptămână, baie caldă, 
pe_ când i se curătă cu aburi ferbinţi haiinele. 
Pentru nimic în lume nu ar renunţa soldatul en
glez la bai~ sa, când îi vine rândul. 

Aradul fără franzele. Jn virtutea ordinatiu
nei mmisteriale privitoare la folosirea obliga
torie a făinei de porumb de mârl'e, Mercuri, în
colo brutarilor din Arad li-e interzis de a mai 
coace franzele (chifle, jemişte) decât numai 
jimble pregătite cu apă. Ordinatiunea ministe
rială nu-i priveşte pe cofetari, cari şi de aci 
înainte îşi vor putea continua meseria. Artico
lele turtarilor sunt de asemenea în mare parte 
oprite. 

Pe câmpul de răsboiu dela sud nu se poate 
călători. Ministrul de interne aduce la cunos
tintă. că rudeniilor soldatilor cari se găsesc în 
Bosnia, .Herţegovina şi iOalmatia nu li se elibe
rează bilete de legitimatie, oprind comanda
mentul armatelor balcanice călătorirea particu- · 
lariJor în aceste tinuturi. 



Joi, 25 Martie 1915. 

Ultima ora~ 
COMUNICATUL OFICIAL DESPRE 

CĂDEREA PRZEMYSLULUI. 
iBucuresti. - Comunicatul oficial rusesc ra

portează scurt despre capitularea Przemyslului. 
Ruşii au serbătorit căderea Przemyslului orin 
un Tedeum oficiat la cartierul principal rusesc. 

ARMATA DE APĂRARE DIN PRZEMYSL. 
Budapesta. - Despre căderea Przemyslu

lui n'a sosit nici o ştire mai nouă. Trebue să · 
fim cu răbdare, până vor sosi comunicatele 
duşmanului, din cari vom cunoaşte conditiunile 
capitulărei şi amănunte. 

POSTA AD,1''1.INISTRATIEI. 
Alexandru 1M.i'f-cea, :Bogdand. Am ptiimit 7 

cor. în abonament până Ia 30 Iunie ia. c. 
O. Dudiulescu, Miersig. Atâta Ştim că s'au 

sistat. 
========------------

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

La „Lmrăria Con~orilla" 
Arad, str. Deak f erenc nr. 20 
se afll de vânzare clrţi de ruglciunl, 
bisericeşti, literare, populare etc. etc 

Em. Orlgorovitza. >Cum a fost odatlc. 
Schite din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 

Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului ~ 
Dim. Cantemir. >Descrierea Motdovelc . 
Oustave Flaubert. >Salamboc. (Roman is· 

toric. Trad. de Ludovic Dauş 
M. Sadoveanu. >Amintirile dprarulul 

Gheorghitl . . . . . • . . . . 
Victor Eftimiu. >Poemele singurltafiic 

(Poezii) . .. .• • . . . • . . . • 
Alexandru Ciuriz. foiletoane . • . . • 
I. Slavici Poveşti. . . . . . • • . . 
Ion Creangă. Opt're complete. . . . . 

t · Ion Pillat. > Eternitaţi de-o clipi. Poezfi • 
f Ion Oorun. Lume nacăjită. Povestiri . • 

Ouy de Maupassant Povestiri alese. Tra-
duceri de M. Sadoveanu . • . . „ 

A. C. Caia. Naţionalitar"a în artă Principi•, 
fapte, concluzii • • • . • • • • • 

Al. Cazaban Ce nu se poate spune . . 
Constanţa Hodoş. Martirii. . . • • • 
ju.Jes Payot. Educaţia Voinţei 
Ouy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

man . • . • . . . . . . • 
O. Coşbuc. >fire de torte. Poezii . 
Caton Theodorian. >La masa calicului<. 

Nuvele şi schiţe . . . • . • . • 
1000 doine, strigături şi chiuituri ce să 

obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 
astre poporale • . . • . . • • • 

M. Sadoveanu. >Oameni şi locuric . . 
> > >Privelişti Dobrogene·c • 

Al. Vlahuţă. > Dreptatec. Nuvele 
Bucura Dumbrava. >Haiducule . 
P. Dulfu •Gruia lui Novacc . . . . . 
Oeneral Al. Candiano Popescu > Rizbo'ul 

neatârnărei.c Asaltul şi luarea Griviţei 
N. Pora. >Intre viaţă şi moartec. Nuvele 
Ecatarina Pitiş. >Poezii.< . . . . • . 
Dimitrie Onciul. >Din Istoria Românieic. 
Th. D. Speranţia. >Anecdote de post • • 
Ion Dragoslav. Nuvele • • • • • • • 
A. Cotruş. Poezii • . . • • • • • • 
N. Iorga. >Viaţa femeilor în trecutul ro· 

mlnescc4 • . • . • . '. • 
Oh. Silvan. >Valea albăc. Roman istoric 

(1476) • • • • • • • • • • . • 
10. Ooga. >Din umbra zidurilor.< Pozii 
Acoftistul prea sfintei Născltoarei de 

Dumnezeu şi alte Acaf •iste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos Legat frumos 
Lcgatl în piie negri auritl • • . • 
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Acaftistul Preasfintei Nllscătoare de Dum
nezeu si alte rugăciuni Legatl frumos. 
Legat ln piele roşie . . . . . . • 

Acaftistul Preasfintei Niscltoare de 1Dum
nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 
brună Legată în os alb . . • . . 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hristos. Legatl în 
pânză, aurită . . . . . . . 

Visul Năsditvarei de Dumnezeu. Legatl 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări biseri-

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în
. văţltor. Preţul . . . . . . . • . 
Culegere de cântări bisericeşti legal . 
Mărgăritarul sufletului. Carte de trugă· 

ciuni şi cântări întocmită pentru tre
buinţele vietii. Lega1ă simplu Cor. 1·
în piele 3 20 Cor. în catifea . . . . 

Micul mărgăritariu sufletesc. Clrticicl de 
rugăciuni fi cântă•i. Legat . . . • 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 
cântiri bisericeşti. Legatl 1 ·- Cor., le· 
gatl tn catifea . • . . • • • . . 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legata . . . • • • • . • • • • 

O. Rotkă. Poezii . . . • , . . • • 
E. Revmt. ~Cântecul neamului<. Poezii 
N. Zaharia •Sentimente, pasiuni< Patrio-

tismul Bunătatea. Rau1att-a Mahtiozita
tea Arnitiţia. Disprtţul Afinitatt-a su
fletească. Resemnarea Laşitatea. Timidi
tatea Sinceritatea. Gelozia Cor. 2·
edrfie de lux . . . • . . • • . • 

Caton Teodorian. >Povestea unei odăic . 
N. Bălcescu. •Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazule . . . . . . . . . 

Stendhal (Henry Beyle) >Despre amorc. 
Traducere de G. A. Demetrescu. (Bibi. 
pentru toţi nr. 902- 906 . . • . .. 

Mihail Eminescu. > Viafa şi opera sac, de 
N. Zaharie. Ediţie de lux . . . • . 

I. Ursu, prof. universitar a Stefan cel Mare 
şi turcii< . . • . . . • . . . . 

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

Darv. Cr. Voica/eseu . . >Insemnările unui 
' bicicliste . • . • . • :· • . . ~ 

Ecaterina Colonel Sterlad. •Buna mena
jerac. Carte de bucate practici conţi
nând bucătlria română, franceză, ger
mână. Tot felul de prăjituri, dulceţuri, 
lnghefate precum şi bucătăria vegheta-
rianl • . • . . . . . • . . . . 

N. Nicolaescu şi O. Stoenescu. >Călluza 
stuparului<. Cu peste 120 figuri . . • 

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

Maria Cioban. >Scrisori către eleve< . 
Cântece religioase morale şi un bun sfat 
Povăţuitor la impărăţiea ·cerurilor 
Cu~gere de diferite cântece cuprinzând 

hore, doine, sârbe cântece de petrecere, 
marşuri, serenade, cântece poporale şi 
diVt'rSe . , • • . . . . . . 

Contribuţiuni istorice privitoare la trecu· 
tul Românilor de pe pământul crăiesc. 
Carte edată la iniţiativa şi sub îngrijirea 
dlor: Dr. llarion Puşcariu, Ioan de Preda, 
Dr. Lucian Borcia, Dr. Ioan Lupaş, Dr. 
Ion Mateiu şi Dr. Silviu Dragomir • . 

Simion Popescu, profesor. Contribuţiune 
la munca pentru ridicarea poporului. (Scri
sori cltra învAtltori, preoţi şi către cei 
ce vor să-şi cunoascA neamul). Lucrare 
premiată de Academia Română. . • .r. 

Versari alese. Poezii peporale. Poezii de\ 
dragoste ş. a. Poezii cltaneşti. Poezii 
religioaşe morale. Adunate de Ioan I. 
Ciurcu. . . • • • . . . . . • 

Doine şi strigături din Ardeal de Dr. L 
Iamik şi Andrei Bârseanu . . . . 

Balade poporale. Din ~ura poporului bă
năţean. Culese de Gheorghe Cltană, 
tnvAţltor • • • • • • • • • • • 
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Pentru porto săse adauge de fiecare carte 
10-20-30 fii. Pentru cele trimise sub bandă <+ nerecomandate) librăria nu ia asupra sa 
nici o răspundere. Pentru recomandare să se a
dauge separat 25 fii. de pachet (până la 1 kgr.) 

Pag. 5, 

vechi ,1 noul de vâ.:n.du't. 

Adresaţi.vă cu toatA tncrederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Vilâgos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate •i pe 
lângă preţurile oele mai moderate. 

Vinuri vechi din anti 1911 - 1912 
Vin alb - - -·74 -·62 
Rtzllng - - -·76 -·64 
Roşo de Mlnlş 1 '60 · 1 ·20 
Carbenet - 1 ·40 - -

Vinuri vechi şi nou din anul 1914. 
Vin alb - · -·52 -·42 
Rhltog - - - -'54 -·44 
Ş1ller - - -·86 -·-

Rachiuri. 

Rachiu de treve - - - 2·
Raehlu de treve specialitate - 2'40 
Expediez la dorinţă tn sticle· şi tn canti-

tate mai mică vin. 
· Vinul se expdieazi cu rambUl'Si dela 60 

litri tn sus sub tngrijirea mea proprie. 
V ase dau împrumut pe timp de două luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 

Be 947 Pe'tPu Ben.ea 
propr. lfi neg. de vinuri 

Yllacro• (Arad m.) 

ln ,atenţiunea 
negustorilor I 

. , Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă , şi zaharkale pen· 
tra preţuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kugler, Hel-

OÂB~ ~u;K~~;;~;~: I 
Piaţa Andrdssy, colţul Salaa uteza 

Telefon 1059. Telefon 1059. 
(Oa 2270) 

PEJITBU CA 8.1. CtTllPA.JlAŢI 

11 trebuia sl mergeţi la BUDAPESTA, la 

'' 
TRISKA'' 

se pot cumpira cu preţuri favo-
rabile. In localitate introducerea 
pe timp de un an o face gratis. 
In provinţi : expedia.zf pianuri 
cu porto şi pachetare gratis. 

TBISKA J. 
CLUJ CKOLOZSVAB), 
1tr. Bartha-Mikl61 nrul 14. 



Pai. 6. 

. 
INSTITUT DE ECOf'.iOMll Şl CI\EOIT SOCIETATE PE ACŢll IN PESAC. 

QL -=•--· .. ·--- ... _ - .a w .. ··- .e „.; eu:s:._ .• „. 

CONVO.CARE~ 

· Onoratii actionari ai institutului de economii şi credit societate pe 
actiuni „PESACANA • sunt învitati a participa la a 

v111~a adunare generală ordinară 
care se va tinea in 6 Aprilie n. a. c. la orele 11 a. m. în localul institutului. 

OBIECTE: 

l. Deschiderea şi constituirea adunării generale. · 
2. Presentarea bilantului pe 1914 in nex cu raportul directiunei şi al co mi-

tetului de supraveghere. 
3. Darea absolutoriului directiunei şi comitetului de supraveghiere. 
4. Decidere relativ la profitul curat. 
5. Eventuale propuneri în senzul §-lui 27 al statutelor. 

Pesac, la 21 Martie 1915. 
Direcţiunea. 

Active Contul Bilanţ Pasive 
- -

448soL-Cassa. „ . . . 4257 79 Capital . . 
Escont . . . 118567.23 Fond de rezervă . . . 2314\59 
Obligaţiuni . . ' 

. . 4819160 Depuneri . . 
Mobiliar . 490!86 Reescont . . . . . 
Efecte . . . . . . 1340 ·--- Deposite,. , . 
Cont Curent . . 28003 18 Divid. nerid. .. 
Pretenziuni . . . 3478184 °Io transitoare 

Profit . . 
-

1160957150 
-, 

\ - I I -
Debit · Contul Profit şi Perderi 

°Io la depuneri · 
°Io la reescont . 
1 O· o după °Io dep. . 
Dare . 
Salare . ... 
Chiria 
Servitor 
Regii .. 
°Io transit. 
Profit . . 

552116; · % Ia escont 
761167 °Io ]a oblig .. 
549\62 "Io Ia Co CO 
94 I j77 Proviziuni . 

1800-
220--
140-
34182 
615145 

234245 

13234146 
I 

,/ 

Pesac, la 31 Decenfvri 1914. 

DIRECŢIUNEA: 

. 

. 

. 

. . 
. 

. . 

. 

. . 

. 

104338101 
5785 -
. 640 -

721-
615145 

2342,45 

1160957!50 
I I 

Credit 

. ~01~~1« -
512136 
904148 

1653 18 -

I I3234i46 
I I 

Cuzman Bogdan m. p. Mihai Ardelean m. p. 
dir. executiv. 

Vichentie Păcurar m. p. Damian Andraş m. p. 
... . 

Substm!latul comitet de supraveghere am ex;:iminat conturile prezente şi le-am 
aflat exacte şi în consonanţă cu registrele institutului. 

Pesac, la 21 Martie n. 1915. 

Dr. ~ntoniu Bogdan m. p. Victor C. FizeŞianu m. p. Gheorghe Păcurar m. p. 

, 

... 

Joi, 25 Martie 1915. 

ltidO Gyula 
prăvălie de confecţiuni 

pentru dame în ARAD. 

' • 
Noutăfi în· 

din cottelen, pepita şi ·alte stofe 
la modă cu cel mai. bun croi, 
acum dela 35 coroane în sus. 

' • . . 
·:._ ·T- „. __ ,~ 

JACHETEI 
după moda cea mai nouă. r 

jachete scurte, ~ 
Capoate de sport, · 
jachete de mătasă, 
Ca poate albe, 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe,· 
Talii, , 
Halate 
Fuste, 
Mantale de lister şi gumă 

în asortiment extraordinar. Î 
., 
• 

Blni~ ~i hain~ d~ d~lin . 
Preţuri fixe I Telefon: 238. 

(Ra 2376) • 

t „ 

I 
! 

l 
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I O îiEi°iJTRG.R&FEEii
0fi: 1 

I ODINIOARA SOCIETATEA CURELARIROR 

. Strada Cisnădiei 45. s I B 11 u, Heltauer-g:sse 45. 
. '4 

O nouă invenţiune de clopote! 
Clopotul rezontor brevetat este alcătuit aşa că fortifică nu numai 

un sunet, ci şi alt sunet armonic şi ast
fel asemenitor acordului dă un sunet l'io 163i 

plin, puternio şi sărbătoresc 
precum şi adânc. 

Echipamente p. clopote de fer 
, Stalur• 

" " " „ 
Prospecte şi preliminar de apese gratii, 

\ F r i e d e r ic h· H o n i g 
fabrică de clopote brevetata 

iîlliiliiBl!limlil!llR:i~m&1 Arad, str. Răkoczi nr. 11-28. 

Cărţi şcolare 
aprobate de ministerul de culte şi Ven. Consistor din 
Arad, Oradea-mare şi Caransebeş (ediţiile cele mai nouă). 

„ 

. ,,CONCORDIA'' 
institut de credit şi economii, societate pe actii în Ujozora·Uzdin. 

Convocare. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „Concordia" 

societate pe acţii, se învită prin aceasta în virtutea §-ului 12 al sta
tutelor societăţii la a 

XXI-a adunare gen. ordinară, 
care se va ţinea în Ujozora-Uzdin la 8 Aprilie 1915. st. n. la 10 ore 
a. m. în localităţile institutulu . 

OBIECTELE: 
1. Raportul direcţiunei. 
2. Raportul comitetului de supraveghere. 
3. Prezentarea bilanţului încheiat cu 31 Decemvrie 1914. Propu

nerea direcţiunei şi a comitetului de supraveghere referitoare la 
împărţirea venitului curat, darea absolutorului pentru direcţiune şi 
comitet de supraveghere. 

4. Eventuale alte propuneri. 
U j oz ora-Uzdin, la 18 Martie 1915. 

Direcţiunea. 

Conform §·ului 16 sunt acţiile şi eventualele documente de plenipotenţă până 
inclusive 7 Aprilie st. n. a. c. a se depune la cassa institutului din partea acelor domni 
acţionari cari doresc a participa la adunarea generală. 

I • 

Un d IJ se pot afla noutăţile 

• cele mai moderne -

Unde 
Ei 

se pot cumpăra 

cele mai bune şi 

mai elegante 

PLOIERE? 
~·· 

~11.tout.cas 
şi ploiere pentru dame şi bărbaţi în executare perf ecti şi 

estetică, de calitatea cea mai bună şi cele mai moderne 

albituri pentru bărbaţi 
în executare recunoscută de cea mai buni. 

Că ma ş .I de modă albe şi colorate; : : ... ,; i }' .~· 
GULERE şi MANOETE /- „-.:-·d~llil-~'â";;:, 

albe şi colorate; BATISTE de buzunar; /. r'- " • 
BRATELE; CRAVATE pentru gulere V-:, :::ri!ii;~ ~~'iii 
simple şi duple; CĂMEŞI din păr de 
camilă; CIORAPI şi alţi articlii de modă ~~6Jf;~ 
p. bărbaţi în sortiment bogat şi cu pre· ~-~-~~~!IL 
ţurile cele mai ieftine se pot cumpăra dela 

GUSTAV SCHMIDT 
fabrici de paraplee tl prlvllie de articlli de mocii pentru blrhaţi 

(J SIBllU (Nagyszeben), Pia\a :are, palatul ,,Bodenkredit", I 

A n. u. ar ş co 1 ar. Pentru 80 elevi Coroane 4.-; 
pentru 120 elevi Coroane 5·- ; pentru 160 elevi Cor. 6·
A Vi z ş co 1 ar. - lskolai ertesito (legat). Preţul 30 fii 

De vânzare la „LIBRARIA CONCORDIA'' Arad, Deak-Ferenc Nr. 20. 

~,CONCORDIA'' 
takarek· es hitelintezet reszvenytarsasag Ujozora•Uzdin. 

Meghiv6 
A „Concordia" takarek- es hitelintezet mint reszvenytârsasâg 

reszvenyes urai ezennel az alapszabalyok 12. §-a enelmeben az 1915. 
evi aprilis ho 8-ao delelOtt 10 orakor az intezet hivatalos helyisegeben 
megtartand6 

XXl-ik ren des kozgiilesre, .. 
tisztelettel meghivatnak. 

TĂRGYSOROZAT: 
1. lgazgat6sag jelentese. 
z. A felilgyelo-bizottsâg jelentese. 
3. 1914 evi deczember h6 31·er61 osszeâllitott merleg eloter

jesztese, az igazgat6sâg es feliigyelă-bizottsagnak a tiszta jovedelem 
felosztasara vonatkoz6 javaslata, es az igazgat6sâg es ielilgyelo· 
bizottsâg felmentvenyeneli megadâsa. . 

. 4. Esetleges inditvan)rok. · · 
Kelt U j ozor â n, 1915. evi marczius h6 18-ân. 

Az igazgat6sâg. 

Az alapszabalyok 16 § a alapjan a kozgyiilesen szemelyesen vagy meghatalma
zottak alta) resztvenni 6hajt6 reszvtnyes urak fetkeretnek, hogy res:zvenyeiket es eset

i leges meghatalmaiâsaikat bezarolag aprilis h6 7-ig az intezet pinztarănal lctetbe he
i Iyezni sziveskedjenek. 

/G 't 
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~~CON'"COR..:DI..A..''. 
institut de credit şi economii, societate pe acţ;ii în UJOZORA-UZDIN. 

ACTIV A-V AGYON Contul Bilanţ - Merteg-szamla PASIV A-TEHER 

191 
189, 194, 137 

182 

130, 1117 

156 
186 
186 

Cas~11 - Penztar . 
Cambii de bancă - Vâlt6k . 
Cambii cu acoperire hipotecară - Jelzalogbizto-

sitott valt6k . . . . . . . 
Efecte proprii - ţrtekpapirok . . 
Realităţi - Ingatlanok . . . . 
Mobiliar - f elszereles . . . . 
Mobiliar după amort. - Leiras utan 

135·-
13·-

·- -

6252,64 
148842 43 

28668 40 
4317 97 
9139,97 

122-

197343 41 

73 
172 

181 
168. 

198 
111 
158 

199 
192, 1112 

188 
93 

187 
177 

. 

Capital societar I. - Al11ptoke . . 62.000·-
" ,, incurs din Em. II.- fel-

emelt t6kebol befolyt osszeg . . ·• 13.374·60 
fond de rez gen. -Tartalekalap . . . 9.130·

„ „ „ pentru dubioase -· Tarta
lekalap net. veszteseg- . . . . . 

fond filantropic -- Jotekonyczelualap 
· „ pentru penziuni - Nyugdijalap 

5.808·82 
205·47 

1.59()"47 
„ „ susţinerea căşii - Tarta-
lekalap. intezeti haz . . . . . . . 5.000·-

Depozite spre fructificare - Takarekbetetek . 
Reescompt - Visszleszamitolâs . . . . . 
Dividende neridicate - felnemvett osztalek . 
Interese transitoare - Atmeneti kamatok . . 
Diverse conturi creditoare - Kiilonfele hitelezăk 
Profit curat - Tiszta nyeremeny . 

7537460 

21734 76 
7560413 
12228 -

244-
1900 39 
583 33 

967420 

197343141 

EŞITE-KIADÂSOK Contul Profit şi Perdere - Nyereseg es Veszteseg-szamla VENITE-BEVcTELEK 
. . 

Interese dela cambii şi hipotecare - Vâlt6 es 
jelzalog kamatok . . . . . . . . . • 15743 56 

Pro viziuni - Jutalekok . . . . . . . . . 780~ 69 
Venit<: dela efecte şi realităţi - Jovedelmek ertek-

pap1rok es ingatlanok utân . . . . . . . 201 10 

li 6 Interese la depuneri ridicate şi capitalizate - 1111 193 
felvett es tokesitett kamatok . . . . . 4242 97 

174, 197 Interese de reescompt - Visszleszâmitolasi ka- 1115 196 
162, 1113 149. 

matok . . . . . . . . . . . . . . . 1940 94 200, 184 
180 Salare - fizetesek . . . . . . . . . . . 4030 27 
178 Bani de cvartir - Lakpenz . . . . . . . . 199 9:> 
195 Dare erarială şi comunală - Allami es kozsegi 

ad6k . . . . • . . . ..... · . . . 2644 56 
138 Chirie -- Hăzber . . . . . . . . . . . . . 168 --
173 Spese de cancelarie -- Irodai koltsegek . . . 98 52 
190 Spese de călătorie - Utazâsi kOltsegek . . . . 128 
176 Spese de protest şi proces - Ovas es perkolts. 420 30 
148 Tipărituri - Nyomtatvanyok . . . . . . . . 193 64 
186 Descriere din mobiliar - felszerele~i leirâs ' . . 13 -
177 Profit curat - Tiszta nyeremeny . . 9674 2( 

23754135 

I I 
Ujozora-Uzdin, la 31Decemvrie1914. 

Ilia Spariosu m. p. contabil. On. Conopan m. p. dir. executiv. 
DIRECŢIUNEA - IGAZGATOSÂG: 

M. BAlan m. p. V. Puia m. p. GI. Bosica m. p. P. Spariosu m. p. D. Fizeşan m. p. P. Giura m. p. I. Fera m. p: 

Raportul comitetului de supraveghiere. 

Onorată adunare generală I 
Avem onorul a Vă raporta că afacerile "in~tţtutului „ Con~o'°dia" 

în decursul anului de gestiune 1914 le-am urmant cu cea mai mare 
atenţiune, şi registrele P.urtate le-am aflat ~n bună ordine. Bilanţul 
încheiat cu 31 Decemvne 1914 cu un profit curat de 9674 Cor. 20 
tn. l-am examinat, ş) aflându-l compus pe baze reale, ne luăm voia 
a propune: 

a) să binevoiti a aproba bilanţul, · 
b) a da absolutoru atât d1recţmnei cât şi comitetului de supra-

veghiere pe anul de gestiune 1914. 
Cu privire la distribuirea profitului curat, ne alăturăm la pro-

punerea direcţiunei. 

Cornel Milloşş m. p. Iova Cocora m. p. 

A felfigyelobizottsâg jelentese: 

Tisztelt Kozgyults I 
Tisztelettel van szerencsenk jelenteni, miszerint a lefolyt 1914. 

evben a „Concordia" takarekpenztâr iigymenete!et a Jegnagyobb 
eberseggel ellenoriztiik es azt a vezetett konyvekkel mindenben j6 
rendben talaituk. Az 1914. evi december h6 31-evel lezart merleget, · 
mely 9674 kor. 20 fil. tiszta 'jovedelmet tiintet fel, megvizsgalfuk, 
azt realis alapon szerkesztve talâltuk, miert is a kovetkezo indit-
vanyt van szerencsenk eloterjeszteni: . 

a) Meltoztassek az evi zarmerleget j6vahagyni. · · 
b) Melt6ztassek ugy az igazgat6sagnak, valamint a feliigyelo

bizottsâgnak 1914. iizletevre a felmentvenyt megadni. 
. Az evi tiszta nyereseg mikenti felosztasa tekinteteben minden-
ben hozzâjarulunk az .igazgatosag elăterjesztesehez. 

\, 
Ioan Mezin m. P. Ilie Bălan m. p. 

Tiparul tipo2rafiei „Concordia·' societate pe actii în Arad. -: Editor-responsabil: LAURENŢIU LUCA. 
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