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ANUL V. ___________ ··-·---· ________ ARAD, Ma~ţi _ ~7130_ -~artJe 1~1? .. Nr. 61. 
ABONAMENTUL: 

Pe un an • . 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.-• „ 
Pe 3 luni • . 7.- „ 
Pe o lun•ă• . . 2.40 „ 

Pentru România şi 

străinătate: 

Pc un an . . 40.- franci. 
Teteion 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

La „Lmrăria Concorfila" 
Arad, str. Deak f erenc nr. 20 
se află de vânzare cărţi de rugăciuni, 
blsericeştf, literare, populare etc. etc. 
Em. Origorovitza. >Cum a fost odatl<. 

Schiţe din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni - 2·80 
Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . 1 ·-
Dim. Cantemir. > llescrierea Moldovei< . l 90 
Oustave Flaubert. >Salambo<. (Roman is· 

toric. Trad. de Ludovic Dau ş 2· -
M. Sadoveanu. >Amintirile căprarului 

Gheorghitl . . . • . . . . 2·-
Victor Eftimiu. >Poemele singurltaţiic 

(Poezii) . . . . . . . • . . . 2· -
Alexandru Ciura. foile toane • . . . t ·60 
I. Slavici Poveşti. • . • . . . • . • t ·50 
Ion Creangă. Opere complete. . . . • 2·-
lon Pi/lat. > Eternitati de-o clipă. Poezii . 2· -
Ion Oorun. Lume n~căjită. Povestiri . 2·-
0uy de Maupassant Povestiri alese. Tra-

duceri de M. Sadoveanu . . . . 2 -
A. C. Cu;;a. Naţionalitar0a în artă. Principii, 

fapte, concluzii . . • . . • • 1 50 
Al. Cazaban. Ce nu se poate spune . . 2· -
Constanţa Hodoş. Martirii. . . . . t ·50 
ules Payot. Educaţia Voinţei 2·-
0uy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

man • . . . . . . . . . . 2·-
0. Coşbuc. •fire de torte. Poezii . . . 3·
Caton Theodor/an. >La masa calicului«. 

Nuvele şi schiţe . . . • . . . 1 ·50 
1000 doine, strigături şi chiuituri ce să 

obicinuesc la jocurile şi petrecerile no-
astre poporale • . . . . . . . 80·-

N. Bălcescu. •Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazul< . . . . . • . 2.-

Stendhal (Henry Beyle) >Despre amor<. 
Traducere de G. A. Demetrescu. (Bibi. 
pentru toţi nr. 902-906 • • • . • t ·50 

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

I. Ursu, prof. universitar ) Stefan cel Mare 
şi turcii c • • • • • • • 4·-

loan Russu-Şirianu. >Schiţe şi nuvele 
inedite< . . • . . . . -1 ·25 

Darv. Cr. Voiculescu. >lnsemnările unui 
bicicliste . . . . . . . . l·-

Ecaterina Colonel Steriad. , Buna mena
jera r. Carte de bucate practică conţi
nând bucătăria română, franceză, ger
mână. Tot felul de prăjituri, dulceţuri, 
Îf'gheţate precum şi bucătăria vegheta-
riană . . . . . . • . . • . 5.-

N. Nicolaescu şi O. Stoenescu. ,QJăuza. 
stuparului<. Cu peste 120 figuri . . . 3·

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

Maria Cioban. >Scrisori către eleve< . 
Cântece religioase morale şi un bun sfat 
M. Sadoveanu. >Oameni şi locuri< 
> > •Privelişti Dobrogener • . 

Al. Vlahuţă. >Dreptate<. Nuvele . 
Bucura Dumbrava. , Haiducul< . 
P. Dulju. >Gruia lui Novac< . . 
General Al. Candiano Popescu. > Războ"ul 
'"." nealârnărei.c Asaltul şi luarea Griviţei 
N. Pora. >Intre viaţă şi moarte<. Nuvele 
Ecatarina Pitiş. >Poezii.< . • . . . 
Dimitrie Onciul. >Din Istoria României<. 
Th. D. Speranfia. >Anf'cdote de post . 
Ion Dragoslav. Nuvele . • . • • . 
A. Cotruş. Poezii . . . • . • . . 
N. Iorga. >Viaţa femeilor în trecutul ro· 

mânesc<. • . . . . ... 
Oh. Silvan. >Valea albă<. Roman istoric 
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1-25 
2•50 
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1·75 

(1476) • • . . . • . • . • • • 1•50 
O. Ooga. >Din umbra zidurilor.< Pozii 2·
Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 

Dumnezeu şi alte Acaf tiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Legat frumos 1 ·75 
Legată în piele negri aurită . . . • 3'50 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum-
nezeu şi alte rugăciuni Legată frumo5. 1 60 
Legat în piele roşie • . • . • . . . 3 20 

IH!DACTIA 

şi A D M I N 1 S T R T LA 
Strada Zrinyi Nrul l/a 

INSERTIUN!LE 
se primesc Ia ad1nini-

stratie. 
Mult:imltc publice şi Lo1. 
deschis costă şirul 20 fil. 
Manuscriptele nu se în· 

napoiază. 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de 1Dum
nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 
brună. Legatli în os alb • . . . t O·-

Patlma şi moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hristos. Legată în 
pânză, aurită . . . . . . . . 2·-

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

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în-
văţător. Preful · . . • . . • . • _. - ·50 

Culegere de Cântări bisericeşti legaă . - ·30 
Mărgăritarul sufletului. Carte de trugă· 
:;;. ciuni şi cântiri întocmită pentru tre-
:! buinţele vieţii. Legali simplu Cor. t·-

în piele 3 20 Cor. în catifea . . • . 5·60 
M i'cul mărgăritari u sufletesc. Cărticică de 

rugăciuni şi cântări. Legat . . • - ·45 
Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 

cântări bisericeşti. Legată 1 ·- Cor., le-
gată în catifea • • . • . • . • • 5·60 

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

O. Roticd. Poezii • • • , . . • 2·-
E. Revent. „Cântecul neamuluic. Poezii 2·
N. Za/tarla •Sentimente, pasiuni<. Patrio-

tismul. Bunătatt>a. Răutatea. Malitiozita
tea. Amidţia. Dispreţul. Afinitatea su-
fletească. Resemnarea. Laşitatea. Timidi· 
tatea Sinceritatea. Gelozia Cor. 2·-
ed;ţie de lux . . . . . . . . . . 2·50 

Caton Teodorian. >Povestea unei odăi< • 2·-

Pentru porto săse adauge de fiecare carte 
1~0-30 fii. Pentru cele trimise sub bandă 
<+ nerecomandaie) librăria nu ia asupra sa 
nici o răspundere. Pentru recomandare să se a
dauge separat 25 fil. de pachet (până la 1 k~r.) 

Murgule, mânz pintenog ... 
Murgule mânz pintenog, 
Rogu-mă de tin' md rog, 
Sd mă duci încetişor, 

I pa nu numai cele patru brate, ci şi coasta ves- la 2o paşi. Din cauza frunzei d~ stejar, în co
. tică a dealll'~ui, ce formează un platou, care duce loa;y-e tomnatecă. partea aceasta a câmr>11Jui de 

la ost de Konatice spre satul Stepojevac şi spre 'uptă era poreclită: „deal ruginiu". 

,Că gre1z ranele mă dor„. 
Trapul aspru sd-ti ogoi 
Că ne 'ntoarcem la r<lsboi..„ 

şoseaua mare în directia din Ub la Belgrad. făcându-se mai întunerec, atacurile Sârbilor 
. ' 

Să mli duci murgule lin, 
Că batem piimâ1)t străin„. 
De tara noastrii departe, 
Trecem astăzi ciitre moarte. 

La luptele pe şi în jurul coastei aceleia avu începură. De cinci-ori încercară ei noaptea a
batalionul 23 de vânători 0 parte ~lorioasă. El ceasta asaltul; ei fură mereu respinşi de bravii 
era acolo postat din 22 Noemvrie 1914, luptând noştri vânători, dela cari s'a cerut muncă ne 
mereu foarte greu. In 26 Noemvrie seara îi veni mai pomenită, fiind ei deja obositi de lucrările 
comanda, de a se schimba a doua zi cu bata- făcute mai înainte pentru întăririle tehnice ale 

\ 
lionul 1/37, care a suferit mult prin luptele ul- pozitiunei noastre. La patru ore dimineata nu 
timelor două zile. Schimbarea aceasta a fost se mai auzi nici un s~omot de împuşcătură pe 
executată până la orele 11 înainte de amiazi toată linia. Soldatii obositi adormiră în liniştea 
aproape fără pierderi, deşi duşmanul era a- aceasta generală. Noaptea era întunecată. nu 

I. Brumaru. 

Luptele de lângă Kotanice. 
Zilele de onoare ale batalionului 23 de vânători 

de câmp. 

- Dela biroul de Pressă al min. de răsboiu. -

proape. Numai un ofiter brav şi curajios. co- vedeai la 20 de paşi. 
mandantul interimat de companie, locotenentul In 28 Neomvrie la orele 5.30 dimineata lini
Virdg, îşi pierdu atunci -viata sa. El trecu - stea fu întreruptă printr'un subit sgomot de 
desi adrnoniat fiind de mai multeori - o bucată luptă, care venea de' a aripa stângă a batalio-

1 

deschisă din teren între două _transee, unde fo- nului; strigăte asurzitoare de „ura!" urmară. 
cui Sârbilor avea succes, fu lovit la cap şi muri In momentul acesta capă.tă comandantul ba&l-

1 imediat moarte de erou. - lionului ştirea, că Sârbii înaintează din stâ11rr~ 
Deja ~a ocuparea pozitiunei era de observat. şi dinainte cu puteri foarte mari, fapt care fu 

că trupele sârbeşti. săpate la marginea dealului confirmat prin sgomotul apropiat de luptă. 
pentru a-l apăra în direcţia spre şesul Kolu- Compania postată la aripa stângă, atacată 

Satul Konatice este situat la ost de valea baTa, n'au fost potrivite pentru apărarea mar- în front, flanc şi dos de detaşamente duşmane 
K.olubarei. Râul acesta formează o piedecă mare ginei platoului spre ost. A trebuit deci îndată mult mai superioare la număr, se retrase până 
militară cu cele patru brate ale sale. Indâriirei I parte modifica~e. par~e făcut~ din nou. devsi. ti- în sat, într:o încăie~ar.e continuă c~ ~usmanul. 
fără pereche şi bravurei trupelor noastre îi I raliori duşmani erau m apropiere. Cu toata im- flancul stang al partilor batalionu1U1, postate 
succese totuş cu toată vremea nefavorabilă ~j ! bunătătirea pozitiu~ei noastre de foc s'au mai I o~ d~al, fu astfel primejdui~. Cât~va minute mai 
cu toaţă rezistenta duşmană, după o luptă de I aflat multe puncte .m front,. unde s~ put~ an!o_: tar~m. ~omandan.tul ~atah~nu~UI observ~ so1-
nouă zele, care dură ciliar şi noaptea, de o ocu· 1 pia duşmanul, scutit de tufişul steJarulm, pana • datt ş1 m grupuri. mai man dm compama din 
Numărul]poporal pe I an 4. cor ______ .. Preţuf uiîui .. exe-mplar 10-file.rI Numărul poporal pe 1/1 an 2 CO! 
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I ~-•••••••••••••••••„ I 1porul. nostru prin izbucnirea crâncenului răs
boiu, abonamentele atât la „Românul'', cât şi 

Mulţumită publică. la „Poporul Român'' au început să se reducă 
Pe aceasta cale vin a multămi tuturor acelor 

multi, oari din incidentul morţii mult iubitului meu 
frate Dr. Vasile Mokl<>van profesor de teologie 
în Gherla, au itrim îndureratei noastre familii es 
preaiunea condoleanţei lor sincere. 

Beclean, 16 Martie 1915. 
Dr. Ioan Moldovan 

Mo 2386 -1 advocat. 

~ Adunarea ge~e!~lă a 
'1\- „Concord1e1. 

Arad, 29 Martie n. . 
Sâmb:ită, în 27 Martie a. c., şi-a ţinut ti

pografia „Concordia", societate pe.. aicţii din 
Arad, adunarea sa genera'iă din ăst an. Pre
şedi·ntele societăţii d. George Pop de Băseşti 
fiind împit-decat de a veni la Araid pe aicea zi, 
aduna.rea a fost prezidată de d. Dr. Ştefan C. 
Popp. deputat dietal, membru în direcţiune. 

Se oonstată înainte de toate, că sunt de 
fată acţionarii în numărnl prescris în statute. 
Astfel aduna1rea se declară capabHă de a adu
ce hotărâri va:Jide. 

Ca notar se designează d. Petru Vasilon: 
verificarea procesului verbal al adunării se 
încredinţează dlor Dr. Cornel /anczz şi Dr. 
Romul Veliciu, iar pentru scruti·narea alegerii 
puse la ordinea zilei se exmit dd. Sava Raicu 
şi Dr. Iustin Marşieu. 

D;mctorul executiv d. Vasilie Goldiş ci
teşte raportul direcţi unei către adunarea. ge
nerală, care est·e următoruil: 

• 
Onorată adunare generală, 

Anul de gestiune 1914 s'a }ncheiat şi la insti
tut.ul rn:istru î!1tre î~prejurări foarte grele. Răs
fboml ş1-a ara tat nemduratele efecte şi asupra 

}

acestui institut, care, cum prea bine stiti, se 
ailă în legătură strânsă mai vârtos cu prospe
rarea celor două foi, ce edă: ,,:Românul" şi 
„Poporul Român". 

,ln urma stărilor fatale, între cari a ajuns pn-

centru. Compania aceasta era postată în seg
mentul cel mai însemnat al pozitiunei noastre. 
Intrebati, soldatii răspunseră, că Sârbii au intrat 
deja, în număr superior, aruncând cu milna 
bombe în tranşeele noastre. respingând com
pania. Comandantul companiei canătă acuma 
personal comanda, că marainea dealului trebuie 
mentinută în orice caz. până ce sosesc întăriri. 
Soldatii fură strânşi şi aduşi iarăs înainte. Tot
odată îi fu comandat rezervei batalionului (trei 
plutoane slabe, circa 100 de vânători) de a veni 
soldatilor, cari luptau, în ajutor, si anume spre 
a evita pierderi de prisos, nu peste deal, ci prin 
trei adâncimi, cari duceau până la culme. Pozi
tiunea a trebuit mentinută cu orice pret. fiecare 
comandant de pluton - orientat deja din ziua 
precedentă foarte bine despre teren - alergă 
cu plutonul său prin adâncimi pe drumul cel 
scurt. La marginea p'ato111lui se născu o luptă 
de baionetă şi îmbulzeală straşnică. D11"rnanul, 
surprins prin procedarea aceasta plină de cu
raj nepăsător de moarte, se retrase până în 
transeele sale, din cari n'a.· putut fi alun"'at, lin
sindu-!le rezervele trebuincioase. Acum se des
voltă o lupă îoartf' vehementă de puşti ne di
stantele cele mai apropiate, prin care Sârbii au 
fost împiedecati la f> împingere mai departe. 

Aripa dreaTJtă a batlionului se rr>Pntinu si 
mai departe în tranşeea sa, prin care fapt re
cuceri rea celorlalte pozitiuni ale noastre fu aju-
torată mult. · 

După întrebuintarea rezervei batalionului 
nu-i rămase la dispozitie comandantului bata-

aproape zilnic. Partea cea mai mare dintre a
:to:natii foii po:porale „Poporul ·Român" sunt 
ţoncentrati şi astfel abonamentele s'au sistat. I 
K:u toate acestea ambele foi apar aproape în 
hcelaş număr, căci ele sunt reclamate pretutin
deni în toate spitalele monarhiei de soldatii ro
~1â11i ră:niti şi noi am crezut că trebue să adu
tem orice jertfă pentru alinarea suferintelor a
cestor frati ai noştri şi astfel „R~" din 
toamna anului trecut se ~pe

.. ste 1000 de exemplare. 
To~oiului s'au redus în mă

sură simtitoare şi produsele proprii ale tipogra
fiei. J.nseratcle, ti'J)ăriturile şi peste tot toate 
lucrările proprii ale tipografiei au scăzut. Dar 
chiar să fi avut comande, n'am fi fost în stare 
a le executa, deoarece partea mai mare a per
sonalului nostru tehnic a fost dus la militie. 
Au fost concentrati şi membrii interni ai redac
ţiei şi drept urmare a trebuit să reducem foarte 
mult şi extenziunea foilor „Românul" si „Po
porul Român". 

Materialele de lipsă la institutul nostru s'a 
scumpit toate în mod simţitor, iar venitele anu
lui 1914 fată de cele din 1913 au fost cu 39.362 
cor. mai mici, spesele îinsă se urcă la suma de 
134.465 cor. Este deci uşor de înteles, că în 
anul 1914 n'am putut obţine nici un profit, ci a 
trebuit să încheiem anul acesta cu o pierdere 
de 6,11 cor. 37 fii. 

Activele din bila1ntul anului 1914 fată de 
cele din 1913 au scăzut cu 8139 cor. faptul a
cesta e îmbucurător, pentrucă pe lângă toate 
greutătile anului 1914 am scăritat ceva din 
sa,rcinele institutului. 

Cu satisfacţie constatăm, că institutul no
stru, deşi a încheiat anul de gestiune cu pier
dere de 631 cor. 37 fii., totuş în vremurile 
acestea, când viata economică şi financiară în 
statul nostru trece prin cele mai grele încer
cări, a răspuns punctual tuturor îndator.irilor 
sale.· 

h1 urma celor expuse rugăm Onorata Adu
nare generală: 

I) să ia la cunoştinţă acest raport al no
stru, 

2) să aprobe bilanţul încheiat la 31 Decem
vrie 1914, 

3) pierderea de 631 cor. 37 fii. să o treacă 
pe anul 1915, care să se achite din venitele a-
cestui a•n. 1 

4) să aleagă direcţiunea pe un nou period 
de 3 ani conform §-lui 27 din statute, şi 

5) în fine să dea absolutoriu direcţiunei şi 

!ionului decât pionerii, patrulele telegrafiştilor 
şi ordonantele. Din soldatii aceştia mai fu tri
misă ca Intărire jumătate încă înainte de 6 ore 
dimineata spre deal prin adâncimea din m~jloc, 
pe când restul ocupă o pozitiune laterală de 
unde îndreptă el focul contra detaşamentelor 
sârbeşti, cari se retrăgeau din împrejurimea 
bisericei din Konatice din cauza atacului unei 
rezerve de brigadă. 

Grupa învecinată la dreapta, văzând situa
ţiunea primejduită şi critică a vânătorilor 23, 
trimise până la orele 8 dimineaţa un pluton de 
infanterie sub comanda unui sergent-major de 
ştab, care a.iută mult prin actiunea lui activă şi 
consultă I.a mentinerea marginii dealului. Lupta 
fu dusă acum până la 9 ore înainte de amiazi 
numai de batalionul singur cu opintirea extremă 
a tuturor fortelor, fără nici un ajutor. 

Aci s·au văzut minuni de bravură şi curaj 
eroic. 

Pe la 9 ore înainte de amiazi sosi în sfârşit 
o companie a regimentului 42 de infanterie ca 
o mântuire adevărată. 1Ea fu întrebuintată ca 
îndesire, şi astfel o strivire a Sârbilor deveni 
apitoape imposibilă. Când rezerva brigadei, care 
avu menirea de a alunga pe duşmanul intrat în 
K.onatice, avu ·succesul de a respinge pe Sâtbi 
din sat până la deal, astfel că ei fură bombardaţi 
la amfrndouă flancurile, s·a putut începe lupta 
pentru recucerirea tranşeelor batalionului. La 
orele 2 după amiazi ele fură iarăş ocupate de noi. 

Sârbii trebuiau să recunoască, că succesul 

Marti. 30 Martie 1915. 

consiliului de control pentru gestiunea anului 
1914. 

Arad, 11 Martie 1915. 
• 

Vasilie Goldiş, 
director executiv. 

Se ceteşte apoi prin d. Dr. Romul Veliciu 
procesul .verbal al consiliului de control. 

'Adunarea cu unanimitate primeşte toate pro
punerile direcţiunei. 

Urmând la ordinea zilei alegerea directiu
nei pe noul period de 3 ani cu totalitatea votu
rilor (43) se aleg în direcţiune tot membrii de 
mai nainte şi anume dd. George Pop de Băseşti, 
Dr. TeOllor Milwli, Dr. Ştefan C. Popp, Sava 
Raicu, Dr. Ioan Suciu, Dr. Alexandru V aUia
Voevod, Vasilie Goldiş, Dr. Iustin Marşieu şi Dr. 
RomuJ Veliciu. 

Imediat după adunarea generală a ţinut noua 
direcţiune o şedinţă, în care constituindu-se con
fonn §-lui 28 din statute a ales de preşedinte 
pe d. Dr. Teodor Milzali, iar director executiv 
al institutului a fost reales pe un nou period de 
3 ani d. Vasile Goldiş. • 

I 

Corul plângător. 
- Pressa maghiară despre căderea 

Przemysl-ului. -
Marele ziar de bulevard din Budapesta, „Az Esf' 

în numărul său de ieri (Duminecă 28 Martie n.) aduce 
următorul primarticol: 

„Să ne •îITTşiruim şi noi la ooruil văiicăreli
.J.or, ce a devenit azi Ungaria întreagă. Curgă 
lacrimile şi baritonul l'Ugubru al durerii băr
băteşti să ·sboa:re cu doliul nostru. Nu este nici 
u 1ruşi·ne a te pleca sub aceste lovituri imense 
ale decepţiunei şi ale grozarvului 1dreza1stru şi 
nu este laşitate, cfrnid bărbatului i se rnpe ini-
ma aicum. Dirnaintea ·năvalei mute şi formida
bile de baionete a literilor din noul comuniicat , . 
despre pierderea Przemysl-ului retkează ori-
ce fermitate cerbicoasă, am a.iuns acum Urni-
ta, peste oare a trece nu le este posibil ner
vilor 1noştri şi 1răbdării noaistre. Cei o sută şi 
şaptesprezece mii, chinuiţi cu foamea până 
la îmbolnăvire, până la extrema sălbătătire 
dohitocea·scă, până la moarte, asta e mai 
mult, decât putem noi suporta .... 

Ne-am resignat, · că a căzut fartă1reaţa, 
despre care ne făceau să ·scrfem · h11tr'una ~ă 

strivirei la punctul acesta Ie fu răpit, artileria 
lor bombardă vehement fără încetare spaţiul în
tre Konatice şi între deal, se vede că pentru a 
împiedeca rezervele cari veniau în ajutor. Când 
sosise ia orele 4 după amiazi încă o companie · 
42, cele trei companii,cari au suferit cel mai mult, 
putură fi duse după linia luptei pentru a le pune 
în ordine; ele. fură destinate de o parte ca re
zervă pentru luptele cari erau de aşteptat noap
tea, ti. altă parte pentru reocuparea poziţiunei 
în tr~şee. ·. ~ 

Presupunerea, că duşmanul va folosi noap
tea ca să ne arunce din deal în vale, s'a ade
verit în scurt timp. In amurgul serei începu ata- -
cui focului, alte atacuri urmară la orele 8 şi 
12 noaptea, toate se prăbuşiră în focul nostru. 
forta focului duşman slăbi din ce în ce tot mai 
mult şi amuti la revărsa.tul zilei. Patrule fud -
trimise de noi, cari constatară într'un mod, 
care nu permitea nici o îndoială, curncă duş
man ul s'a retras în direcţia spre Belgnul, fapt, 
care ne surprindea mult. 

Acum începurăm noi să căutăm şi să eva
cuăm câmpul de luptă . .Pe un teren de o lun
gime de 500 de paşi şi de o adâncime de 200 de 
paşi - terenul luptei - fură strânse peste 600 
de puşti sârbeşti şi culeşi mai mult de 300 Sârbi 
morţi, cari fură înmormântaţi în groapă comună. 
Oeja o zi înainte fură înmon:nântati într'un mor
mfrnt comun după ,poziţiunea hoastră ofiţerii 
~ârbi căzuti, şi anume 1 colonel, un locotenent-

... 
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iMarti, 30 Martie 1915. 

tste inexpug·nabilă. Am scris, că Ruşii au pri
mit numai ruine, cari nu le sunit de inid un fo
nos, şi că dea'1tfel nici nu are vre-o importanţă 
căderea Przemysl-ului. Am scris, ne-au •lăsat 
să vestim, că şi de altfel cu aiceastă fo.rtă
rea·ţă abia ni se pierd vrie-o 40 mii de soldati 
şi abia se vor e!libera vre-o 80 mii de Ruş;. 
Toate acestea le-am scris şi le-am crezut şi 
acum iese. la ivea'lă cei 117 ,OOO, şi ni se 
dă ca o sfântă mângă·iere, că fa năvala din 
unmă am avut o pierdere de 1 O mii oameni, 
să nie bucurăm deci, că numai 107,000 de 
sdlidaţi ai noştri ajung în captivitate ·ruseasdL 

Ei, să-l vedem pe i·ndividu·l, care acum se 
simte mângăiat şi liITTiştit Să se arate acela, 
care se ştie bucura de faptul, 'Că între cei 
prinşi sunt 45 mii muncitori nearmaţi şi 28 
mii bolnavi. Asta e mângăenea tigrilor, dar 
nu a milioaneloc, cari tremură de soarta ru
deniilor, a ro11sângenii1oir şi a compatrioţi>lor. 

Nu încericăm irnposibi.Ju1l, să doftorim cu 
alifia frazelOlr du!Jcege ţara crucificată pe cru
cea chinurilor şi pe iubiţii celor 117,000, cea 
mai 1mare parte ma·ghiari. Ne găsim şi noi a
târnaţi pe cru:ce şi ochii noştr·i ·stânşi nu mai 
pot urmări paserea al•bă a oredi'fltelor noa
stre dispărurte. Doar proaspetul Martie, ori 
nestatornicul şi dulcele Apr:ilie va aduoe ali-
1narea, după care ţa1ra va deveni ·~arăş stânca 
neolintită şi fortăreaţa de oţel a credinţei. O 
clipă nu încetăm .a crede în biminţa fina1lă, 
căci în răsboiu oe alta ar putea să dea Y.iaţă 
celor de-acasă, decât 1J1ădejdea. Dar a;cum lă
saţi-ne să plângem cu hohot maire„." 

~~ ~ ' '. . ' . r li! 

O singură observare avem fată de acest ar
ticol. Se spune în el,·că gairnizoaiiiia fortă•reţei 
Prz.ţmysl în partea ei mai mare ar fi fost Un
guri, noi însă ştim, că Unguri au fost, în pro
porţie, mai puţi•ni, complectaşii respective 
glotaşii au tiost mai ales Români, Sârbi şi 
Nemţi. 

)~ 
colonel, 2. maiori, 2 căpitani de stat-major, 2 
căpitani şi numeroşi ofiţeri. 

Ofiţerii căzuti din batalionul vânătorilor fură 
înmormântaţi în cimiterul din Konatice, afară 
de trei, cari căipătară fiecare un mormânt se
parat în poziţiunea batalionului. 

Pierderile noastre fură grele, însă succesul 
a meritat sacrificiile cele mari, aduse de bata
lion Ia împlinirea fidelă a datoriei, fără preget 
şi fără şovăire. 

Evenimentele descrise până acum dovedesc 
iaraş faptul, că o trupă, instruită bine în timo 
de pace şi crescută sistematic în amor de patrie 
şi în iubire pentru monarhul, poate suferi chiar 
şi pierderile cele mai mari, fără a pierde spiri
tul ei de ofensivă şi încrederea în sine. 

Spiritul acesta nu este un fenomen singur 
în armata noastră, ci a fost grijit la toate tru
pele în timpul lung al anilor de pace. Victoria 
dt>f initivă în răsboiul acesta, care este cel mai 

· mare şi cel mai sângeros din toate răsboaiele, 
trebuie să fie şi va fi a noastră, căci valori aşa 
de mari militare şi morale, cum sunt ele pentru 
armata noastră, trebuie să fie recunoscute şi 
înaintea scaunului judecătorului celui mai înalt 
Dacă şi ·Cei rămaşi acasă se menţin curajoşi ca 
şi noi până la sfârşit, atunci un rezultat fina,! 
norocos şi plin de onoare ne este sigur în lupta 
colosală şi fără pereohe ~ popoarelor, 

„ROMlNUJ:• 

Răsboiul. 
Tele2rame oficiale. 

Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre TJU· 

blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta, 27 Martie. - Pe frontul din Car
pati au eşuat nouile atacuri puternice ale duşma
nului, suferind el mari pierderi. 

Lângă Hânyav(iJgy, precum şi spre sud dela 
Laborcrcv lupta continuă cu multă vehementă pe 
înăltimile ce se găsesc de ambele părti ale văii 
Laborcz. 

In Bucovina trupele noa.stre au 'respins, după 
o luptă violentă, forte· mai mari ruseşti până la 
granita rusească şi au ocupat mai multe localităţi. 
Am făcut aci prisonieri 1000 Ruşi şi 2 tunuri. 

In Polonia rusească şi Galiţia occidentală nu e 
nici o schimbare. 

Berlin, 27 Martie. - Dela aairtierul principal 
german se anuntă: Pe câmpul de răsboiu occiden
tal: !In Vosgi, francezii alt\ ocupat ieri culmea 
înăltimei ttartmansweilerkopf. Marginea culmei e 
în posesiunea trupelor noastre 

Aviatorii francezi au arun~at bombe 1a1Supra o
raşelor Bapaume şi Strassburg (Alsacia) fără să 
pricinuiască însă pagube militare. In Bapaume a 
fost omorît un francez, iar doi au fost gnaiy răniţi. 

Spre nordvest dela Arras am constrâns să se 
coboare un aeroplan duşman, iar asupra Calaisului 
am aruncat câteva bombe. 

Pe câmpul de răsboiu oriental: Pe Ruşii, call'i 
au pornit din l!auroggen spre 1;ilsit numai cu 
scopul de a jefui, cum se duseră împotriva Me
melului, i-am respins ilia Laugsargen, pricinuindu-le 
pierderi grave şi i-am aruncat peste Ieziorupa 
dincolo de sectorul lura. 

Am respins avansările ruseşti între pădurea 
dela Augustow şi Vistul;aL In unele locuri lupta 
continuă. 

Budapesta, 28 Martie. - In valea Ondavei şi 
a Labortei am respins în mod sângeros atacurile 
ruseşti. Lupta cc s'a dat pe înăltimile ce se găsesc 
la dreapta şi stânga acestor văi ;ai slăbit ieri. In 
cursul zilei şi al noptci au avut loc lupte între arti
lerii şi hitrtuieli. In celelalte sectore ale frontu
lui din Carpaţi luptele continuă cu îndârjire. Am 
făcut prisonieri 1230 Ruşi. In Bucovina de nord ur
mărind pe duşman am făcut alte 200 prisonieri. 
In Polonia rusească şi în Galitta1 occidentală si
tuatia nu s'a schimbat. 

Berlin, 28 Martie. - Dela cartierul principal 
german se anunţă: Pe câmpul de răsboiu occiden
ta.J: Spre sud ost dela Verdun atacurile francezil<tr 
făcute în regiunea Combes, împotriva înălţimilor 
Meuse şi pe câmptai Veuvre, :lângă Marceville, 
s'au terminat, după lupte îndârjite, în favorul no
nostru. In Vosgi, pe ttartmannsweilerkopf au avut 
loc numai lupte de artilerie. 

Pe câmpul de răsboiu orientali: In pădurea dela 
Augtistow am respins. avansările ruseşti. Intre 
Pissek şi Omulew Ruşii au dat mai multe atacuri, 
ca•ri toate s'au prăbuşit în focul nostru La Wach 
afn făcut prisonieri 900 Ruşi. · 

Luptele in Carpati. 
Budapesta. - Dela cartierul pressei se te

legrafiază: Soartea luptei din Carpaţi încă nu 
e decisă. Rusii au aruncat în luptele aceste ne
mai pomenit de violente forte colosale. Ciocni
rile sunt extraordinar de vehemente. Rusii se 
luptă desperaţi. Mai crâncenă e lupta fa Duela, 
dar unde Ruşii până acum n'au avut nici un 
succes. In Bucovina s'au ivit deasemenea pu
ternice trupe ruseşti. De sine înteles că şi tac
tica noastră se va conforma întăririi colosale a 
fortelor ruseşti. S'au luat deja 1n acest scop 
toate dispozitiile necesare. 

Ungvdr. - Li.iotele continuă pe întrecr fron
itul din Carpati, cu o vehementă extraordi
nară. Rusii atacă cu noui şi noui forte, încer
când să ocupe strâmtorile Carpatilor. Trupele 
noastre !şi apără însă cu tenacitate pozltiunile 
şi toate atacurile ruseşti se frâng ca de un părete 
de otel. Luptele se dau izolat în mal multe secr 
toare. Mai vehemente sunt luptele în Zemplen 
şi în Ung. 

Bucureşti. - După comunicatul oficial ru
sesc din urmă situatia luptelor violente din 
Carpati nu s'a schimbat. Rusii continuă să a
tace de-alung-ul râurilor Ondava şi Labort şi pe 
drumul ce duce la Bârtfa. 

Muncaci. - Sore apus dela Ujoc luptele con
tinuă ziua-noaptea cu o vehementă neschim
bată, 

.I 

Homonna. - La Mezolaborcz e relativ lini
şte. La Duela s'a dat între artilerii o luptă vio
lentă. Mai vehemente sunt luptele pe drumul ce 
duce la Baligrod şi pe linia dela Ujoc. Atacurile 
ruseşti s'au prăbuşit între sârmele de drot şi 
în focul mitralierelor noastre. Am făcut mu~ti 
prisonieri. In depresiunea Duela am respins a
vansarea Ruşilor. Situatia noastră în valea On
davei s'a ameliorat. Ruşii fac toate sfortările 
ca să ne spargă frontul în depresiunea Duela. 
.Ei au concentrat la Duela forte numeroase şi 
ne atacă neîncetat. La Laborczfo lupta conti
nuă. Din Bârtfa am transportat foarte multi 
prisonieri ruşi în interiorul tării. 

flota duşmană a pătmns în 
Dardanele. 

Berlin. - Din Tenedos se anuntă prin Atena: 
flota duşmană a pătruns ieri (Vineri) în gura 
Dardanelelor. 

La orele 10 înainte de ameazi au fost de
barcate detaşamente mai mici în sinul Xeros. 

Afară de vasele de linie engleze „Indomita
ble" şi „Queen", cari au sosit pentru întărirea 
flotei aliate, se aşteaptă încă sosirea următoa
relor vase de linie franceze: IV Henric, Danton, 
Diderot, Condorcet, Mirabeau, precum şi dread
noughtul Courbet. 

Soarta prisonierilor din Przemysl. 
Petrograd. - Ziarul oficial al ministerului de 

răsboi rusesc scrie că o parte ·din armata de 
apărare austro-ungară va fi ţinută în :Przemysl 
şi în caz dacă' cetatea va fi atacată, aceşti pri
sonieri vor fi întrebuintati la lucrările de recon
struire a fortificaţiilor de apărare. 

Petrograd. - Corespondentilor de răsboi li 
s'a dat ieri permisiune să viziteze Przemyslul. 
fi au văzut efectele exploziilor, care militare 
stricate şi cadavre. Ofiţerilor austro-ungari din 
armata de apărare, făcuţi prisonieri li s'a permis 
să-şi poarte sabia mai departe. 

Părerea cercurilor din Londra şi 
Paris despre căderea Przemyslului. 

Londra. - In capitala Angliei a făcut mare 
sensatie capitularea Przemyslului. Alllbasadorul 
rusesc a fost felicitat personal şi prin telegrame 
de toate cercurile .oficiale şi neofidale. „Times" 
scrie că acest eveniment e cel mai important 
epizod al răsboiului, dela Anul nou încoace. 

Paris. - Corespondentul din Paris al zia
rului stockiholmian „Dagblad" scrie: In capitala 

li; 

f rantei e generală părerea că căderea Prze
myslului va contribui la scurtarea duratei răs
boiuluL După ştirile sosite la Paris armata ru
sească ce asedia Przernyslul se compunea din • 
240 mii oameni. 1Aceştia acuma sunt liberi şi 
Ruşii de sigur vor .porni curând ofensiva ge-
nerală. ' 

Ruşii anuntă pornirea ofensivei 
generale. .,. 

Copenhoga. - După ştirile sosite d.in Pe
trograd, conducerea armatei ruseşti încearcă 
să se scuze pentru înfrângerea dela Memel, 

' spunând că avansarea în această direcţie s'a 
făcut numai pentru ca să atragă tortele ger
mane dela Grodno. Luptele aceste au fost nu
mai epizoade neimportante. Conducerea arma
tei ruseşti 1pregăteşte ofensiva generală, care 
va fi pornită mai târziu în decurs de 6 săptă
mâni, după ce se va fi topit zăpada. 

O nouă grupare a fortelor ruseşti. 
Bucureşti. - Aci a sosit senzationala ştire, 

că conducerea armatei a luat în administrarea 
sa toate căile ferate din Rusia de sud si de mii~ 
Joc. Circulaţia trenurilor nu înceată nici o cliµă 
şi în toate gările se lucră cu zor. Intreagă ar„ 
m,ata rusească va fi din nou grupată. Informa.., 
tiuni pozitiv~ despre planurile conducere! ar
matei ruseşti încă nu sunt, dar circulă veştile 
cele mal fanteziste( 

Luptele în Bucovina. 

Bucureşti. - Corespondentul ziarului „Uni
versul" scrie din Mamorniţa: Armata rusească 
ce operează în regiunea dela Noua Sulită a 
primit ajutoare. Intre aceste se găsesc şi trupe 
iregulare, cari au rupt ieri Sâmbătă uniforma 
de pe doi ofiţeri din armata :regulată, deoarece 
uniforma lor nu era ca a trupelor iregulare. Din 
luptele ce s'au dat în zilele din urmă au ieşit 
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biruitoare trupele austro-ungare, cari au ocupat I 
mai multe poziţii, pe cari Rusii cu toate sfor- ' 
ţările lor nu le-au mai putut recâştiga. Toate ' 
contraatacurile rnseşti au eşuat. Valurile Pru- i 
tului poartă numeroase cadavre ruseşti. · 

Ruşii au fost respinşi până la Nistru. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a-
nuntă: In Bucovina luptele sunt favorabile pen
tru noi. La Nadworna e linişte. Pe Rusii cari 
au avansat până la Zanesczy i-am respins -până 
la Nistru. In Carpati luptele continuă pe o vre
me grozavă fără încetare ziua-noaptea. 

Lupte desperate la Narew. 
Genf. - După ştirile din Petrograd de par

tea dreaptă a Narewului se dau lupte extraor
dinar de desperate şi pentru singuraticele 
puncte de razim din aceasta regiune se desfă
şoară lupte mari. Mai multe pozitii au fost ocu
pate de Germani, cari au primit ajutoare con
siderabile şi cari atacă cu vigurositate şi noui 
puteri pozitiunile Ruşilor. 

China respinge pretenthmile JaPoniei. 
New-York. - Comisiunea camerei chineze 

a hotărât unanim, ca preşedintelui chinez să i 
se propună respingerea pretentitinjlor japoneze. 
Ziarele. japooeze scrie că răsboiul chino-japo
nez e inevitabil. 

Antanta comandă arme in Canada. 
Haga. - După comunicatul guvernului en

glez antanta a comandat în Canada munitie 
pentru artilerie în valoare de 95 miloane do
lari. 

Aviatori din Przemvsl mânati 
de vânt în Rusia. 

dată aceste tratative, cari urmăresc scopul unei 
apropieri între guvern/şi opoziţie şi fomarea unei 
conceptii în privinta politicei externe a Bulgarei. 

Paralel cu tratativele vor fi primiti în au
dientă la regele şefii opozitici bu·lgare: Mali
now, Oeşow şi Danew. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 29 Martie 1915. 

PENTRU NUMĂRUL DE PAŞTI pe seama ră
niţilor români am mai primit dela următorii: 
Iosif Russu, Arad 
Titu Guleş, Semlac 
George Murg şi sotia Marta, Mlcălaca 
Ioan Biruescu, preot Surducul mare 
Petru Bortun, locotenent Orşova 
Alexandru Maieruşan, preot gr. cat. Zusiu 
Ilie Piso, preot rom. Tălmaciul mic 
Isidor Socolean, Viena 
Ioan Nicoara, Pianul de sus 
Antoniu Balea„ preot ort. rom. Satul nou 
Dr. Leon Scrido111, Bistrita, Colectă 

(lista se va publica în nr. viitor. N. R.) 
Ioan Teicu, negustor, llladia 
Atanasie Suboni, executor com. Ozora 
Ioan Mezin, cassar comunal Ozora 
Viora E. I. Dr. Ciordaş, Beiuş 
Alex. L. Lazurianu, Bucureşti 
Dr. Traian Suciu locotenent, Cetatea 

Bolii, colectat dela: Dr. Traian Suciu 
locot. l O cor., Vasile Jula, plutonier 
1.10 cor., Ioan Slmoaie, glotaş l cor., 
Iosif Stana, fruntaş 40 fii., Ioan Ievuta, 
glotaş 40 fii., Petru Sârb, glotaş 40 fii., 
Adam Muntean, glotaş 30 fii., Simion 
Dud, glotaş 20 fii., Petru Ciurca, glo· 
taş 20 fii. De tot 

„Bihoreana" inst de credit Oradea 
Dr. Nicolae Popovlci, paroh Gataia 
Dşoara Vera lstway,. Arad 

Total 

10 cor. 
5 " 
3 „ 
2 „ 

10 " 
3 " 
5 " 
3 " 
4 „ 
3 ., 

116 „ 
5 „ 
1 
1 „ 

10 ,„ 
20 ,. 

14 " 
20 " 
l „ 
5 „ 

241. cor. 

Stockholm. - Agentia telegrafică din Pe
trograd anuntă cu datul de 21 Martie: In 19 
Martie, adecă chiar în preajma capitulării Prze
myslului s'au -ridicat din cetate 3 aeroplane, cari 
erau conduse de ofiteri şi duceau poşta şi cari 
porniseră în directia sudvestică. Probabil un 
vânt puternic a mânat însă aeroplanele în altă 
directie în mare depărtare. Aeroplanele austro
ungare au fost silite să se cobaore la Brest Li-
towsk şi Kamenesk-Litowsk. Ofiţerii au fost ·Aniversarea proclamării regatului Româ-
făcuţi prisonieri. niei. Ni se anuntă din Bucureşti: Sâmbătă, 14 

(Ştirile din urmă sosite din Przemysl S'PU- !Martie c. fiind aniversarea proclamării regatu
neau că cel din urmă aeroplan, care a părăsit lui României (1881). cu această ocaziune, un Te
Przemyslul a fost cel condus de căpitanul Leh- Deum s'a oficiat la orele 11 dimineata, Ia mitro
mann. · .polie, în prezenta dlor miniştri şi înaltilor <lem-

In zilele precedente a capitulării au părăsit nitaJii .ai tării. 
cetatea alte două aeroplane. In unul din aceste 
se g{1sea pilotul Junker. iar în al doilea piro- Distin2erea postumă a unui erou. Ni se 
tehnicii Melts şi Holdt. Despre ambele aparate scrie: Zilele trecute a sosit la adresa părintelui 
nu ·a sosit nici o ştire până acum. Agentia te- Pachomiu Pop din Lazna-mare dela comanda 
legrafică din Petrograd vorbeşte încă despre 3 regimentului 6..1 medalia cea mare de argint pen: 
aeroplane austro-ungare pe cari le-a mânat tru vitejie, ca distinctiune pentru neuitatul său 
vântul în Rusia). fiu Victor Pop, cadet aspirant, căzut pe câmpul 

Primul ministru Radoslawoff de luptă din Polonia-rusească, în 27 Decemvrie 
despre politica Bul2ariei. 1914. Distincţiunei a fost alăturată următoarea 

comitivă pe care o traduc în româneşte: 
Berlin. - Primul ministru bulgar fiind inter- „Mult On. Domn Pachomiu Pop, preot în 

viewat de corespondentul din Sofia al ziarului Lozna-mare. · 
„Berliner Tageblatt" a declarat că Bulgaria va Fiul d-tale, medicinistul Victor în decursul 
rămâne neutrală, câtă vreme această politică îmr>linirei datorinţei sale a căzut jertfă umd 
va corespunde intereselor Bulgariei. Bul~ria . glonţ d~man. 
însă nu va întârzia să-si apere interesele sale, El a fost modelul soldatului, care îşi împli
ori din care parte ar fi aceste ameninţate şi de neşte datorinţa conştientios, cu fidelitate şi jert
aceea guvernul bulgar urmăreşte cu atenţiune fire de sine. Aprefiând aceste, în numele colo
evenimentele din Europa şi desfăşurarea situa- ne/ului aici alăturat trimit semnul celei mai înalte 
tiei generale. Bulgaria pune mare pret pe men- distincţiuni: medaliai de itrgint pentru vitejie 
tinerea prieteniei ei cu Germania. I 

.Privitor la ştirile despre constituirea unui . o. ~·emoria eroului fiu al d-tale o vom păstra 
guvern national, Radoslawoff a declarat că· 
'Pentru aceasta nu e nici un motiv, bucurân- cu scumpătate, 
du-se guvernul de o majoritate în cameră, iar Câmpul de luptă 10 Martie 1915. 
politica lui o aprobă întreagă ţara. Dr. Nicolae Markovits, m. p. 

Regele şi primul ministru al Bui- . Ministrul României din Rusia între prfso-
gariei tratează cu opozitia bulgară. oierii ruşi. Ziarele din România publică urmă· 

toarea telegramă .din Petersburg: Se află din 
Sofia. - Primu·I ministru Radoslavov a fost Moscova că ministrul ·României în Rusia d. Dia

Vineri la regele Ferdinand în o audientă de 3 mandi trecând prin Moscva spre Bucureşti a vi
ore. Cu acest prilej Radoslavov a prezintat re- zitat unele spitale unde sunt îngrijiţi prisonierii 
gelui rapoartele reprezentanţilor diplomatici ai de răsboi români supuşi austro-ungari. .Ministrul 
Bulgariei şi totodată i-a raportat şi despre rezul- s'a interesat de împrejurările, în cari au fost 
tatul tratativelor urmate cu conducătorii opo- capturati prisonierii şi Ie-a împărtit bani şi da-

·---" ._ 

Marti, 30 Martie 1915. 

noapte, şi-a dat nobilul suflet în mânHe Crea
torului, în floarea vietii. Rămăşitele pământeşti 
ale răposatei au fost aşezate a5'tăzi în 26 .Martie 
nou, la 11 ore înainte de ameazi, conform ritului 
gr.-or., spre vecinica odihnă, în cimiterul cen
tral din loc. fie-i ţărîna uşoară! Trimitem greu 
cercatei familii sincere condolente. 

Spre câmpul de luptă. Un bun prieten al no
stru plecat acum a doua oară pe câmpul de luptă 
ne scrie următoarele: 

- Suntem aproape de câmpul de luptă„. Ra
zele soarelui lucesc pe bolta cerului senin. în 
vreme ce corbii - în grupuri mari - plutesc 
deasupra văilor pustii„. 

.Pretutindeni e linişte„. numai în depărtare 
se aude bubuitul tunurilor. 

Privim evenimentele cu cele mai bune spe
ranţe. 

Adio. Multe salutări. - Adrian. 
Generalul Daniel Mătăringa, trecut la pen

sie, a primit rangul de nobil dela .Majestatea Sa, 
pentru el şi urmaşii lui cu predicatul „de Bănia". 

C-Oroane eterne. „Reuniunea română de 
înmormântare din Sibiiu", în loc de cunună peri
toare pe sicriul mult regretatului inspector şco
lar, Iuliu Bardoşy, fost odinioară zelos mem
bru în direcţiunea şi întru vecinica lui pomenire 
depune 20 cor., iar ,prezidentul ei Victor Tordă
şianu 3 cor. la fondul ,,Az,liului" pentru adăpo
stirea orfa.nilor şi a neputincioşilor noştri scăpă-
tati. Ale tale dintru ale tale. . 

X: Pălării elegante, albituri, cravate, parde
siuri de gumă p. bărbati şi femei, ciorapi, ba
tiste etc. în cel mai mare asortiment şi cu cele 
mai ieftine preturi se vând în 
prăvălia de modă pentnt domni ,,Chic", Arad 
bulev. Andrâssy nr. 15. 

Vis-â-vis de hotelul Panonia. 
(He 2892-10.) 

Ultima oră. 
INCORPORAREA RECRUTILOR CLASEI 1916 IN' 

ROMÂNIA. 

Bucureşti. - Pe ziua de t Aprilie v. curent, vor 
f~ încorporati recrutu clasei 1916. Decretul de pro
mulgarea legei care autoriză guvernul să convoace 
înainte de termen această clasă, a apărut în „Mo-
nito~ul Oficial". St. 

INTRAREA IN ACŢIUNE A BULGARIEI. 

Sofia. - Pe aci se vorbeşte mult desf}re o 
mobilizare. O modificare s' a operat în puhlic, 
de când Grecia s' a hotărît să rămână neutră. 
A1Jfoape toată lumea spune acum, că este o im
posibilitate ca Bulgaria să rămână în neutrali
tate definitivă. Jntr'una din zilele trecute se 
răspândise deodată vestea, că Bulgaria va intra 
imediat în actizme. Ofiţerii stationau pe stradă 
grupuri. Astăzi lucrurile s' au mai liniştit. T oii 
spun că dacă Bulgaria vrea să dobândească ceva 
trebuie să intre în acţiune, dar cu cât va intra 
mai târziu cu atât mai bine. 

Ziarul „Kambana" publică ştirea cumcă mi
nisterul de răsboi a dat ordin ca să nu se mai 
libereze pa.şapoarte of if erilor şi soldaţilor din 
rezervă. 

Rezerviştii au primit ordin secret ca să aibă 
în pregătire întreg ecllivamentul. - St. 

DE VÂNZARE 

I O actii de ale institutului „Albina"' 
din Sibiiu. Cei ce doresc a le cum
păra să se adreseze la admlnistrada 

ziarului. Ma 2399-3 

CA PRACTICANT. 

zitiei. ruri exprimând în urmă mulţămirea sa pentru află loc un tânăr absolvent de 3 
După audientă primul ministru bulgar a con- bunul tratament al acestor prisonieri. 

tinuat tratativele cu conducătorii opoziţiei. Vi- sau 4 ci. gimnaziale, reale sau ci-
neri a avut loc o conferinţă cu Danev, iar Sâm- Erica Otilia Comşa, farmacistă, fiica dlui vile, la firma 
bătă cu Zamov şeful radicalilor. In cercurile profesor D. Comşa din Sibiiu, după grele şi în- IOAN COMSA & FIU 
parlamentare se urmăresc cu atenţiune încor- delungate suferinţe, în 24 I. c., la 83

/, ore de (Co 2396-3) Selişte (Szelistye, Szeben m.) 
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