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Nr. 750. 

Situaţia 
Arad, 12 Martie. 

Din importanta corespondenţă di·n Sofa 
ce a1m publi'cat Duminiecă s' a putut vedea 
c:umcă în Bulgaria guvernul ia ·serioase mă
suri mtlitare printre cari: 

I) Facerea de manevre de primăvară. 
2) Concentrarea tuturor ofiţerilor de re-

zervă. . 
Nu ştim dacă cetitorii acestui z~ar îşi a

m~nresc dar şi în .ajunul răsboiu!lui balcani'C 
Bulgarii au procedat la fel: au concentrat 
rezervele sub cuvânt de manevre, au dat ma
r·ilar puteri toate asigură•rile cerute, dair acea
stă măsură le-a slujit ca ~a momentul oportun 
să arunce asupra Turciei întreaga lor armată 
mobi:Jizată. 

Dar faptul este .astăzi cu mult mai cairac
teristic, fiindcă nu mai e vorba despre ma
. newe de toa'lîl111ă aşa OU1l11 s'a obişnuit înrot
deauna în Bul'gairi.a şi 'se obişnueşte în a
proape toate ţările, ci de manevre de primă
vară. Pentru o ţară agri-cală cum e Bulgairia, 
mainevrele Ide p:rimăvairă sunt o n~atlă pa
gubă, şi ele nu pot fi convocate decât numai 
în cazul î-n care trebuinţele urgente ale. arpă
rărei naţionale air pretinl(fe a'Ceasta.· 

Este, d.ar, evident că, dacă Bulgaria se 
simte •nevoită să convoace re~ervele ei pen
t·ru ma111evre de pr~măvairă, dacă guvernul a 
reru:t iparJ.amentului 5 milioane credit, dacă 
toţi ofiţerii de rezervă au fost oonvocati, toa-
te acestea nu pot 1nsemna decât că regatul 
bu1lgatr ia măsur_i serioase de pregătire mili
tară. 

Să nu pierdem din vedere, i.a:răş că decre-

La scunda moară. 
La scunda moară dintre plopi 
Rămasă din străbuni, 
Se adunau bunicii no$ti 
De basme, glume buni. 
Azi, alţii locul le-au luat, 
€ăci alte vremuri curg ... 
Cei vechi s' au stins de-avalma toţi, 
Cu-al basmelor amurg. 

Cum stau la scoc pierdut în vis 
Şi-ascult cum apa geme, 
Prcn ceata depărtării văd 
Trecut' a, dulce vreme. 
De muU s' au stins acele vremi 
Frumoase şi senine; 
Azi moara 'n cetluieli de grinzi 
Abia de se mai tine. 

Şi multe vieţi s' au uerândat 
ln vremea cea fugară, 
-Ca un moşneag încăruntit 
Mai stă doar vechea moară. 
Ca un unchiaş pilduitor 
Ce multe şti să spună, 
Pe toti cei dornici de poveşti 
ln preajmă şi-i adună. 

Bistriţa. Emil A. Chiffa. 

Numind poporal pe I an 4. cor. 
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I,NSERTIUN ILE 
se primesc b a~mini-

stratie. 
Multuniite \lllblice ~i Lei, 
clcschi.s cost:i şirul 20 fil. 
Manuscriptele nu se în· 

napoiază. 

tarea manevrelor de primăvară î1n Bulgaria se mire __ ~ . ..I . 

apar legate de câteva împrejurări: I111oorcarea flotei angfo„franceze de a pă-

Intâi, că manevrele mtr'un sezon cu totul 

neobişnuit uTmează de aproape împrumutu-

. :Jui pe oaire Bu•garia l'a contractat la Berlin. 
A doua că flota a1ngl~franceză, a teşit brusc 

clin i-na:cţiune şi a căutat să ipătmndă pri!l 

Daridanele tocmai imediat după decretairea 
mainevrelOff bulgarre. Al treilea că relaţiunHe 

greco-bulgare înoop să se îmăutătească, iar 

tonul pressei bulgare să -părăsească rezerva 

de până acum. 

Nu este, dar, de mirare oa şi România~ 

faţă•· de... ni.ainevrele ' ~e primăvară ale 
Bulgariei să ia măsuri, să. se îngrijească a 

fi gata ·pentru orice surprindere, pentru ori

ce eventualitate . 

ltt faţa situaţiei care devine, din zi în zi 

mai puţin cla-ră, din această pairte, este evi

dent, - spu111e confratele „Steagul" din Bu-

cureşti, - că România se află în dreptul ei 

· de a fi deşteaptă ~ 

Dacă Bulgaria se orede autorizată de 1 

evennmente ca să recurgă Ia o măsură ne- I 
obişnuită, precum sunt manevrele de primă- I 
vară, nici România nu poate sta cu braţele 

trunde prin Dardanele pentru a ocupa Con

stantinopohrl n'a reuşit, dar arată intenţia 

aliaţilor de a face presiuni şi asupra Bulga

rilor. 

Politica . externă a Angliei. 
Motivele cari au determinat rivalitatea dintre 
Anglia şi Germania. - Lupta de preponderanta 

intre ~ele două state. 
; 

hi Bucureşti, la Cercul <le° Studii al partidu
lui conservator a tinut o ronferinţă d. N. Io
nescu, oare a vorbit despre „Politica externă a 
Angliei". 

Conferenţiarul a arătat că în conflagraţiu
nea actuală, conflictul este mai accentuat în
tre poporul german. şi englez, fiindcă între a-\ 
ceste două popoare există un antagonism de 
interese. 

·Motivul acestui antagonism este pe deo
parte dorinţa de stăpânire colonială a Angliei, 
iar pe de altă parte năzuinţa Germaniei de 
a sta în fruntea puterilor europene. 

La ambele popoare se manifestă tendinţe de 
puteri mondiale, utilizând sisteme economice si 
politice ca mijloace de actiune. La ambele po
poare există noţiunea de imperialism. răsărită 
dintr'un sentiment de mândrie de rassă, care 
determină o politică externă de stăpânire eco-

cruciş, ~l · / nomică şi militară în .cercuri eât mai largi. 
~pre a. nu fi surprinsă de evenimente. 

1 
In ceeace priveşte poporul englez, confe-

. . . ~ . . ~ renţiarul a arătat, că la aceasta pe lângă o în-
De aceea nimenea mei sa se alarmeze, nzcz sa ' suşire înăscută, au influenţat situaţia geogra-

1 • 

aminteste de astfel de bucurii. numai din cele 
văzute în casele altora, dar mai ales din casa 

O singură· durere a avut cuconul Leonaş în pări.rytească, atât de veselă şi binecuvâD.1,ată în 
viata lui. Nu le dăruise Dumnezeu căsnicia cu copu. • 

·intre flori. 

·copii, şi asta era lucru mare. : In -nopţile lor de urît dureros, de câteori 
Casa lui, casă plină de tot belşugul şi toată nu-i povestea sotiei despre veselia şi clocotul 

îngăduiala, i se părea o casă pustie, iar viata de viată ce stăpâneau în casa lui de naştere. 
fără nici un rost. - O spuză de copii, Mirito dragă, paispre-

Ar fi dorit să fie şi el părtaşul veghei şi al zece eram la număr, - snunea cuconu Leonas. 
grijelor ce ti le dă un copil în casă cu plânsul şi Şi părintii noştri, după cum i-ai apucat şi tu si 
neliniştea vietii lui plăpânde, dar să se bucure toti ceilalti feciori şi gineri.erau voinici amân
în acelaş timp şi de privirea mângăietoare a doi, si mal niciodată nu i-am văzut necăjiţi de 
ochilor micuti ori de surâsul nevinovat al buze- greul casei; ci dimpotrivă, întotdeauna veseli, 
lor fragede. împărteau surâs şi mângăieri tuturor odrasle-

Aceste fiinte mici şi drăgălaşe. cari se chia- lor, cu cari se făliau oricui.... Şi-au trăit mul
mă copii, de i-ar fi adus o întreagă viată de tumiti în viată, iar la moarte au închis ochii fe
griji şi nevoi, totuş s'ar fi simtit răsplătit îndea- riciti, găsindu-se încunjurati ,de atâţi feciori, 
juns prin cel dintâi gângurit nevinovat al în- nepoti şi strănepoti! ... Iar noi, noi n'avem pe 
cercării cuvântului de „tată''. Cât farmec. nimeni în lumea asta! Ce viată pustie şi fără 

Doamne, să .fii martorul celor dintâi paşi ne rost! Iar după aceste cuvinte, oftau şi unul şi a1-
cari îi încearcă un copilaş! tul şi apoi îşi căutau uitare şi mângăiere care 
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JI vezi stând nonuşor deodată, anoi cu mâ- si cum putea. Noaptea în urmărirea şi prinde
nile întinse înlături ca două aripioare şi cu ochii rea vre-unui gând prietenos care ducea spre \ 
plini de nădeidea vietii, mişcă picioruşele fra- pacea liniştitoare a somnului, iar ziua, "'"in- : 
gede în cele dintâi încercări ale mersului. zându-se în. momeala diferitelor treburi. Aşe-

Micutul a făcut un pas şl râde vesel de iz- 1 zati cu g'ospodăria în marginea oraşului, cu 
bânda căpătată; iar cei din jurul lui îl prind cu Ioc mult şi larg împrejur. Cuconul Leonaş a a
drag în brate, punându-şi to.ată nădejdea în vut de altfel putinţa ca să-4':i îndrepte toată 

I viata cea nouă care se ridică. . grija şi dragostea asupra atâtor alte podoabe 
Si el, sortitul singurătăţii si al pustiului, lsi cu cari Dumnezeu a dăruît firea. 
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- ' f1că a Wrei lot şi surplusul de populati-e (ISUpra ! nental Anglia e izgonită de pe continent; ră-
caracternlui anglo-saxon de a îi un serios con,- I mfine Jns~1 mare putere maritimă. 
duditor al comertului şi industriei. Se mai a- .I In timpul acesta Rusia s'a tof mărit şi Ăn
<laoRă la aceasta şi faptul, că la Englezi nu e. '· glia îşi afiază Austria. Când însă în politica 
o opoziţie prom„1tată între sentimentul natio"' mondială a intrat şi Oermania, de atunci A11-
11al şi consmopolitism. · · glia a. început să fie îngrijorată, ca nu cumva 

Politica externă a Angliei se urmează cu.- bazele economice ale .politicei sale s.ă sufere o 
continuitate de câteva sute de ani, viariind" nu.: st;:înjenire în suprematia ei. . _, 
mai mijioacele intrcbuintate .. · .: __ Motivul acesta a fa.cut să vedem astăzi că 

Anglia a intrat în politica' 1~~on.diaiă sub re'- Anglia ~uptă cu !ndârji~e a_Iături. d~ vec~ea ei 
gina Elisabeta, cu- dorinta de a răsturna Spa. d~şmana franta 1mpotnva impenahsmulm ger
nia, atotputernică pe atunci. Ajutată de Olanda. man. 
a isbutit să distrugă ,;invincibila armata" şi de - In ultimii ani s'a accentuat în Anglia, princi
acum începe tendinţa ei colonială spre India. piui unui stat imperialist. - ceeace implică o 
Sub Cromwell se stabileşte actul de na- orF;anizare armată. Rezultatul este vădit în ar
vigatie, care hotăreşte, ca toate mărfurile des- matele venite din colonii în Europa. 
tinate Angliei, să-; He transportate numai ipe In această ordine de idei, conferentiarul a 
vase engleze. Cu aceasta puterea maritimă a afirmat că Anglia n'a putut să lupte niciodat<1 
Olandei intră în decadentă. Cu încetul Anglia singură, iar după răsboaie a transformat pe 
devine stăpfwitoarea coastelor americane; în- foştii prieteni în vrăjmaşi. Este însă fapt cert, 
tră în conflict cu franta, câştigând necontenit că totdeauna Englezii au ajutat popoarele mici. 
avanţa_gii comerciale.. Atra_ge ap?i sprijinul D. N. Ionescu, şi-a terminat interesanta con
~rus1e1 - .de unde a 1sbucmt ura mtre Franta : ferintă, exprimându-şi nădejdea în viabilitatea 

, şi Germania. J efectivă şi leală a principiului nationalităţilor. 
După revoluţia franceză, prin blocul conti- ce va fi stabilit după această conflagraţie. 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna CERU-BACAINŢI, comitatul 

. Hunedoarei, pe câmpul de luptă. 

Dara Zaharie. June 
Ciupa Ilie, are 5 copii, (rănit) 
Giurgiu Achim, căsăt. 
Giur~iu Vasile, are 2 copii 
Filip Ion căsăt. 
Sârb Nicolae. june 
Bucur Mihaiu, june 
Bucur Avram 1.- Todor, june, (prins) 
Bucur Vasile, căsăt. 

W Giundu Ion, căsăt. 
·Bucur Avram, are 3 copii, (prins) 
Bucur Tim of teiu, căsăt. · 
Bota· Nicolae, are 2 copii 
Herta Avram, are I copil 
Bota Avram, are 3 copii, (rănit) 
Tabacar Todor, are 2 copii 
Muntean P~tru, are 3 copii, (rănit) 
Bucur Petru are 3 copii, (rănit) 
Bucur Dionisie, june 

20 Şpan Ion, căsăt., (rănit) 
Şpan Ion,_ are 2 copii 

$i-a sădit astfel, fntr'o pa~te a grăditiii, toate 
neamurile de pomi, în alt colt a pus momitori 
buh1cţ,;.'{le vie, iar împrejurimea case1or mari 
si frur'fift'iase. - case în cari cucoana Mirita nu 
mai dovedea cu treburile, -7"" a împodobit-o c'o 
drăgălaşă lume de flori. 

Avea o deosebită "'rijă pentru pomii cu fruc
tele minunate şi vita cu strugurii din cari în
frupta pe oricine i-ar fi călcat prav.ul gospodă
riei: din grădina de flori era însă nelipsit. Ni
căiri nu se simtea mai bine şi mai m"ir"';.;iat de 
focul ce-i ardea -în suflet, decât acolo în 'mij · 
locul acelor minunate fiinte, cari-I priviau cu 
atâta dra!l. chemându-l din toate părtile cu o
cl1ii lor minunati în fel şi chip de culori. 

ne cu prîmăvară si până toamna, le corcolia 
şi în~rijea cu mâna lui, vorbindu-le cu drag ca 
şi cum ele J'ar fi auzit şi înteles. Sh uitând <le 
graiul argintiu al copiilor doriti, se simtia fericit 
între florile lui cu cari încenuse să se deprindă 
şi să se înteleag-ă atflt de bine. Dar si aci s'a
hăteau dipe de urît. mai ales când iarna cu ari-. 

~pelc ei de ghiată. s'ahătea închizând ochii fiin· 
telor lui mult iuhite. -

Se grăbia însă şi el si-şi ump)ea casa din 
nenic cu tot ce avea mai drag din ~rădină; 
pentru ca astfel să nu simtă până. înt(atât urî-
tul iernei. · · 

Ba câte-odată, când ise-părea că iarna nrea 
stăruie mult prin pa:rtea locului si-i prindea u
rîtul răscolindu-i vechiul foc: din Inimă, pără
sea casa şi, rătăcind pe străzi, căuta să steie 

Bardan Avram, căsăt. 
Bardan Andronic, june, (prins) 
1Cibean Petru, 3 copii 
Noja Ioan, 3 copii 
Bucur Nicolae, june,- (rănit) 
Pasc Ion, are 5 copii 
Hurduban Demian, june, rănit) 
Vlaic Geon!e, căsăt. (rănit) 

30 Hurduban Ilie, căsăt. 
Hurduban Nicolae, june 
Hurduban filimon, june, (rănit) 
Badiu Dumitru, are 4 copii, (rănit) 
Trif Amos, are 2 copil 
Borza Ion, are I copil 
Bucur Ion, june - 1 

Bucur Avram, June 
Muntean Savin, june 
Perta lndreiu, are 3 copil 

40 Bla~a Ion. căsăt. 
Cristian Lazăr, are' 4 copii, (rănit) 
Bucur Iosif, are I copil, (rănit) 

I de vorbă tăinuind î·n graiu duios cu orice copilaş 
., ce i-ar fi ieşit în cale. . 

'. Şi, întâlnind un micut ici, unul mai dincolo, 
legând vorba şi cu unul şi cu altul. dfindu-Je un 
ban ori o jucărie, nu arareori îl vedeai cu un 
eiucur de băietaşi şi fetite Pe cari luându-i a
casă îi înfătişa cucoanei Mirita spunându-i cu o 
vădită multumire. 

- -Iată; dragă, copilaşii noştri! Cât vom 
mai avea zile, pentru ei să trăim. - . 

Si atunci în casa mare "din marginea târ.gu
lui răsunau graiul cel vesel şi râsul argintiu al 
copiilor după cari cuconul Leonas oftase o 

viată întreagă. 

. In vremea aceasta, nici cucoana Mirita nu 
rămânea mai prejos de sotul său, căci nu lăsa 
pe micuti să le iese din casă până ce nu-i în
cărca cu rochite ori hăinute anume gătite sau 
amăgitoare lucruri de a 1e mâncării. 

Dar cuconul Leonas nici vara nu se putea 
lipsi de ·v.ălăg-ia şi viata plină de veselie a co
nilasilor. Purtându-i de mâni si grăindu-le fru
mos. îi ducea de colo până colo prin g-rădină, 
printre florile lui mult iubite, iar când le în<ră
duia să plece, pe Jân~ă a1te bunuri ii :mpodo
bia şi cu flori. ·Făcea o înfrăti.-~ între coniii lui 
- florile - şi între cei străini cari îl vizitau. 
Iar pentru ca înfrătirea aceasta să fie veşnică, 
conul . Leonas. în deplină întelegere cu coana 
Mirita au sorocit ca "toată averea lor. dar mai 
ales casa si grădina, să fie hărăzită florilor şi 
copiilor mici. ... 

------~--------------- ----- ·- - ----- ---- -·-··-----------'--~ 
------~------ -- -

Sâmbătă, 13 Martie ·1915. 

Sârb Pavel, June 
Pasc Avram, june 
Pasc Alexandru, june 
Bara Achim, are 2 copii. (prins) 
Bucur Ion I. Avram, căsăt„ (rănit) 
losii Nicolae, are 2 copii 
Dregan Pavel căs„ are 1 couil 
Dregan Nicolae, are 2 copii 

50 Dregan Teofil, June 
1Gauga iacheiu, June, (prins) 
Adamatiu Simion, june, (rănit) 
Costea Simion, are 2 copii, (rănit) 
Ploia Chiprian, are 2 copii,. (rănit) 
Dara Ion I. Nicolae, are Z copii 
Dara Zaharie, are I copil, (rănit) · 
Dregan Nicolae, are 4 copil, (rănit) 
Zaharie Vasile, are I eonii 
Barb Marian, are 5 copii 

60 Hurduban George, căs., (rănit) 
Pbean Petru, are 3 copii 
Sârb Nicolae, june 

Comuna noastră are 710 suflete. :Afară de cei 
înşiraţi mai sus mai sunt asentati din nou. 

Comunicat prin: Aurellu Pascu, 
preot ort. rom. 

Scrisori din Germania. 
„Tabla de on9are". - Lupta in tranşee. - Planul An

gliei nu va reuşi. 

Freiburg, 10 Martie . 

Intr'un oraş mai mic vezi şi simti mai bine efectele 
răsboiului. Aici durerea iese mai în evidentă, pe când 
entuziasmul preferă mai mult oraşele mari. lti sunt cu
noscute golurile Pe cari răsboiul le-a făcut aici, căci a
proape fiecare familie îti este cunoscută. In listele de 
n10rti şi răniţi de aici, întâlneşti nume cunoscute. De 
aceea durerea din acest oraş o simt şi eu.„. 

Viata acuma în Freiburg e mult mai liniştită ca în 
timpurile normale. Unde mai e vesela viată studenţească 
cu nelipsitele „K,neipe"! Odată cu venirea nopţii, stră
zile devin pustii . .-. Numai gruputl, grupuri de soldaţi 
trec adei;ea. Văzându-i mereu, te întrebi de unde oare 
atâtia soldaţi? Mai ieri au plecat vre-o 800 de rezer
vişti. I-am condus şi eu la gar.ă. La despărţire, una din 
cele mai duioase despărtiri ce-am văzut, s'au plâns la. 
crimi curate, fără ruşine de privirile străine .... Şi trenul 
a pornit încet, încet.. .. ca şi cum ar fi voit să le mai 
dea timp să învăluie cu o privire de adio pe acei cari i-au 
însoţit. .. 

Vestita ,.Bergakademie", fala oraşului Freiburg nu 
rr.ai are astăzi decât abia 40 de studenti ! Mai toţi stu
denţii germani au plecat dela începutul răsboiului ca vo
luntari. Profesorii cari sunt pe câmpul de luptă sunt 

Şi astfel vieata s'a scurs când cu .nor şi gân-
. duri mohorî.te, când ou soare şi senin, până când 
s'atţ pomenit spre bătrâneţea aducătoare de 
grija altor lumi. Cei d.intâi paşi spre aceste că
rări au fost făcuţi de cucoana Miriţa. Bătrânul 
a jelit-o câtăva vreme, iar apoi şi-a găsit m:1n
găierea tot î.n .lumea copiilor ,şi-a florilor lu<i pe 
cari le iubea şi le îngrijia ca şi în v~ernea tine
reţii. 

Treouse astfel câtiva ani la mi.iloc, fără ca 
să se gândească mult la tovarăşa dusă. 

In vara aceea însă, cu toată_ tovărăşia nenu
măratelor flori şi a câtorva fluturaşi de copii din 
ve~ini, cari îi erau nedeslipiţi din preajmă, to
tuş îJ stăpânia un neţărmurit dor de cucoana Mi
rita. O visa noaptea şi-i auzia lămurit graiul 
prin care-i spunea, că se simte prea stingheră 
acolo în lumea în care se călătorise; 1iar ziua 1111 
arareori -0 vedea par'că răsărind di.ntr·e tufişurile 
de flori. O striga, făcea câtiva paşi spre vedenia 
dragă, iar apoi se desmet.icia dându-şi seamă 
că nu era nimic ae\.>ea. 

. Dar cu toată slăbiciunea care începuse să-l 
stăpânească, în mintea lui se lămuria un singur 
lucru, apropierea sfârşitului; iar asta nu-i î.n
spăimântă, ci dimpotrivă, simţind o uşurare su
fletească, aştepta dipa sfârşitului, cum voini
·cul ostenit doreşte aţipirea somnului atât de 
dulce şi momitor. Şi astfel în stăpânirea acestui . 
srimtământ, îşi petrecea timpul mai mult împre
jurul casei ori printre· tableJ.e de flori. 

Intr'o zi 'CU soare domol şi vreme răcoroasă, 

---~--\ -·-
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'supliniti, aşa că cursurile continuă, deşi suntem atâtia 
de puţini studenţi. La intrarea Academiei atârnă tabla 
de onoare „Ehrentafel", împodobită cu frunze de stejar. 
Pe ea sunt înscrise numele studentilor cari au căzut 

pentru tară, împreună cu a tânărului profesor de Ra
diumkunde, l(ohlrausch, care a căzut chiar dela înce
putul r.ăsboiului Pe frontul de vest. 

Ei dorm departe, departe ... în tară duşmană. Dorm ca 
adevăraţi eroi. Nimic, nici un cosciug, nici o pătură nu 
acoperă corpul lor. O cruce de lemn pe care furtuna a 
dat-o jos, arată locul. Un nume a fost scris pe ea cu 
creta, un nume pe care ploile şi zăpezile l'au şters .... 
Dar recunoştinta unui popor întreg le va ridica acestor 
eroi, în inima fiecăruia de aici, un monument pe care va 
fi scris cu litere de aur numele lor, un nume pe care nici 
ploile. nici zăpezile cele mai mari nu-l vor şterge .... 

• 
Lupta de câmp s'a transformat de mult pc frontul de 

vest într'o luptă de fortificatil pasagere, într'o luptă 

din şanţuri. Se dau lupte extrem de sângeroase pentru ... 
2000 sau aooo de metri în cazul cel mai fericit! Şi când 
lupta se dă pentru fiecare metru de pământ, ai tot drep
tul să te întrebi cu teamă dacă răsboiul nu va dura încă 
ani de zile. rn privinţa duratei răsboiului, aici unii cred 
că răsboiul se va termina la vară, alţii dau ca sigur 
sfârşitul lui la începutul iernei viitoare. In timpul acesta 
Englezii vorbesc de un răsboiu de 5 sau chiar IO ani! 
Răsboiul a adus cu el şi falimentul imaginaţiei. A adus 
cu el atâtea notiuni noui, pe cari imaginaţia noastră nu 
şi-le poate închipui. Putem noi, cari judecăm răsboiul 
dela masa noastră de scris, putem noi să ne închipuim 
oare ceea ce e răsboiul modern? Ni se dau atâtea şi a
tâtea descrieri şi tablouri despre un „Schiitzengrab" 
şi totuş imaginatia noastră nu poate să-şi închipuie ade
vărul. Numai acei cari de luni de zile trăiesc în asemenea 
şanturi de apărare, dela adăpostul cărora au respins 
crâncene atacuri duşmane, numai acei cari au văzut pe 
camaradul lor căzând alăturea, lovit de moarte, numai ei 
vor şti ceea ce e un Schiltzengrab! 

* 
Planul Angliei de~ a sili pe Germania prin foame la 

pace n'a reuşit şi cred că nici nu va reuşi. Germanii dis
pun de provizii îndestulătoare până la noua recoltă. Con
siliul federal a regulat circulatia cerealelor şi a făinei, 

precum şi punerea în siguran1ă a depozitelor de carne. 
Cerealele vor fi împărtite prin comune în mod ratio-

. nai, adecă proportional cu cifra populatici, Preturi s'au 
fixat. Totul e socotit de mai nainte, aşa că nimica ne-. 
prevăzut nu se mai poate întâmpla. 

Prăvăliile sunt pline cu provizii; restaurantele şi co·' 
fetăriile oferă totul, tot· cu aceleaşi preturi ca în tim
purile normale! Ai putea spune că la masă nu observ! 
deloc că trăieşti în vremuri grele, de răsboiu. Dar dacă 
nu simtim noi, fără îndoială că sunt multi cari simt şi 

la masă. mizeria răsboiului. Aceştia sunt sărmanii lucră
tori, rămaşi fără de muncă, cari nu mai pot să-Şi câ
ştige pânea .... 

Eu cred însă, că răsboiul economic joacă un rol se
cundar în ~ăsboiul actual. Eu cred că nu prin flămân
zirea unui popor se va decide rezultatul răsboiului, ci 
prin arme, pe câmpurile de luptă, 

A dispărut aşa dar orice urmă de dreptate şi de 
milă! Anglia vrea să flămânzească o populatie de 68 
milioane oameni! Se înspăimântă mintea omenească la 
ideea că fomei şi copii nevinovaţi ar putea muri de 
foame! Şi dacă planul acesta barbar ar reuşi, s'ar numi 
aceasta o victorie? Cam ce fel de victorie? 

Noi însă, cari trăim aici şi cunoaştem bogăţia eco
nomică şi forta militară a Germaniei, cari cunoaştem 

simti·ndu-se mai în puteri, hotărî să maii iasă 
puţin pr1in vecini. 

lmbrăcat în haine curate şi s,priHnit în toiagul 
băitrânetelor, a .ieşit pe portiţă în stradă. 

Câtiva paşi făcuti într'o parte, un popas ici, 
câteva vorbe schimbate dincolo ·CU un vecin şi 
vremea a trecut, iar într'un târniu în mers domol 
s'a întors acasă în tovărăşia unor micuţi, cari 
fluturând guraliv~ împrejurul moşului, îl îndem
nau să scoată şi el când şi când câte o vorbă 
duke de bună tovărăşie. 

Au intrat pe portiţă şi în paşi domoli s'au 
îndreptat cu totii spre răzoarele colorate şi pline 
de miros ale florilor ce-i chemau ·cu drag. 

Intre crăitele înalte şi muşcatele mirositoare, 
moşul se opreşte o clipă, adună copilaşii în jur 
şi cu mâna lui slabă şi tremurândă le împodo-·' 
beşte cârJi.ontii de păr cu fel de fel de flori. Co
piii stau cuminţi, rid vesel în semn de multă
mire, far bătrânul i-.a-propie de pieptul lui uscat 
şi-i sărută pe frunte. 

Un băieţaş mai răsărit, ou ochii albaştri şi 
îndrăsneţi, s~ depărtează o clipă spre un pâlc 

I 
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11etărmurita putere de sa&rificiu a poporullli german pen
tru ţară, noi suntem convinşi de nereuşita planului deso
norant al Angliei şi ne simtim indignaţi şi revoltaţi, când 
vedem pe unii din străini cu câtă uşurintă discuta la un 
pahar de bere despre flămânzirea sau îngenunchiarea 
celui mai brav popor din lume! 

N. Scrlban. 

----------------------------------------
Răs boi ul. 

Telegrame oflclale. 

Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Terenul şi liniile de înăltimi, 
cari le-•am ocupat în luptele din urmă, în Polonia 
rusească şi pe frontul din Galiţia occidentală, lân
gă Gorlice şi spre sud dela această localitate le 
tinem asigurate în posesiunea noastră. lncercă
rile duşmanului, ca să recâştige unele puncte de 
razim au eşuat în tot locul'. 

Ninsoarea mare ce a pornit din nou în Carpaţi 
ne-a împiedecat operatiunile. Cu toată vremea ne
favorabilă lupta a fost continuată în unele părti ale 
frontului. Ocupând o înăltime am respins mai multe 
companii duşmane. Am făcut prisonieri 2 ofiţeri şi 
300 de soldaţi. Atacurile duşmanului făcute în 
~ursul noptii le-am respins cauzându-i mari pier
deri. 

Urmărind duşmanul respins în fata pozitiunilor 
noastre dela Nadworna am făcut prisonieri 280 de 
Ruşi. Dealtcum pe acest front, precum şi în Bu
covina e linişte. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se 
anunţă: Pe câmpul de răsboiu din apus: Un pilot 
englez a aruncat asupra Meninului bombe, din cari 
numai tina a avut rezultat, omorând 7 Belgieni, 
iar pe 10 i-a rănit. 

Englezii ne-au atăcat poziţiile la Neuve Cha
pellet. In unele puncte au pătruns în localitate. 
Lupta continuă. · 

La Givenchy am respins o avansare a Englezi
lor. 

In Chamr>agne, Francezii au dat spre sud dela 
Souain două atacuri împotriva coltul:t.ti de pădure, 
dill care i-am scos ieri. Am respins ambele ata
curi în chip sângeros. 

In Vosgi, am pornit lupta pentru Reichsaker
kopf. 

Pe câmpul de răsboiu din ost: Spre vest dela 
Siepre ·2m făcut pris.onieri 600 Ruşi şi am captu
rat 2 mitraliere. 

Spre sud dela Augustow, încercările repeţite 
ale Ruşilor de a ne sparge frontul s'au terminat cu 
nimicirea .trupelor lor. · 

In lupta ce s'a dat spre vest dela Ostrolenka 
trupele noa.sţre au fost birnitoare. Am făcut aci 
prisonieri 6 ofiţeri, 900 soldaţi de rând şi am cap-
turat 8 mitraliere. · 

Spre nord şi nordvest dela Prasnis atacurile 
noastre au progresat. 

In luptele ce s'au dat spre nordvest dela Novo
miasto am făcut prisonieri iarăş 1660 Ruşi. 

Situatia Italienilor în Libia 

Roma. - „Corriere delia Sera" scrie urma
tarele în ce priveşte situaţia în Libia: 

„Se socoteşte că ar fi în Cirenaica 9000 re. 

de trandafiri, de unde alege un ciucur de flori 
albe ca de ghiaţă. li rupe cu luare aminte, ş'a
poi dând fuga „spre moşul'', - cum îi ziceau ei 
lui cuconu Leo.naş, - i-:l întinde însoţit de un 
zimbet senin şi nevi-novat. 

Bătrânul prinde floarea între degete, o duce 
la .nas de o miroase cu nesaţiu, şi apot cu mânile 
amândouă tremurânde şi-l prinde în cheotoarea 
hainelor negre. 

Dar n'apucă să acate bine floa:rea şi în tre· 
murarea .picioarelor slăbite se clatină şi cade 
alături în tufişu1l de flor.i, cari mişcându-se spe
riate îl încon.ioară de toate părţile. 

Copilaşii îngroziţi şi ei, aleargă de cheamă 
pe ai lor de pe acasă. -

Când au sosit vecinii. cuconul Leonaş, cu fata 
albă ca şi albul trandafirilor din butonieră, dor
mia liniştit somnul de veci. 

In răcoarea serii liniştite, florile îşi îmbrăţi
şară stăpânul îmbălsă·!:l~ndu-1 în tăria miezme: I 
lor, în vreme ·oe ochn m fel de fel de colon : 
pi'Curau„ lacrimi de rouă. ·. A 'I 

,,fl. Al. Czocarlan. · 

,.,,.„ 

beli bine armaţi, la cari trebue să se adaog;! 
încă alti 4 sau 5 mii cari nu se ştie de vur dis
pune de arme, Dacă se socoteşte la 15 mii nu
mărul total al rebelilor se crede că este chiar, 
prea mult; împotriva acestora sunt acolo 
35,000 soldaţi italieni din trupele de ocupaţiune 
sub comanda generlului Ameglio. In Tripolitania 
să tot fie cinci mii de rebeli, fată de cari se 
află un conp de trupe de ocupaţiune compus 
din 28.000 de oameni sub comanda generalului 
Tassoni; aceste cifre sunt de ajuns pentru a 
învedera siguranţa coloniilor în chestiune." 

Despre luptele din franta. 
Roma. - Se telegrafiază din Bas el că in 

Pranta şi Belgia pământul este încă acoperit 
cu ape şi ceată care împiedecă orice mişcări. 
Timpul este îr:ică ploios şi furtunos $i nu dă 
semne să se schimbe aşa că nu se pot aştepta 
în curând evenimente însemnate. Aceasta nu 
împiedecă însă ca să aibă loc ciocniri destul 
de sângeroase; unele chiar, cum sunt acele ce 
au avut loc în regiunea Champagne, au ajuns 
la atâta îndârjire şi la aşa proporţii, încât s'ar 
putea socoti ca adevărate bătălii. 

Situatia trupelor turceşti in Siria. 
Roma. - Ziarul „Daily Mail" primeşte din 

Cairo comunicarea că trupele turceşti s'au con
centrat la Uamasc; forte mai putin însemnate 
păzesc Bescheţa la sudvest de Ierusalim. 

La primăvară se va da lupta de
cisivă in Oalita. 

Petrograd. - Un ziar militar ocupându-se cu 
situaţia de pe câmpul de răsboi scrie, că con
ducerea armatei ruseşti, deşi şi-a retras aripa 
dreaptă, a lăsat în Galiţia fortele prindpale ho-. 
tărându-se să primească aci lupta decisivă. Prin 
o concentrare de trupe iscusită, conducerea ar
matei ruseşti a oprit pe acest loc 1upta, iar sfâr
şitul decisiv îl vor aduce rezervele ce vor fi tri
mise, aci şi schimbarea vremii. Ar fi o supoziţie 
greşită, dacă s'ar crede, că Hindenburg va re
nunţa să ameninţe Varşovia, h!ptele principale 
şi cele mai sângeroase se vor da însă l·a primă
vară, în Oalitia, când vremea va fi mai moale. 

Ansdia se teme că va avea un 
conflict cu laponla. 

,;1< Lan.don. - In şedintele de ieri a camerei de
putaţilor, secretarul de stat pentru afacerile ex
terne Sir -Eduard Grey a declarat, că a primit 
nota în care se cuprind pretenţiunile ridicate de -
Japonia fată de China. l·n discursul său, Orey a 
arătat importanta pasului iaponez şi a declarat 
că în caz clacă din această chestie s'ar ivi un 
conflict cu Japonia, guvernul va apăra interesele 
Angliei. 

Consiliu de miniştri in Roma. 
Roma. - Alai.tăieri seara a avut loc în Ro

.ma un consiliu de miniştri sub preşecHntia pri
mului ministru Salandra, luând ·Parte ministrul 
de externe &>nnino şi mini1strul de răsboi J u
pelli. Salandra şi Soninno au dat lămuriri pri
vitor la situaţie. 

Zeppelin deasupra Calalsulul. 
Berlin. - „Aftenposten" anuntă din Paris, 

că în 9 Martie s'a 'ivit deasupra Calaisului un 
ZeppeU.n, venind dinspre Du.nkergue. Tunurile 
franceze deschizând focul împotriva lui, ZeP
pel.inul a fost constrâns să se <lepărteze în grabă. 

Pre~ătlrile Statelor-Unite. 
Paris. - „Newyork Herald" e informat că 

oongresul american se va întruni în prima săp
t.1mână a Junei April, imediat după serbătorile 
Paştilor, când preşedintele congresului va pune 
ln dis.cutie un nou proiect de :lege, pri,n care se 
va cere votarea a 900 milioane în scopul apă
rării naţionale, mai cu seamă pentru apărarea 
tărmutilor. • 

Italia şi chestia Dardanelelor. 
Roma. - „Oiornale d'ltalia" examinând atacul 

flotei franco-engleze în Dardanele scrie, că acea
stă acttune este poate prologul unui mare eveni
ment caN! va avea urmări asupra destinelor viitoare 
ale Mediteranei de răsărit. 

Italia trebuie să urmăreasclJ cu atenttime ac. 
fiunea militară ce se desfdşoar<'l. ln strâmtori. A· 
raniarea chestiunel strdmtorilor poate sc()(lte la 
iveală chestiuni în directă legături! ca interesele 
italiene. 

Nu se ştie precis dorinfele şi aranjamenkle 
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formulate de ·tripla înfelegere, dar Italia nu poate 
să rămână nepăsătoare fată de soluţiunea ce s'ar 
da chestiunei strâmtorilor, din motive economice, 
căci traficul pe mare priveşte direct activitatea co
mercială a Italiei, şi, din motive politice, pentrucă 
întărirea forţelor navale în Meditierana poale a
vea urmări incalculabile asupra tuturor chestiuni
lor ce priveşte marea, care în cea mai mare parte 
este italieneascii. Viitorul Turciei europene şi a
siatice nu poate lăsa indiferentă pe Italia. 

Ziarul mai sus pomenit conchide că este folosi
tor să se atragă atentiunea opiniei publice italiiene 
să aibă conştiinţa deplină despre gravitatea mo
mentului şi să fie gata la orice. (A. T. I.) 

Bulgaria şi bOmbardarea Dardanelelor. 

Viena. - „Corriere delia Sera" e informată 
din Sofia, că bombardarea Daraanelelor a pro
vocat o mare nelinişte în întreagă Bulgaria. S'a 
întărit şi mai mult ideia unei aliante bulgaro
române. Această aliantă ar· avea să luote împo
triva pretentiunilor ruseşti exagerate. Se ve
steste. că g1,1vernul italian va trimite un delegat 
cu misiunea ca să pună la cale o întelegere în
tre statele balcanice. 

Aimeria noastră a zădărnicit atacul 
Ruşilor Ia Cernăutl. 

Cernăuţi. - Ninge fără întrerupere. Visco
lul si ninsoarea deasă împiedecă orice opera
tiune în stil mai mare. ln cursul noptii s'a au
zit sub Cernăuti o canonadă. Artileria noastră 
observase a<lecă şi a atacat trupele duşmane ce 
se mişcau sub vălul noptii si al viscolului de ză
padă. Rezultatul a fost, că trupele duşmane 
resfirate de artileria noastră s'au retras în fucră 

.spre Noua Sulită. Situatia generală e excelent 
de favorabilă. · 

Antanta bănuită de a fi pus la cale un 
atentat împotriva regelui Greciei. 

Milano. - La şeful bandelor epirote, Kuzior, 
care a fost deţinut în Atena s'au găsit sorisori 
dela agenţi francez,i şi englezi, din car.i reiese 
că Kuzior, a fost plătit ca să săvârşească un 
.atentat împotriva re6elui Constantin. foştii mem
bri ai .societăţii <lin Paris, cari erau amestecaţi 
ţn aceasta conspiraţie au fost deasemenea are
stati. 

Atena. - Ieri s'a .publicat un comunicat se.
miofioial ad guvernului grecesc, ln care se de
clară că Grecia după lupte.le victorioase are lipsă 

. <le o epocă mai l·ungă de linişte. iGrecia îşi va 
, apărn interesele şi fără ca să-şi 1per.icliteze in

dependenta şi de aceea e necesa.r ca să rămână 
neuitrală. 

Gerul mare din Carpa(I. 
Budapesta. - Dela cartierul presei se anun

ţă: Atacul din urmă fa ~oe, soldatii noştri l-au 
executat în crivăţul tăietor ş.i cu o încordare su
praomenească. Gerul era aşa de mare încât sol
diatHor ·le îngheţase în ploscă vinul. Seara pe 
la orele opt 1Ruşii au aprins pe o înăltime .ce se 
ri<lică 1n valea râului San un foc tainic de sem
nailare. O coloană de IU!mi·nă puternică se ridkă 
până î-n ceriu, .care probabil tişnea din două re
flectoare ipuse lângă olaltă. Până cam la orele 
JO s'a văzut această coloană misterioasă, care 
lumina departe în noavtea geroasă. 

· lntr'un punct al frontului nostru am avansat 
câţiva chilometri. Granatele ruseşti au incendiat 
Beniova,dar în trupele noastre n'au făcut .pagubă. 
Intre Rusii făcuţi prisonieri, foarte mulţi sunt 
de cei -răniţi din luptele anterioare şi cari fiind 
mai uşor Tăniti au fost retinuti şi trimişi din nou 
în foc. Ieri noapte a avut loc un violent duel de 
'artilerie pe frontul dela Uioc, 

Manlfestatlile senatului român, fată 
. de politica guvernului Brătianu. 

Bucureşti. ~ lri şedinţa de Sdmbăti:i a senatului d. 
J. Brătianu, preşedintele consilului de miniştr/_,,. cerut 
senalului ca ln vederea clrcumstantelor excepţionale in 
cari ne găsim, sd voteze legea stărei de asediu dela 
1864 si care să se poatiJ pune în aplicare în virtutea 
unui decret regal. · 

Ca o manlfestattune de încredere ln politica guver
nului. senatul a făcut adevărate ovatlunl la adresD gu. 
vernulul şi a votat Legea fără dlscutle cu 50 voturi con· 
tra 4. 

lntâlnirea tantlui cu ~e.neralisi
mul englez French. 

Cristiania. - Generalisimul englez ·f'rench a 
sosit la Bergens, de unde îşi va continua dru
mul spre Finlanda, unde se va întâlni cu ţarul. 

Status quo în Balcani. I 
Copenhaga. - „Westmtnster Gazette" scrie ! 

că în ·~z dacă va ieşi din răsboi biruitoare an- t 
tao.ta, în Balcani se va menţine status quo, ori I 
iau .parte statele balcanioe în .răsboi, ori nu. I 

Pregătirile Bulgariei. , 

Păstorul f ekete Oâbor din Kegyeles-Puszta, 
lângă Szabadka, şi-a botezat nou născutul 
băiat: Hindenburg. Suntem curioşi cum vor 
maghiariza acest nume matriculantii în sensul 
celebrei ordonanţe a lui Banffy, care e încă în 
vigoare. 

Concert pentru „Crucea Roşie". Soc. filar
monică· din Arad va organiza mâine. Sâ111bătă, 
în sala mare a palatului cultural un concert în 
favorul „Crucei l(oşii". Program bo~at. Bilete 
de intrare dela 5 cor. în jos la firma Scherchag 
es Pia. Inceputul la 8 ore seara. 

Preturile maximale în Arad. Pentru înlătu
. rarea nesiguranţei ce stăpâneşte în public pri

vitor la preţurile maximale ale fănei consiliui 

Sofia. - Prin proiectele <lepuse în Sobranie 
de ministrul de răsboi bulgaT, contingentul ar
matei bulgare va spori ou 180 mii de oameni. Mi
nistrul <;le răsboi va avea dreptul să oheme pe 
toţi cetăţenii bulgari dela 21 până la 50 ani, cari 
până acum di·n orice motive n'au făcut serviciu 
militar, la deprinderi de ar·me pe timp de 45 de 
zile. ln sobranie a fost votat creditul cerut de 
90 milioane. 

Dimitr1ev Radko va conduce ope
ratiunile ruseşti împotriva Con

stantinooolului. 

· orăşenesc al oraşului Arad publică tabela dela 
vale despre preturile maximale stabilite (100 

: kgr.) pentru făină pe teritorul oraşului Arad: 

Petrogra,d. - S'a răspândit. şti.rea, că armata 
rusească, ·Ce va fi pornită împotriva Constanti
nopol1ul1ui, va fi ·condusă de generalul Ra.dko Di
rni·triev. 

Transportare de trupe franceze 
Ia Dardanele. 

- R.oma. „Messagero" anunţă: Va.porul „To
J.emaide" s'a întâlnit la Malta cu 22 vapoare 
franceze, cari transportau trupe la Dardanele şi 
erau î.nsotite de cuirasate franceze. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 12 Martie 1915. 

Trei aşezăminte ajutorate de un comersant 
român. Vrednicul comersant român, d. Moise 
O!'ri~ din Armend (cornitatul Alba-inf.), de al 
caru1 nume sunt legate multe întreprinderi folo
sitoare de acolo, a bj.nevoit a depune la mâna 
dlui Victor T<>rdăşianu suma de 200 cor. cu do
rinţa de a fi trecut în ş.irul membrilor rJndatori 
a·i Reuniunii meseriaşilor sibieni cu taxa de 100 
cor.; între membrii pe vfată ai .Reuniunii române 
agrkole sibiene ou taxa de 80 oor., aipoi IO cor. 
drept <lăruire fondului Andreiu baron de Şaguna 
pentr~ ajutorarea cu preferinţă a văduvelor şi 
orfamlor ostaşilor noştr•i căzuţj ;pe câmpul de 
ră~boiu. şi cor. 10 la fondul „Azil'lllui" pentru 
adaooshrea orfanilor şi a neputincioşilor noştri 
scăpătaţi, întemeiat de "Reun~unea română de 
înmormânta.re din Sibiiu. fapta d~mnă a dlui 
Opriş, date fii.nd împrejurările de grea încercare 
PTin ca·ri trăim, se laudă de sine. 

Ţăran renuntând la taxa de martore în be
neficiul Crucii Roşii. Aflăm că tăranul Alexan
dru tPopovici din Bucovăt ascultat fiind zilele 
trecute la tribunalul din Lugoj oa martore, a 
renunţat la taxa de 14 cor. ce i se stabilise 
judecătoreşte, în beneficiul secţiei Lugoj al 
Crucii Roşii. Cazul acesta ne dă o dovadă ec
clatantă cât de adânc a pătruns în poporul no
stru conştienta datorintei de a contribui pen
tru usomrea sortii celor ce luptă şi sângerează 
apărând hotarele primejduite. (Drap.) 

Ciocnire de trenuri. Din Neoplanta se anun
ţă: In gara de.la Mitrovita a fost provocată din 
negligentă ciocnirea între un tren de persoane 
şi unul de marfă. 8 călători au murit. iar 32 au 
tost grav răniti. 

t EmlUa Deac, după un morb greu şi înde
lungat. a decedat în 4 Martie a. c. în etate de 19 
ani. Inmormântarea s'a săvârşit în 7 Martie în 
cimitirul din Sec. Odihnească în pace! 

ScoiiJe din Reims în timpul bombardării. 

1) taină de grâu curat (J005!o): 67 cor. 
2) făină mestecată din 70 % grâu- şi 30 % 

orz: 57 cor. 40 fileri. 
3) Făină pentru pâne: 
a) 50 % grâu şi 50 % orz: 45 cor. 57 fii. 
b) 50 % grâu şi 50 % porumb: 41 oor. 48 fil. 
c) 50 % grâu, 25 % orz şi 25 % porumb: 43 

cor. 52 fii. 
d) 5096 secară şi 50% orz: 43 cor. 74 fii. 
e) .50 % secară şi 50 % porumb: 39 cor. 65 fii. 
f) făină fină 50% grâu şi 50% orz: 46 cor. 

49 fileri. 
g) făină fină 50 % grâu şi 50 % porumb 42 

cor. 40 fii. 
4) făină curată 100 % secară: 43 cor. 30 fli. 
5) făină curată 100% orz: 44 cor. 18 fii.. 
6) făină curată 100 % porumb: 43 cor. 50 fit. 

Ultima oră. 
NAVIGATIUNEA STATELOR NEUTRALE DESCHISĂ 

PRIN DARDANELE. 

Bucureşti. - Ziarul "Tribuna" din Roma primeşte 
dtn Londra ştirea că pressa englezi comenteazi decla
r.Dtllle lui Oery, că statelor neutrale li se deschide navi
gaţia lnternatlonală. Insistă asupra caracterului actlu
nel începute la Dardanele. Aceasti actlune are de scop 
deschiderea Imediată a strâmtorilor pentru a potoli 
tei1ma statelor neutrale cari s'au arătat îngrijorate în 
urma svonulul unul pretins acord anglo-rus după ·care 
Rusia s'ar Instala definitiv la Constantinopol. Cores
pondentul zlarulul „Tribuna" spune, ci guvernul englez 
a făcut statelor neutrale o înştllntare ln acest senz., 

AMÂNAREA CONCEDIĂRILOR PENTRU LUCRUL ,DE 
.' 

CAMP. 

. Budapesta. - Considerând vremea lernâtică, s'a a
mânat pe timp nedeterminat concediarea, ordonată de 
ministerul de răsboiu resp. de honvezi, pentru lucrările 
de câmp a soldatilor dela trupele de complectare. Io
dată ce vremea se va îndrepta, se va fixa termenul 
pentru concediările de 14 zile ordonate, dar deocam
dată amânate. Totodată li se atraii;e atentiunea rudenii
lor soldaţilor, că acest concediu îl pot cere numai sol
daţii la raport dela comandanţii lor, Iar rugările ce se 
vor înainta din partea rudeniilor nu vor fi luate în con
siderare. 

POSTA REDACTIEI. 
Virgil Iosof, Bujor. Ad;esaţi-v~ di'ect .în 

scris către Hadifof!oly Gyamoltt6 es Tudoszt~ 
/roda, Budapest, Vlloi-ut I. sz., de unde veti 
putea primi lămuriri în chestie. . 

Iosif Uta, pairoh, Ususău. -Acelaş răspuns. 
ca mai sus, indicând totodată numele, ~m~ărti
rea la trupă (reg., bat., comp.) şi eventual ş1 alte 
amănunte relativ la cel prins. 

Romul Ciocan, paroh, Bacalar. - Acelaş 

răspu~n~s·:___~=============""========= 
Red~ctor responsabil: Constantin SavlL 

Se află din Reims prin Amsterdam că acolo s'au 
redeschis şcolile; continuând însă bombardarea 
Germanilor, cursurile nu se tin în localurile 
şcolilor. cari sunt în mare parte dărâmate ci în 
boltile fabricilor. de şampanie, unde îşi găsesc 
încă refugiul sute de oameni. '""~ Librlria diecezani din Arad are 

depo1it mare de ornate, . prapori ,1 
recvizite bisericeşti (potire, crucf, ri
pide, candele, cldelnite). 

Acord anglo-german pentru schimbul medi
cilor. Secretarul de stat la departamentul afa- · 
cerilor străine din Londra răspunzând unei in
terpela tii a anuntat că s'a încheiat acordul an
glo-.german pentru schimbul medicilor militari 
navali. 

Cereţi catalog. 
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