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ANUL V. ARAD, Duminecă 7 Martie n. f22 februarie v) 1915. Nr. 42. 

ABONAMENTUL: 
Pe un an • • 28.- Cor. 
Pe jumătate an 14.- „ 
Pe a luni • • 7.- " 
Pe o lunl8 • • 2.40 " 

Pentru Romlnla '' 
1trllnltate: 

Pe un an • • 40.- francf. 
Telelo• 

pentru oraş şi lnterurbaa 
Nr. 750. 

Problema Dardanelelor. 
Importanţa operaţiunilor împotriva Dardanelelor. 

Arad, 6 Martie. 

Pe cât rezultă din ultimele telegrame wc
ţiunea împotriva Dardanelelor a ajuns lu o 
doosebită intensitate. Pe ziua de ieri agenţiile 
tuf!Co-germane sunt unite îin această privinţă, 
iar ştirile din sursă engleză şi greacă confir
mă că câteva cuirasate engleze şi franceze an 
.pătnrns în strâmtoare şi au bombardat for
trnrHe h1terirore, după ce forturile <lela inira .. 
re au fa.st 1reduse la tăcere. Ele fale ca pentru 
moment teatrul sudiic al răsboiului să capete 
o deosebită însemnă·tate căci poate determina 
intr'o lairgă măsură cursul operaţiuni'lor pe 
ceH'Cla:Jte teatre. 

Din punct de vedere militar problema a
părării Darda·nelelor e dintre oele teoreticeşti 
rezolvi1tă. Actll'alul ·răsboiu a dovedit până a
cum că Î'll lupta dintre proiecti·l şi cuirasă, 
proiectilul a ieşit învingător. Cetăţile be1gie
Ile, cari erau cele mai modeme î.ntă·rituri eu
ropene, nu au 'Putut rezista tunurilor de 42 
cm., încât pe viitor apărarea cetăţilor nu mai 
.poate fi asigurată decât de garnizoanelie mo.. 
bile şi de fortificaţiile î-namtate, uşoare, căci 
nici' un fort nu mai rezistă prin forţa cuirasei 
sale enormei puteri de pătrundere a proi€Cti
:Jelor exp;losibile actuale. 

fortifk:aţiHe Dardanelelor sunt de tip ve
chiu; în schimb sunt a1dmirnbil favorizate d~ I 
natură. Dar şi cuirasatele flotei aliate care 
le bombardează au tunuri de 385 mm.,;. cu 
3 cm. şi jumătate mai mici decât catastrofa
lele mortiere a'le armatei germane. Unele cui-

Mărirea voastră e cuvântul 
A noastră-I fapta şi tăria 

Durerea-i zestrea noastră 'ntreagă 
$i-a voastră-i toată bucuria. 

$i glasul vost' răsun.ă-'n lume 
Triumfător. Al nostru geme 

Şi glas de psalmi e plânsul nostru, 
Al vost, de ură şi blesteme. 

Noi am luptat o viată-'ntreagă 
Pentru viată şi pământ 

Şi azi când patria ne chiamă 
Nu-i cerem loc nici de mormânt! 

Şi·'n sufletu-vă bat fiorii 
Zilelor mari, zilelor bune! 
Noi? val, ne-aşteaptă viitorul 
Poate cu plâns de-'ngropăciune! 

Mi-e cupa de venin în mână 
- Ml-aţi dat-o voi - dar ea mi-e draga 
Ş'o prind cu patimă pădnă! 
Vreau s'o izolesc astăzi - întreagă. 

Numărul poporal pe an •· cor. 

Tasate au patru, altele au opt asemenea tu
nuri; efectul lor rru se poate face a'Şteptat·prea 
muiJtă vreme: Liege, A•nvers, Maubeuge, sunt 
exemple oondudente. forturile pot fi reduse 
la tăcere. 

Rămân barajele de torpile şi de mine. 
Pentru o flotă hotărâtă să facă sacrificii, a
ceste obstacole nu sunt de netrecut. A1r .ră
mâ1nea doar bararea Dardainelelor prin îne
carea câtorva mairi vase grele dealaiu1 cana
tlt1lui, da•r a<·est mijloc, pe care l'au î1ntrebuin
ţat şi Japonezii în fata Port-Arturului, nu 
·E;ste cu totul eficace fomkă vasele au putut 
fi aruncate în aer şi canalul iarăş tdeschis. 

Deci, din punct de vedere mrtitar, pr0-
blema Dardalflelelor nu este pentru o escadră 
ide !puterea celei an-glo-frainceze, de nere
zolvit. 

Interesele cari au determinat acţiunea in 
Dardanele!e sunt destul de limpezi. Rusia nu 
putea •rămânea fără contact cu aliaţii săi din 
Apus. Cu toate uzinele sale de arme, pierde
rile în armament sunt pentru ea mai mari de
cât cap.alCitatea de ·producţiune a acestor u
zine. Deschizându-i-se calea strâmtorilor, Ru
sia îşi poat~ complecta armamentul prin aju
torul aliaţilor dj.n Apus, sau chia1r dion alte 
surse. In acelaş timp Rusia are oantităti mari 
de cereaJ1e cari nu au putut fi ex.portate; A11-
g-lta are nevoe de proviziuni, pe ciari, cu ori
câte sacrificii, le poate obţine mai lesne din 
Rusia, decât din state neutrale. erecurri ·spun 
telegramele engleze, cu toată blooada ger-

...... ~~... • .... oe:. ~: 

ln cinstea cui? furtună vino 
ŞI să-mi instrunt azi tu chitara! 
Căci vreau să cânt s'audă lumea 
Să cânt cu-ai mel-: trăiască tara!„ •• 

O. HULEA. 

Inmormântare. 
De Al. Ciura. 

„Eram ipostati pe o creastă de munte şi vân
tul ne şuera pe la urechi, isbindu-ne în faţă fulgi 
de ză:padă. Nu mai putem desluşi nimic, căci 
cristalii de ghiaţă, ce fluturau în văzduh, ne 
luau vederea . .iucând în toate culorile curcubeu
lui. 

N'aveam altă încredinţare, decât să facem sluj
ba de cercetaş1i, oomunicând apoi camarazilor 
din va<le, dacă am simţit <luşmani .pe .a:proape. 

Nu văzuserăm ni.mic şi peste un ceas aveam 
să ne înapoiem. Jur de jur văile sclipeau, în jo
cul soarelui cu cristalii de ghiată, ca nişte uriaşe 
1pânze de argint, dar nu desluşeam nicăiri urmă 
de duşman. 

Şi frigul ne pătrun<iea până kl măduă. 
· - Să aprindem nişte vreascuri - zise unul. I 

- Nu e voie, răspunse plutonieml... inamicul 
ar putea să observe fumul, cu uşurinţă! 

Preţul unui eKemolar 10 flleri. 

Rl!DACTIA 
şi A D M I N I S T R T I A 
Strada Zrlnyl Nrul 1/a 

INSERTIUNILE 
se primesc la adminl-

stratte. 
Multumlte 1.mbllce şi Loc 
deschis costă slrul 20 fli. 

Manuscriptele nu se ir 
napoiazl. 

mană. yiapoarele fes şi intră încă î11 partmrle 
Angliei. In cazul când se forţează Dardanelele 
vor putea veni în aceste porturi năvi cu grâu 
rusesc, precum vor şi putea pleca altele cu 
anne pentru Ruşi. 

forţarea Dardanelelor aT ••• influenta apoi 
foarte mult o campanie· împotriva Serbiei, ... 
şi totodată ar fa'Ce situa_tia Turciei cât se 
poate de difidlă. 

Importanţa alctuailelor operaţiuni împo
triva Dardanelel<>r poate deven~. d)n ainumite 
puocte de vedere, decisivă. 

Opintirile dlui Neugeboren. 
Arad, 6 Martie. 

Un ultim răvaş ne trimite d. Neugeboren prin 
„S. D. Tagblatt" dela 26 ·febr. în -0are spune: 

„Sunt în situaţie a prezenta, oricând mi s'ar 
cere, câte un articol scris de mine în ,/S. D. Tag
blatt'' şi în ,.Pester Ll.", în care am luat pozi
ţie hotărîtă contra faptului că atentatu·! dela Do
briţin, chiar şi în cazul dacă el ar fi fost săvâr
şit de Români, să fie rpus în sarcina Românilor 
ca totalitate, - ceeace, după cum s'a a.deverit 
ulterior, de fapt aşa s'a şi întâmplat, - şi să fie 
exploatat politiceşte împotriva lor. „Românul" 
poftească şi aducă contraprobe!" 

Iar mai incolo, d.I Neugeboren, susţine, 'că e 
neadevărată afirmarea noastră că a rost silit 
să rectifk>e cele scrise despre· ~redentismul n-0-
stru şi, că este datoria ,.Româmll," -ui să destăi
nuiască informatiunile în această directie. 

Las, că până ce d. ·Neugeboren nu ne poate 
prezenta certificatul de botez al lui Cătărău-Ka
taroff, că ar fi de viţă neaoşe românească, pro
testăm energic în contra afinnatiunei d-sale că 
s'ar ·fi adeverit, că atentatul a fost săvârşit de 
Români. Dar şi în cazul acesta chiar articolul 
„, 

Unul qin ·sol<lati ridică din umeri. 
- Apoi dacă mai zăbovim numai o jumătate 

de ceas în frigul ăsta, să ştiţi, că aci îngheţăm 
cu toţii. 

Doi din ei se ghemuiră după o piatră cât un 
stat de om, adunară vreascuri în pripă şi în 
curând vreascurile î·ngheţate începură a trosni 
sub cele dintâi limbi de flacări. Ne adunarăm şi 
noi în preajma focului, întinzându-ne palmele 
învinetite de frig. 

- Ce bine era! 
Ne gâdila aşa, dela creştet până în vârful 

degetelor dela mâni şi dela picioare, ·ca o mân
găiere ... Ne apropiam tot mai mult de flacările 
prietenoase, ne vâram <legetele în ele, şi abia 
târziu simţiam că arsura ne supără ... 

Când să ne aiprindem ţigările şi să ne destin
dem, cum se cade, oasele trudite, desluşim un 
şuerat bine-cunoscut, spintecând văzduhul de-a
su.pra capetelor noastre. Unnă al doilea şi al 
treilea, ai)()i se porni o muzică întreagă de sue
rături. 

Muscalii ne simţiseră. 
ln o clipă călcarăm focul în picioare şi-l în

necarăm sub zăpadă. 
Şueratul gloanţelor slăbi o vreme, dar tot 

se auzia, îin restimpuri. Ne apropi.a.-răm târâş de 
creasta muntelui, să vedem, de unde venia acest . 
plocon neaşteptat. ·. 

Numărul poporal pe 1
/. an 2 cor 

t 
f 

I 
~t 

~ 

i 

l 
4 

I 
l 



Par. 2. 

d-sale scris mai nainte de a fi avut .cele mai 
slabe indicii pentru provenienţa atentatului, prin 
chiar „binevoitoarea" luare de poziţie hotărîtă 
în favorul nostru seamănă mai mult a bănuire 
decât o ... ·hotărîtă apărare, pentru care ooi nu-l 
rugaserăm pe d. Neugeboren să ,ne .fie av-0oat. 

Noi am şi păşit atunci energic, acum un an, 
în ·coloanele „Românul"-ui împotriva tenorului 
acelui articol, după ce şi contele $tefan Tisza 
în plin parlamentul ungar ne luase în apărare 
cinstea noastră politică, 1pe care şi mărunţeii 
şreibmoritzi dela numeroase fituice încercaseră 
să ne-o murdărească. D. Neugeboren a tăcut 
atunci, ·căci 1pe aceea vreme nu era - cenzură 
ci ne putea sta deschisă calea proceselor de 
Pressă. Astăzi, însă, lucrurile merg sumar. 

1Astăzi, chestiile .politice se tratează altfel 

şi de geaba ne pofteşte d. Neugeboren să aducem 
contraprobe, căci cea mai bună probă a:r fi să 
nmroducă d-sa încă odată în întregime artico
lui in chestiune în coloanele ziarului „S. T. D.", 
în nemţeşte, căci numai aşa ar produ.ce cu el 
efectul, pe care :l-a avut şi articolul d-sale de
spre „iredenta română". 

Dar, rprobabil, că prin aceasta din nou s'ar 
·Pricinui neplăt:eri redactiei ziarului d~sale. A
ceasta nu vrem şi de aceea nu putem „destăi
nui" nici informaţiile noastre, oricât ar dori a
ceasta d. Ncugeboren. Nu e vremea să lungim 
o polemică care nu ne poate schimba convinge
rile noastre, şi cari sunt: mai bine rece duşmani 
pe fată, decât un „apărător hotărât, - cu gând 
ascuns!" · ·, ';: ~~ Iii 

lată si ultimul nostru cuvânt. 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna Macovişte, comitatul Caraş· 

Severin pe câmpul de luptă. 

Comuna noastră Macovlşte are vre-o 140 l; 
fumuri, cu 650 locuitori. 

Iosif Neamtu, căs. 
ll!nea Sima, june 
Nichita Roman Pavel Roman, are 1 copil, (decorat cu me-

dalia de argint) 
Lazăr Roman, 1 copil 
Mihai Radoslau, 1 copil 
Iosif Rotariu, june 
George Murguf 1 copil 
Iosif Cuvinu, 1 copil 
Iosif Cuvinu, 2 copii 
George Oaia, 1 copil 
Iosif Laticu, caporal, căs. 

IO Iosif Cuvinu, I copil 
Nicolae Secăşan 
Ioan Stoiadin, I copil 
Iacob Stoiadin, june 
Iosif Stoiadin, căs. 
Lazar Zărcula, ste2ar, necăs., (decorat) 
George Stingu, june 
•Iacob Cretu, june 
Iacob Cuvinu, I copil 
Pavel Cuvinu, căs. 

20 Iancu Cuvinu, june . 
Iosif Cuvinu, june 
Vasile Saviciu, I copil 
George Saviciu, 2 copii 
David Imbri, I copil 
Petru Zărcula, căs. 
Ştefan Neamtu, june 

Nu era nimeni... văile sclipeau oa nişte uria
şe giulgiuri de argint. .. brazii f.remetau încet
încet din cetinile l·or pline de pomoroacă. 

Şi gloanţele şuerau într'u.na deasupra ca
petelor noastre, oa trimise de duşmani nevă
zuţi. 

Unul din· noi, cum se căţărase pe vârful 
stâncii, scoţându-şi ca.pul de-asupra abisului, se 
ridică deodată în genunohi, scoase un ţipet în
fundat şi se prăvăli apoi pe spate ... 

Alergăm la el. .. Prea târziu! Era cald încă, 
şi sângele îi tişnea din frunte, înroşind zăpada ... 

Şuerul gloantelor era t-0t mai intetit şi noi 
- eram abia <louă :patrule - o pornirăm pe 
-coasta muntelui; să dăm de ştire camarazilor, 
că duşmanul e pe ai.ci, pe aproape. 

Ajunşi în vale, sorbirăm în pripă o cească de 
· ca·fea cu aipă, şi cum era fierbinte, ne .pătrunse 
prin tot trupHI, ca un fior de foc„. Ni-se făcea 
roş11 înaintea ochilor şi când furăm înlocuiţi, ne 
întinserăm buimaciti .pe rogojini, du:pă o zdroa
bă continuă de două zile„. Cât am dormit? Ştiu 
eu? Cfmd m'am pomenit era ziua mare. S'au
ziau puşcături tot mai dese <linspre munţi. 

Atunci mi-am adus aminte de bietul tovarăş, 
ce a rămas acolo, în mormântul zăpezii eterne. 

- Să mergem, f.r.atilor, şi să-l aducem aici 
în vale. Ne-a fost frate bun şi nu-l putem lăsa 
aoolo, să-l sfâşie vulturii şi fiarele ... Să-i facem 

--------

30 Petru Olariu, june 
Simeon Olariu, 2 copil 
Nicolae Preda, căs. 
Vasile Mioc, I copil 
Pevel Cretin, I copil 
Vasile Lapadat căs. 
Nicolae Cretin, 2 copii 
Iacob Novac, 2 copii 
Geor2e Novac, căs. 
Geor2e Rotariu, căs. 

40 David Latiu. căs. 
Vasile Ocnariu, june, caporal 
Nicolae Ocnariu, căs. 
Ioan Cretu, căs. 
!Nicolae Ocnarlu, fruntas~ I copil 
Mihai Copie, înv„ I copil 
Costa Roman, 2 copii 
l!lnea Cuvinu, I copil 
Dumitru Nistor, I copil 
Arsenie Bribete, 2 copii 

50 Ioan Neamtu, I copil 
Vucmir Cuvinu, 2 copil 
Nicolae Rotariu, I copil 
Pavel Vela, căs. 
Vasile Roman, 1 copil 
Iosif Roman, I copil 

mă-car o groapă şi să-j punem la cap o cruce 
din crengi de brad. 

* 
Doi am plecat spre vârful muntelui, iar alţi 

doi au căutat un loc potrivit, unde i-au săpat 
mormântul. 

Dar n'a fost chip să răsbim atunci până la el! 
Duşmanul năvălea de pret·utindeni şi ne-am 

răsboit două sărptămâni până să-l asvârlim din
colo .de munte. 

Atunci ne-am odihnit câteva zi·le; ne-am a
dunat morţii şi i-am îngropat creştineşte. 

Şi iarăş mi-am adus aminte de bietul tova
răş din vârful muntelui şi am plecat să-i dăm 
de urmă. 

După un drum de jumătate <le zi, am dat de 
rămăşitele focului nostru şi aflarăm în curând 
şi pe bietul nostru frate. 

Zăcea în zăpadă î·ntins pe spate, părea că 
doarme. L-am ridicat binişor pe nişte rami de 
brazi, să nu se sfarme, căci era îngheţat os. 

In vale i-am făcu·t un skriu de scânduri, i-am 
luat portmoneul cu ban~i şi cu scrisorile, să le 
trimitem nevestei. 

IN'aveam nici popă, nici biserică nu era pe 
aproaipe, să-i tragem măcar clO))Otele! 

Departe s'auziau bubuituri de tun, ca un mu
get de furtună. Ernu dopatele ce-l geleau pe 
tovarăşul nostru. L-am aşezat în groapă, l-am 
astupat cu bulgări înghetati, şi deasupra mo-

Duminecă, 7 Martie n. 1915. 

Iosif Roman, 2 copil 
Iosif Rotariu, I copil 
Nicolae Rotariu, I copil 
Pavel Ivan, ser2ent, 2 copii 

60 Iacob Ivan, fruntas, I copil 
Iosif Cuvin, 1 copil 
Ion Radomir, I copil 
Arsene Radomir, 2 copii 
Nicolae Nemoian, I copil 
Iosif Radomir, I copil 
Vasile Neamtu, 2 copii 
Simeon Cirida, I coPil 
Iosif Roman, sen~ent 
Ion Rotariu, caporal, 2 copii 

70 Nicolae Rusovan, I copil 
Silviu Brinzei, june 
Iacob Cretin, căs. 
Lazăr Cretiu, 2 copii 
Vasile Suru, I copil . 
Dumitru Cretin, I copil 
Ion Sima, I copil 
Nicolae Neamtu, necăs. 
Ilia Bercea, 2 copii 
Geon~e Ivan, I copil 

80 Gli2ore Cretu, 2 copii 
lanăş Sima, 2 cooii 
Vasile Stupariu, s.-locot., căs. 
;GeorRe Radomir, căs. 
Nicolae Lotcu 
Iosif Cuvinu 
Ştefan Latcu 
;Iosif Sima 
Traian Cuvinu 
ilosif Sima 

90 Ion Sima 
Iosif Cuvinu 
Mihai Cuvinu 
\Tudor Radomir 
Vasile Bribete 

Comunicat prin: Pavel Ivan, 
sergent. 

Poezia momentuiui. 
- Aprecierea poeziilor lut Ovidiu Hulea. 

Un bun prieten al nostru din Bucureşti ne tri
mite articolul de mai la vale apărut în marele ziar 
bucureştean „Viitorul'' de pe la mijlocul lui Ia
nuarie, sub titlul „Poezia mome11tlllui": 

„Acuma, când toate sufletele sunt acordate 
în unisonul zmei singure coarde: cea Patriotică, 
este firesc să avem şi în literatura noastră o 
accentuare a poeziei patriotice, adică a acelui 
gen d~spre care s'a zis că rare-ori poate să se 
ridice până la înălţimea unei mari arte. Totuş, 

vilei am ·PUS o cruce de brad, pe care am scris, 
cu un baionet roşit în foc: 

Aici odihneşte viteazul 

NICOLAE TUDOR 
mort pentru patrie. 

Slujbă nu ştiam să facem; am rostit un Tatăl 
nostru, şi unul din noi a cântat „Cu sufletele 
drepţilor':„. 

* 
Bietul Tudor! 
Trecuse prin atâtea primejdii şi înfruntase 

de atâtea-ori moartea, încât nu ne venea să cre
.dem, că e mort. ln încăierări el era printre cei 
dintâi. Şi când ne închegam şirele, după bătaie, 
el zimbia, cu chipiul pe ceafă: ,„Moartea e aşa, 
mai mult o sperietoare pentru oamenii fricoşi 
şi pentru babe ... Ti-e f.rkă de ea? Atunci te în
şfacă şi te striveşte. când ti-e lumea mai dragă. 
O .priveşti deadreptul în faţă? Atunci îşi trage 
pe seamă, te lasă binişor la o parte şi îşi vede 
tle alţii, mai fricoşi şi mai nemernici ... ·Eu nu mă 
tem, .că voiu muri în bătaie„. nu mi-e frică de 
moarte ... aşa poate de m'a oblici odată, pe la 
spate, mişeleşte" ... 

Aşa a şi fost. 

* 
Şi, vezi. domnule, mi-a fost prietin de cruce 

bietwl Niculae ş·i n'am putut să vărs o lacrimă, 
-când 1-run h1gropat. 

I 

I 
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Duminecă, 7 Martie n. 1915. 

unele din "TJoeziile recente au dovedit că atunci 
când patriotismul e sincer şi când timpurile îl 

. ascut, se pot produce adevărate crea(iuni im
pecabile de artă. Relevăm aici în senzztl acestor 
vederi. o poezie publicată în „Românul" din 
Arad. 

Ea vorată titlul „1915". E semnată cu un 
nume încă nu prea cunoscut O. Hulea•. Dar 
e atâta vi~oare; atâta fortă, atâta sirntire con
centrată în mica poezie din ziarul românesc, 1

1 

încât Pntern sPune că este una din cele mai pu
ternice ~I mal repreze.ntative. lată câteva strofe,· I 
:ilat.e ~ exemplificare: 

Şi se zbătea muşcându-şi trupul viu 
Pământul un nebun scârbit de viată 
$1-'n inima-I ca-'ntr'un enorm sicriu 

, Cădeau cei morţi în purpură de ghiaţă". 

„Nespuse oşti cădeau străfulgerate 
De·al morţii paloş nesătul de sânge„. 
Intunecat pe tron din zări curate 
Stă Timpul Crai încărunţit şi plânge". 

Şi mai departe: 
A cui va fi cântarea biruinţei 
ln lupta groaznic de păgână? 
Că nu-i încape lumea nefllntei 
Pe câţi îl cere umeda ţărână!" 

Din Ardeal ne vine astfel ecoul unei poezii 
.simţite şi sincere! 

• 
Aprecierea de mai sus ne dispensează, cre-

dem, de orice cornentar pentru. entuziastul 
nostru poet. In nrul de azi al ziamlui nostru 
iarăş o foarte frumoasă poezie a distinsului şi 
mult pretuitului nostru colaborator, căruia îi 
urăm mult noroc si viată lun~ă. 

Scrisori din Bulgaria. 
·Nou atentat in Bulgaria: 3 Sârbi atacă arsenalul arma
·tel. - Cine sunt atentatorii dela Caslno? - Manev

. · :rele bulgare de primăvară. - Totl ofiţerii de rezervă 
concentraţi. 

Solia, 3 Martie. 

!.n 18 Februarie seara s'a încercat un nou atentat 
.mişelesc fmpotriva arsenalului armatei şi a pulberclriei. 
Preeum v'am comunicat la timp, un alt atentat la fel 
CI fos.t încercat şi sdptămâna trecutit. 

Arsenalul şi vulberăria s1111t legate· cu un mic tren 
.de gara principalil, \•agonetele transportând direct ma
. terialele necesare la arsenal, linia trece .~i peste u11 
pod. Joi seara patmlPlc de serviciu au surprins pe 3 
.inşi. cari vofa11 să depue bombe pe şine aşa că va
goanele, trec{ind peste ele, sit provoace o expiozie şi să 

.t1pri11dă materialele. De aci focul s' ar fi comunicat, su 
înfelege, la arsenal .5i pulberărie. S'a constatat că aceşti 
:trei inşi sunt sub·ofiteri sârbi tra\•estiti in tigw:i. Câteşi 

·Era aşa <le liniştit la fată, încât părea că 
·doarme. Nu păstra nici măcar umbră de sufe
rinţele ce a îndurat, nici nu se părea îndurerat 

.pentru soarta celor ce rămâneau în urma lui 
fără nici un sprijin. 

.Era liniştit, aproape mândru, ca un om, ce 
şi-a făcut datoria până în sfârşit. 

Şi de câte-ori mă gândesc la chipul lui în
.,cremenit între cele patru scânduri ale sicriului, 
pare că-l aud grăindu-mi: 

- Nu mă .plânge pe mine, .prietine, ci plân
geţi-vă .pe voi! Azi moartea e un bun mai pre
tios decât viata. Moairtea e odihna; somnul bine
făcător, - după un sbucium de suferinţe supra
omeneşti. Iar viata e un lant de năcazuri; o 
frunză asvârlită în noroiul drumului, călcată de 
copitele cailor ... Bu am trecut peste pragul mor
tei; voi aveţi să mai înduraţi multe nenorociri, 
până îl veti atinge! 

Şi bietul meu prietin are dreptate, ·căci de 
câte-ori îmi vin în minte vorbele lui, îmi dau 
seamă de tot ce am îndurat; îmi dau seama cât 
poate să sufere şi să îndure un om - ~î tot nu 
Jilnare ~ 

..-:-.. - . -- -·--. 
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trei au fost arestati şi conduşi la comenduire. Faptul 
a provocat mare senzaţie. 

• 
ln pri\•i11ta ate11tatului dela Casi110 se vorbeşte din 

ce î11 ce mai mult că ar fi tot operă sârbească. S'au 
arestat vre-o 380 persoane toate nevinovate. Aseară 
â11eva mi-a spus cd s'ar fi arestat un tânăr care se 
crede a fi făwt parte din complot şi că speră că prin
tr'ânsul se va descoperi tot. S'au remarcat că în sear(J 
atcntatului ministru sârb diiduse un dineu la care erau 
im•itaţi multi din diplomaţi şi se deduce că ar fi fost 
fdcut cu scop de a-i feri de vre·o eventuală nenoro· 
cire. Ziarul ,,/(ambana" apiirut acuma, spune in pri-
1·i11(a ate11tatului, că persoane apropiate de guvernanţi 
rdatau :11 siguranţă că atentatul dela Casino e opera 
1111or persoane stupide şi anormale, cari sunt toate are
state şi predate autorită(ilor competente, dar că fn in
teresul instrucţiei, trebuie pentru moment să se P<lstreze 
încil secretul asupra crimei. Guvernul se gândeşte ase. 
mene„ serios la reorganizarea politiei, se spune că in
spector al siguranţei se va numi o persoana cu lungtl 
practică, angajâ11du·se totodată şi cd{i·va strtlini .ca 
instructori î11 această branşă. 

mari pierderi. Mai muite atacuri făcute noaptea de 1 

către duşman au fost deasemcne.:JJ fără rezultat. ţ 
In fata poziţiunilor noastre se găsesc peste 1000 
morţi. 

• 
Două persoane sosite la Taribrod din Niş au rela

tat că la 5 a fost în Niş o mare turburare. Ştirile din 
Belgrad erau foarte neliniştitoare. Vrăjmaşul deschisese 
un foc puternic de artilerie as1zpra cetătii şi oraşului. 
Pe strade în Niş î11cepuse să se adune grupe de oameni 
cure voiau sd ştie cu orice preţ ceea ce se petrece în 
capitala lor. Dar nici miniştri nici ofiţerii nu satisfăceau 
dorinţa lor. Tot felul de versiuni se râspândeau, agio· 
meratia şi neliniştea devenea din ce în ce mai mare. 
aşa că a fost nevoie de amestecul politiei care a făcut 
sute de arestări. Pasici era foarte turburat nerăspunzâf1d 
la salutări şi părând foarte enervat <le intrebări. Acuma 
s' a con.<!atat cd în aceeaş zi au a\'ut loc împuşcături 
violente asupra Belgradului şi spre Orşova. Aşa că a
cuma Sârbii nu se mai uită cu atâta uşurinţă ca mai 
uainte la aceste atacuri, dOnşii ştiu cd sftirşitul hottl· 
ritor soseşte. 

• 
Ministrul bulgar a cerut un credit de 5 milioane lei 

9entru electuarea unor mari manevre cu unele din ln· 
spectn la lnceputul prlmăvcrel. După cum am aflat în 
aceste manevre se vor aplica şi controla fncă odată fn 
moa practic toate invătămlntele extrase din bătăliile 
1912-1913 cât şi din actualul mare răsbolu european. 
faptul că aceste manevre au fost anuntate în mod ofl
cl.at şi faptul că este cu totul anorm1d ca aso:menea ma
r?evrc să se Jacl primăvara au îndemnat pe unii m\. 
nlstrt străini să ceară lămuriri dlul Radoslavofl. Acesta 
a răspuns că manevrele sunt o chestie Internă a oul
garlei csrc nu vrea să provoace pe nimeni ci, dhtcontră, 
să stea în cele mal bune raporturi cu statele vecine . 

Zilele acestea s'an chemat la exercitll de o lunii 
totl oilterll de rezervă, Iar pentru 15 Februarie soldatli 
rezervişti din contingentul 1904, adică dtlpă ellbcral'\..a 
~ctualelor contingente, cari se vor elibera săptăm„-:a 
asta. 

(,St.") ;,zor. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta. - In Polonia Rllsească şi în Galiţia 
occidentală a fost ieri linişte în linia de bătaie. 

In Carpaţi s'au dat lupte în miele sectore. Si
tuatia nu s'a schimbat. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, situaţia în jur 
de Grodno nu s'a schimbat. Atacurile Ruşilor le-am 
respins sângeros. 

Atacurile Ruşilor făcute cu mari pierderi spre 
nordost şi nord dela Lomza au eşuat. Din prima 
şi a doua, djvizie de gardă din front am făcut nu
meroşi prisonieri. 

Spre apus dela Vistula nu ·e nici o schimbare. 
Câteva atacuri ale Ruşilor făcute împotriva noa

stră spre ost dela Plock n'au reuşit. 

Un atac puternic al duşmanului făcut noaptea 
spre ost dela Skiernievice .a eşuat deplin. 

Deciderea luptei dela Stani
sJau e iminentă. 

Berlin. - CoresPQndentul de pe câmpul de 
rsboiu al ziarului „Berliner Tagblatt", Adel Leon
.bard scrie dela cartierul austr-0„ungar: 

Situaţia luptelor din Carpaţi e următoaerea: 
Ruşii, evacuând Bucovina, au trimes ajutoare 
la Noua Suliţă, pentru ca să împedece înainta
rea tru1pelor austro-ungare spre hotarul Româ
niei. Intr'aceasta armata austro-ungară şi-a asi
gurat Cernăuţu1l şi valea Prutului cu Sniatyn 
şi Kolomea. In aceeaş vreme alte trupe 
ale noastre pornind ofensiva prin pasul 
Iablonica am ajuns în fata Stanislaului. Deşi 
Ruşii au părăsit poziţiunile din fata oraşului, 
aceasta n'a avut un -caracter decisiv. Pentru oraş 
se dau lupte desperate şi Ruşii au concentrat 
rezerve considerabile. Pentru contrabaJansarea 
acestora noi am aşezat artileria grea pe munţii 
din apropiere. 

In Apus: .}.a pasul Wyskow, unde Ruşii au 
concentrat noi forţe, tr.upele noastre au pornit 
ofensiva. 

In Carpaţii· de mijloc trupele germane au 
avut succese excelente fată de Ruşi. La strâm
toarea Ujoc au pornit ofensiva deasemenea trn
peJe austro-ungare. 

Piloţii ruşi, cari folosesc biplane au aruncat 
mai multe bombe asupra Przemysl-ului şi au 
încercat cu mitralierele montate pe aparatele de 
sburat să împedece poşta aeriană cu Przemyslul. 
Bombele n'au făcut nioi o pagubă, posta aeriană 
îşi face cursurile regulat ca şi mai nainte. Pi
loţii ruşi operează nu numai la Przemysl, ci şi 
·Pe întreg frontul din Carpaţi, dar fără nici un 
succes. 

Frontul nostru înclină puţin la pasul Lupkow 
pe teritor ungar. Inăltirnile dela Als6-Pagony, 
sunt de ambele părţi încă în posesiunea I~uşi
lor, clM la Koniezna suntem deja noi stăpâni pe 
graniţă şi cte aci frontul nostru se întinde în Ga
liţia occidenta·lă. Linia Musnya-floriska-Gry
bow e în posesiunea trupelor noastre şi toate 
încercările Ruşilor de a sparge la Orybow acea
stă linie, au eşuat. 

Dreadnoughturt submarine. 
Stockholm.· - „Aftonbladet" din GOteborg 

e informat din Londra, că marinarii de pe un 
vapor norveg-ian sosit la Ber~en, au declarat că 
Angliei sau Germaniei i-a reuşit să construiască 
:faimoasele submarine ... monstri, anuntate. Ma
rinarii au observat în Marea Nordică un sub
marin a cărui lungime, după părerea lor, e de 
300 picioare. Submarinul n'a oprit vaporul nor
vegian. Berlin. - Dela cartierul principal german se 

anunţă: Spre sud dela Ypern le-am pricinuit En-
glezilor prin focul nostru pierderi însemnate. Lupta În viscolul de zăpadă. 

Pe înăltime.'.t Lorctto am respins ieri noapte, în Vi.ena. _ Corespondentul de pe câmpul de 
pozitiunea, care am luat-o dela Francezi, un atac răsboiu al lui „Neue Freie Presse" scrie: Si
al duşmanu!'ui. tuatia generală în Carpaţi nu s'a schimbat de 

In Champagne spre nord dela Demonis Fran- ieri. In regiunea ce se întinde dela Ujoc până 
cczii au continuat să ne atace ieri şi azi noapte. la Wyskow vehementa luptei s'a potentat. Tru
Am respins to:i1te atacurile şi ne-am mentinut po- pele noastre cu toate atacurile viguroase şi re
zitiunile. petite cu îndârjire a1e Ruşilor, au câştigat unele 

Atacurile duşmanului, făcute împotriva noastră avantagii considerabile si a.pără cu tărie im
la Vasquassi (spre ost dela Argonne) şi la pădu- portantele puncte de razim ale terenului. Rusii 
rea Consenvive (spre ost dela Maas) au eşuat. încearcă să ne zădărnicească ofensiva prin 

Toate î:lcercările duşmanului de a recuceri re- contrnatacuri desperate s1 · ~n scopul acesta se 
giunea Uadcnvillerului 121u fost zădarnice. Ata- folosesc mai cu seamă de întunerecul nopt~ 

cnl francezilor făcut ieri şi azi cu forte însemnate si de viscolele cu·zăpadă, pentru ca să se poata 
înşirate treptat împotriva înăltimei ce se găseşte apropia· tle· µozitiunile noastre. Toate atacurile 
spre. nordost dela CelleS;. s'a prăbuşit având ei, „ ruseşţi se. 1~răbusesc însă în focul nostru. 

i 
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Berlin. - Amiralitatea eng·leză anuntă că 
submarinul german „U. 8" a fost cufundat ieri 
în apropiere de Dover de un torpilor -englez. E
ohipagtul submarinului a fost salvat. Behnke, 
locţiitorul şefului statului-major al marinei de 
răsboiu germane. 

Diferite. 

· - Se anuntă din Viena: Contele Ştefan Ti
sza a sosit ieri după amiazi la Viena. Primul
ministnu ungar a conferit timp mai îndelungat 
cu primu,1-ministru austriac contele Sturgh şi 
ministrul ·comun <le finante Koerber. Seara con
tele Tisza a plecat îndărăpt fa Budapesta. 

- Toti supuşii ruşi, din străinătate au fost 
provocaţi, ca să se prezinte man târzi.u până ia 
11 Martie, la cel mai aipropiat consulat ·rusest. 
Se crede că Rusia vrea să cheme sub arme şi 
cele din urmă rezerve ce le mai are. 

- Regele Belgiei, Albert, a iscălit un decret 
prin care sunt chemati sub arme toţi Belgienii 
neînsuraţi. ·de 18-25 de ani. 

r ' ~ L• '. Î ~. 

Chestiunea· Dardanelelor şi viitoarea 
. atitudine a Bulgariei. . 

8UCll11e$fi. ·..:_ 'ptn„Sofla se telegrafiază zi~r~l~I 
„ Viitorul" de către'· corespondentul său specia.I, . . . 
că în cercurile politice de acolo se afirmă că iii 
curând se va face o schimbare de regim în Bul
garia. Chestiunea Dardanelelor foaci un rol hotă
rîtor în viitoarea atrtudlne a Bulgariei. A produs 
o mare impresie la Sofia căderea forturilor ext't 
rioare ale Dardanelelor şi puţ)na rezistentă a Tu11-
cilor. Partidele din opozitie vor începe o campanie 
de răsturnare împotriva auvernului, care se spu
ne că este prea mult angajat în politica externă. 

. ; • -:·~ „: ! ! t. ', · Comunicat' oficial · sârbesc. 

Niş. - Generalul Araccici, comandantul u
nui corp de armată, a murit ieri. Doctorul Ni
colaevici,, fost medic al regelui Petru, a murit. 

Albanezii au încercat în 12 .Februarie, un 
atac pe cursul superior al Drinei, pe teritoru) 
sârbesc. Năvălitorii nu au putut pătrunde adânc 
pe teritorul nostru deoarece au 'fost renede 
goniti de trupele noastre. Pierderile noastre 
sunt neînsemnate. (Btroul pressei sârbeşti). ; 

Decorarea Iul Enver Paşa. 

Fraklurt. - Din Constantinopol se află că 
împărratul Wilhelm a conferit ministrului de 
răsboiu Enver paşa Crucea de fer. .Enver a 
multumit cu o telegramă călduroasă. 

Comunicat oficial rusesc. 

Petrograd. - In cursul zilei de 26 n„ Ger
manii par a fi trecut la ofensivă pe mai tot 
frontul. Pe stânga Niemenu,lui pe drumurile 
spre Symno si Sorey, au avut loc actiuni da
torite înaintării avantgardelor noastre. La N 
de Grodno lupta s'a mărginit la un foc intens 
în contra inamicului. La satul Sarnevo, un bata
lion german cu săpători, a înaintat spre valea 
Bobrnlul. Artileria noastră aşteptând momen
tul când o ·parte a coloanei trecuse pe tărmul 
nostru. a nimicit-o {?) Germanii supravietui
tori, 5 ofiteri şi câteva zeci de soldati, au fost 
făcuti prisonieri. 

Artileria dela Ossowiecz combate cu suc
ces bateriile grele inamice compuse din obu
ziere de 11-12 degete. 

Ofensiva noastră la Prasnis e urmată cu 
energie. Am reluaî·oraşul Prasnis pe care Ger
manii îl luaseră provizoriu. 

Retragerea Germanilor se întinde; frontul se 
lărgeşte mereu, luând pe alocurea caracterul 
unei fugi desordonate (?) Numărul stabilit al 
prisonierilor e de 40 ofiteri şi 3600 soldati; pri
sonierii continuă a sosi în cantităti conside
rabile. Cavaleria noastră contribuie la urmă
rirea Germanilor în retragere. · 

Pe stânga Vistulei; Pe Ounajetz si în Car
pati, nici o schimbare. '· ·. 

ln Oalitia de est, în regiunea Roznatoff, am 
respins atacurile crâncene ale Austriacilor si 
am făcut ziua: trecutăd9 ofiteri ~i 1593 sol
dati prisonieri. Am luat 5 mitralier~. · 

, • .. I 

Comunicat oficial francez. 

Pa'is. - Comunicatul din 14 .Febr.: In du
nele de lângă Lombartzyde, o patmlă fran
ceză a luat în stăpânire o tranşee germană, a 
ucis pe ocupanti şi le-a luat o mitralieră. 

In Champagne progresele noastre de Vineri 
seara la nord de Mesnil le Hurlus ne-au făcut 
stăpâni pe 500 metri de tranşee germane, unde 
am făcut vre-o sută de prisonieri, am luat 2 
mitraliere şi un tun revolver. Atacul a fost dus 
în mod strălucit cu baioneta. Un puternic con
traatac german fu respins în noaptea de 26-27. 

Pe ziua de Sâmbătă am realizat noui pro
grese la vest de Perthes şi la nord de Beau
sejour. 

Jn Lorena la Nouveville, :lângă pădurea 
Parroy, un atac german a fost respins. 

Spania işi măreşte flota·: 

Viena. - „Le Temps" află din Madrid: 
Camera spaniolă a adoptat un proiect de lege 
privitor la construirea a 4 crucişătoare, 6 con
tra-torpiloare, 28 submarine, 3 canoniere şi 18 
cuirasate pentru paza coastelor cum şi privi
tor la cumpărarea de munitii şi material de 
constructie în şantierele f errol şi Cartagena. 
Creditele repartizate pe 6 ani, se urcă la 275 
milioane pesetas. 

INFORMAŢI UNI. 
• ' I ' 

ARAD, 6 Martie n. 1915. 

Constatări noui. 
·. · '. '.? ;.... Na diai sunt crtm1nall. -

Una din grijile societăţilor şi o problemă asupra 
căreia s'au anemiat studiind-o atâţi savanţi, penalişti, 

psihologi, sociologi, medici alienişti, Jurişti şi staticieni. 
era chestiune2 penlbtlă a criminalităţii crescânde. Prill'" 
tr'un raport invers şi paradoxal, cu cât o ţară era mai 
înaintată, mai bogată, în cultură extensă, cu atât ea 
era şi mai ridicată - trist avantaj! - pe scara tărilor 
cu criminalitate crescândă. Aşa se explică de ce în 
marile tări, unde există o sinceră filantropie există 

totuş instituită pedeapsa cu moarte. Vocea lui Victor 
Hugo în Franţa a rămas fără răsunet şi aparatul lui 
Guillot continuă să-şi ridice bratele sinistre la Paris 
lângă Pantheonul evocator şi Sorbona înteleaptă. 

Apaşii la Paris păstrează o reputaţiune mondial.ă. şi 

criminalii din toate marile tări continuă să pună nota de 
umbră pe tabloul înălţător al culturel. 

Dar se pare că răsboiul actual a curăţit lumea de 
rele, şi a fost ca o purificare generală a societăţilor. 

căci se constată ca fapt sigur o scădere a criminalitătii 
în Franţa şi mai ales în Paris. 

Interesante sunt în această privinţă următoarele fle
xiuni ale academicianului francez, cunoscutul scriitor 
dramatic Alfred Capus: 

„lmi reamintesc că la începutul răsboiulul un înalt 
magistrat declara: „Este de temut ca să nu avem la 
Paris, în golul săpat de mobilizare, o eflorescentă de 
mici apaşi de 14, 15 sau 16 ani, cari vor fi unul din 
marile pericole ale situatiunei". 

Pesimismul acestul magistrat n'a fost confirmat de 
experientă. Nici un tânăr tâlhar n'a fost ispitit de a-şi

face, în asasinat sau violentă, un succes răsunător. 
Aceasta din pricina că instinctul criminal combinat 

cu ocaziunea nu este suficient pentru a produce crima. 
Mai trebuie încă o atmosferă specială şi ca o supracăl
zire prin exemplu, prin bravadă, prin literatura bule
vardului exterior, în care acest instinct să poată suferi 
o cultur.ă intensivă. Atunci, la un moment dat, în- . 
treaga electricitate răspândită se concentrează pe un 
individ care~i servă dreptul pol, şi schinteia, adecă 

crima, tlşneşte între societate şi el. 
lată ceea ce răsboiul a suprimat provizoriu la Pa

ris: de-o parte mediul în care răufăcătorul se sures
citează; de altă parte, o stare socială care prin efer
vescenta şi desordinea sa, atrage pe răufăcător. 

Anarhia de sus provoacă ispita de jos. Iată de ce 
disciplina severă care domneşte azi, în stratele supe
rioare împiedecă, în chip natural şi fără să fie nevoie 
de măsuri de rigoare, violenta, omorul, asasinatul să 

ia naştere în stratele de Jos. 
Este evident di pacea nu se va menţine în aceste 

condiţiuni şf că vom avea încă crime, „crime frumoase", 
cum se zicea Jnaintea răsboiulu.1. Dar pot deveni mai 

~ ! . : :.,{ .. . r : • 

rare dacă vom şti să conservăm putfn disciplina ac
tuală, şi ordinea prezentă; dacă vom împiedeca. într'o 
mai mare măsură decât altădată, ca icoana tulburătoare 
a viţiului să robească capetele tinere". 

Constatările acestea sunt foarte interesante. Prin 
ele s'a putut ajunge Ia o concluzie cu aplicaţiuni prac
tice, şi anume că, criminalitatea nu este un efect cum . 
se susţine de unii, al eredităţii, cât al mediului ambiant 
si că printr'o purificare a acestui mediu se înlătură şi 

prilejurile cari dedeau naştere Ia gesturi criminale. 
A trebuit să fie astfel asasinatul în massă, pentru a 

se face dovada că cel individual este un efect al desor
dinei sociale şi al unei sugestiuni generale. 

Ce păcat că această lecţie o plătim cu mult aur, şi 

cu mult sânge! VI. 

Dela banchetul Convorbirilor literare, care 
s'a tinut SâmbMă seara la Buou.reşti din prile
jul sărbătorirei întrării în cel de-al 50-lea an al 
existentei acestei importante rev.iste s'a trimes 
·d-lui Titu Maiorescu .care se află .actualmente 
la Bucureşti următoarea telegramă: 

,,Colaboratorii „Convorbirilor", bătrâni $i 
tineri, întruniţi la banchetul anual; îşi aduc a
minte că mâine, 15 Februarie, Titu Maiorescu 
împ/i.neşte 75 ani. Cu inima caldă şi· cu credinta 
în viitor ei urează viaţă lungă părintel.ui litera
turii române şi bărbatului de stat care a mărit 
pământul ţării româneşti. 

Dud.nu Zamfirescu, Al. O. ·.Florescu şi I. Bianu. 

Dr. Rakow'sky - redivivus. Cetim în „Mişca-
rea" din laşi: . , 

„Şeful sindicaliştilor noştri dispăruse pentrn 
câtva timp. Dar t<1cerea care s' a făcut in jurul 
numelui său îl apăsa, căci iată că apare în lata 
opiniei publice c'un articol într'un ziar din Milano. 

Opiniile dlui Rakowsky asupra politicei gene
ra/ie, ca şi aprecierile incidentelor $i evenimentelor 
din ultimul timp în România - importă p11tin. 
Dar este Si!Wr că acest Român, de-o ciudată speţă, 
depreciază intentionat ,lortele morale. şi fizice ale 
României, contestându-i posibilitatea Wllli mare 

· efort de abnegatie patriotică. Calomniază astfel, 
i11 mod odios, ţara pe· care o revendică drept o 
patrie scumpă; şi piirea că-i onorat că-i apartine . . 

Pare astâzi că a căutat să dobândească calita
tea de Român ca să poată calomnia România cu 
mai pu(ine risicuri. 

Acti1mea tuVtstui om este urîtă şi laşă; mi tre
buie însă să ne alarmăm; străinătatea posedă alte 
surse de informatii asupra noastră, decât infamiile 
unui Rakowsky. Este de ajuns să le demmtăm dis
pretului public. 

Totu$ putem trage un învăţământ din această 
aventură. Partidele de guvernământ gre$esc, -
cedând cerinţelor momentului, de ordin electoral 
sazi alt/el, - când dau mâna, chiar în mod trecă
tor cu elementele din cateogria lui Rakowsky. Ele 
trebuie să evite astfel de contacte compromită
toare. Dacă am fi urmat această regulă, Rakow
sky n' ar putea acum să se prevaleze de naţionali
tatea română pentrn a ponegri pe Români. 

Dorim ca acest exemplu să servească de învă
ţăturii pentru viitor". 

Escrocheria criminală a unei societăti cui· 
turale maghiare. Detaliurile, pe cari le aduce 
ziaml ,,Az ;J:st" asupra „operei de bi·nefaicere" 
a „Asociatiun•i culturale maghiare de ipe Alfold" 
nu servesc <le loc spre înfrumsetarea numelui 
a.cestei „Asociaţi uni culturale". 

Du.pă cum SiCrie acum ziarul „Az Est" câteva 
din bănuielile, ce se iviseră asu.pra acestei so
cietăti s'aiu adeverit gratie procedurei ener
gice a ·prefectului de politie &da şi al 
funcţionarilor sa1. Căci s'au aflat o multi
me de negligente şi ireguilarităti, cari toate au 
costat apoi iparnle, paralele incurse din <larnl 
publicului mare <le a alina lacrimile de Hpsă şi 
suferinţă ale„. sărmanilor agenţi iai acestei so
.cietăţ.j, deg;hizaţi în sărmanii orfani ai celor mo
bilizaţi. Căci aceşti sărmani agenţi au vândut 
peste 100.000 ilozuri â 1 -coroană. Secţia de fi
lantropie a acestei sooietăti dispune însă <le o 
avere nedefraudată -de 12.000 oor., iar 84.000, 

· zi: ovtzeci şi vatru de mii de coroane au dispă
rut în infinitul ~niimei >largi şi iubitoare a sărma
nilor agenţi ori - mai şti - poate ·în infinitul 
fundului buzunarelor dela ·nobiJ.ilor .pantaloni... 
Ce o fi, ce n'o fi, destul, că - iparale nu-s. 

:Aceste optzeci şi .patru de mii de coroane 
lipsesc pumai din sumele adunate din vânzar~ 

l 
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-lo_z_u_r_ilo-r.-Câ.t s·~i~~;s-;;n7r:t'~it~-b-r_e_n_u-s'-a .. , Ol~d;~;c;·~~ti~:-Vir~il-~i -C~~~~ii; Zevoian ca 

. ~putut constata îrrcă. , . . , fiu şi fiică, Petru Zevoian şi sotia Siavia ca pă
'. 1E •interesant aourn felul, cum s'a procedat la . rinti, Terezia Zevoian m. Turcean ca soră, Va

f colectarea! sumelor fabu:loase: „Asociatiunea sile Olodean preot· şi sotia Raveca ca socrii, 

l

f cultura maghiară de pe Alfold" înfiinţând o sec-· George Turcean preot, Teodor Glodean teolog-, 
! tie de fj.Jant·roPie Silb .conducerea vkepreşedin- Eleonore Godean m. Florea, Marioara Glodean, 

f telui Hencz Kdroly şi a prim-secretaruluii Dr. Sabin Olodean, Basilie Glodean, Basile Florea 

'

f. • Giincap Eelemer a -dat ·această sectiedn chirie ca cumnaţi şi cumnate. Lucreţia Turcean, Re-
.lui Rona Lajos. A.cesta a.poi şi-a angajat de primi mus florea, Silvia florea nepot şi nepoate. 
agenţi ·Pe Gonczy J6zsef, ·căruia ~-a dat 36 de Generali retinuti în serviciu. După cum se 

f procente, şi :pe Hencz Bela, cămia i-a dat avoi anunţă din Bucureşti în ministerul de răsboiu 
28 de procente din „venitul ourat'.' a:l afaicerii- . român a depus . un proect . de lege pentru 
gheşeft, care mergea strună ....... :pe spatele ono- menţinerea în activitate de serviciu, pe timp 
ratului ·public. ; ; · .,. · v d l'l · t b · , 

DeaUclliI11 cercetările continuă. mea e un an, a genera 1 or can re mau sa 

Bancnote false au~tro-u·n~are. !Din Bucu
reşti se .a.nuntă: S'a constatat că în momentul 
de fată circulă falsificate, reuşite bine bilete de 
una sută coroane austriace. Semnele. însă, du
pă care aceste bilete false , pot fi cunoscute 
sunt: .. 

1) Sus în coltul stâng, lipseşte la cuvântul 
„Bank" accentul pe a. 2) Literele sunt mai sub

.ţiri şi înconjurate de margini albe mai tari de
cât bilete .originale. 3) Numărul 100 sub capul 
de femeie şi ornamentele din prejur nu sunt 

I destul de fin executate. · 4) ·Falsificatele sunt 
• f~cute· din 2 foi de hârtie subţire lipite şi prer zintă uneori, mai ales când sunt putine uzate 

1 
·umflătur.i partiale. 5) De asemenea biletele 

I
' sunt unsuroase la pipăit. , :·'· '·'' 

Cum, in momen.tul de fată circulă în tară o r mulţime .de bilete străine şi mai ales austro
.• ungare, e bine ca omul să ia în seamă cele de 
\.wai SUS.· • , , "' "" „„ - ~ .,. : l .· 

Generali români colegi cu 2eneralul Pau. 
Din °Bucur,eşti se anunţă: Vineri printre .învi-

1.tatii dlui Take Ionescu la banchetul dat de dsa 
în onoarea generalului Pau se afla şi un vete
ran român care a luat parte la răsboiul franco
german din 1870 şi care a fost primit cu multă 
că,ldură de d. general Pau. E vorba de d. ~ew 
neral ŞaRuna care a făcut studii în Franta in
trând m şcoala de stat major la 1869 şi făcând 
parte din· promotia dela Saint-Cyr a genera-

·folui Pau. -Şef de proll1{)ţie era generalul de 
Lani.de de Carr-y comandantul unei armate care 
s!a distins în lupta de •Pe Marna. Generalul Pau 
a fost rănit în lupta dela f'roschwiller. După 
r.ăsboiu venea des la şcoala de· stat major pen-

„tru aşi vedea camarazii de promotie printr.e 
cari se afla încă un român, generalul Gigârtu. 
Aceşti doi ofiteri români, generalii Şaguna şî 

, Oigârtu, sunt astfel colegii de şcoală şi de răs-
boi cu generalul Pau. 

l . „De aş mal putea-o face înc'odată!'' Un e-
l pizod interesant povesteşe corespondentul zia-
~ rului „Az Est" din lagărul arhiducelui Iosif. Nu-
[ mitul ziar scrie între altele: 
f „ln fundătură, după un mic deal, se adună 
f flăcăii· bateriei. Arhiducele va decora pe un 
~ artilerist „valiah". 
~· . Mai acum câteva zile un tun a ajuns în pri-
t mejdie de-a fi capturat de către Ruşi şi artile

riştii i-au ascuns răteaza pentrucă dacă ar că
dea în mânile duşmanului. acesta să nu poată 
folosi tunul. 1Tunul !'au scăpat, dar acum n'a-

r 

. vea rătează, atunci artileristul se ia şi se duce 
noaptea primejduindu-şi, viata trec.lând prin 
trnnşeele ruseşti până lia locul, unde a ştiut el 
că fusese răteaza îngropată. A desinopat'o 
apoi şi a adus'o. Pentru vitejia aceasta îi va 
prinde acum însuş arhiducele medalia pe piept. 
. ··flăcăii bateriei se aşează în pozitia regle
mentară de „habt'ach" Inainte e valahul mic 

. şi brun. Arhiducele îi predă distincţia ţinându-i 
o vorbire. 

1Artileristul valah ··ascultă emotionat discur
sul, din· care nu întelege nici o vorbă. I-l tăl
măcesc apoi pe româneşte, la ce dânsul răs
punde:· 

- „De-aşi mai putea face înc'odată un ast-
fel de lucru". , ' · " 
• 1 

t Slmeon Zevoian, preot gr. ort. român în 
Teliu~ a decedat ieri, Joi la oarele 3 dimineata 
în a 10-lea an al preoţiei şi a fericitei sale câ
să toriî în etate de 36 ani. ·Rămăşiţele pămân
teşti ale defunctului se vor aşeza spre odihna 
de vecî Duminecă în 7 l. c. la orele 3 p. rn. in 
.cimiterul gr. or. român din Teliuc. . 

P~ def.unctuJ H .deplâ:ng; Vale.da Zevoian n. 
"" ·; .... 

iasă la pensie anul acesta, pentru atingerea li-
mitei de vârstă. Urgenta a fost cerută şi adop-· 
tată. 

Noui descoperiri arhiologice importante au 
fost făcute în Dobrogea. . 

La capătul oraşului şi în oraşul Mangalia 
chiar, au fost descoperite morminte, pietre fu
nerare, sarcofage şi ziduri, datând din epoca· 
greco~romană. 

Sub directorul Muzeului national de anti-· 
chităţi se află la fata locului, împreună cu câţi
va profesori. 

S'a putut descifra un mare număr de in
scripţiuni. Una dintre ele astfel ooocepută': · 
„Oajus, am trăit 60 ani şi am clădit acest mo
nument pentru mine însumi. Pacea fie cu tine, 
Oh! trecătorule". 

Explozibile Într'o mănăstire franceză din 
Brussa. Se anunţă din Constantinopol: ValiuL 
din Brussa anunţă că s'a descoperit acolo la 
şcoala călugărilor francezi arme şi o bombă de 
dinamită apqi 19 pachete de dinamită şi fitiluri, 
toate ascunse acolo. 

Vitejia solda1U1or români. - Locotenentul 
Gheorghe Rimbaş. Retinem din ziarul „Az. 
Ujsag" <ltn Bu<iaipesta următoarele ştiri: 

„ln 7 Nov. batalionul de sub comandamentul 
căpHanului Ott, ai regimentului <le infanterie 
63 din Bistriţa, a primit ordniul să acopere noua 
grupare a brigadci. ln scopul acesta batalionul 
trebuia să ocupe o înălţime, duşmanul însă a 
fost mai sprinten ocu.pân-d înălţ.i.mea cu .puteri 
:covârşitoare, şi ou trei secţii de mitraliere. De 
aci Ruşii au trimis un foc distrugător asupra 
batalionului nostru, care în total avea numai o 
secţie de mitraliere. 

Batalionul ajunse astfel în o situaţie din cele 
mai •critice. Atunci locotenentul Gheorghe Rim
baş, comandantul secţiei de mitraliere a desco
·perit o alvie în o parte a înălţimii. Iute luă ho
tărârea de a aşeza sectia în focul acesta, de 
unde putu să atace. pe Ruşi dela spate, fără să 
poată fi văzu.t de aceştia. Cu o mitralieră opera 
însuş, tr~miţând un foc infernal asu.pra .pozitii
for ruseşti. Batalionul nostru a reuşit să pună 
stăpânire ve înăltime; unde îndată s'a întărit 
cu şanţuri, ci.ci Ruşii, vrimi.nd întărifli, numai 
decât porniră să recucerească poz,iţiile ipierdute. 
Atacul lor însă a fost respins :iarăş de focuil mi
tralierelor ascunse în a1lvie, - lăsând Ruşii nu
meroşi morţi şi răniţi pe teren. Un al treilea atac 
al ;Ruşilor a avut acela.ş rezultat. (;inoi ceasuri 
- dela orele 1 până la 6 seara - a durat lupta 
aceasta exasperată. ln tot timpul foptei loco
tenentul iRimbaş a stat în apa repede şi rece ca 
ghiata, •până la genunchi, mânuind .aproape în
gheţat de jumătate, mitraliera -din care a tras 
11 mii de focuri asu;pra duşmanului. Pentru a
ceasta bravură eroul locotenent a fost decorat 
cu crucea pentru merite militare, cu deooratia 
de răsboiu. Aceasta este de.ia a doua distingere 
în actua,lul răsboiu a locotenentul'll!i Gheorghe 
iRimbaş". · „. • , 

Amnestiarea lui Maxim Gorki. Maxim Gor
ki, reîntorcându-se acum un an din Italia în 
Rusia, deoarece în urma amnestiei date de tar 

· cu prilejul festivitătilor iubilare a dinastiei Ro
manow, încetase ordinul de arestare împotriva 

• lui, a fost pus după reîntoarcere sub acuză pen-
. tru blasfemia, care ar fi comis'o prin publicarea 

, novelei sale „Mama". Amnestia nu privea ade
că aceasta călcare a legilor ruseşti. Gorki n'a 
fost deocamdată arestat, ci i s'a redus libert:i
tea numai fiind pus sub supraveghiere politie
nească permanentă. Jsbucnind răsboiul, după 
cum au anunţat ·ziarele franceze;· Gorki s'a în- 1 

Par. ~. 

--~--~ ... „„~._„ ... .._.. •. ----„--~-~~---·/ 

rolat ca voluntar în armata rusească. Proce
dura împotriva lui, după cum anunţă ziarele 
ruseşti, a fost acum definitiv sistată. 

lnştiintarea cucuruzului de vândut pentru 
armată. Cu abatere dela circularul ministerial 
din 15 :februarie n. c. nr. 6080, .prin care comi
siunea economică regnkolară (.a tării) a fost 
împuternicită a cumpăra .oucumzul dela a-cei 
:proprietari, cari dispun de iprisoase (preste tre
buinţele lor) de cu<.."l.ttilz Şi"'J)e care erau îndato
raţi să-l înştiinţeze la primăr-iile comunale până 
la 1 Martie n. c. - lrialtul minister de agrkul
tură, prin telegrama 5.a urgentă nr. 8159 Prez., 
ne vesteşte, că a dat o nouă împuternicire comi
siunH, ca să cumpere cu preturile escepţionale 
şi .cucuruzul, pe care producentii (economii) îl 
vor înştiinţa .până la 15 Martie n. c. 

Spre ştire amintim, că f}entru maja metrică 
de cucuruz numit măseaua calului se plăteşte 
27 coroane, pentru mm. de cucuruz cinquantin
florentin, putyi şi ventru cucuruzul cu bonul alb 

· rottmd 30 cor. de mm. Cucuruzul trefJUe să fie 
uscat, bine cernut şi pus în sacii ce se dau în 
acest scoTJ. Preţul se TJlăteşte îndată la lllarea 
lui in primire. Dacă cz1czr.ruzul se ia în primire 
în cursul lunii Aprilie sau Maiu, pe lângă preţul 
cucuruzului obişnllit şi cel ·m1mit miiseaua ca
lului, se mai plăteşte un adaus de câte 1 cor. la 
mm., pe lună iar la celelalte soiuri câte 50 bani. 

Cucz~ruzul ce nu se va inştiin(a, se va rechi
ziţiona (cumpăra) şi fără voia proprietarului şi 
se va TJlăti nu cu pretz1l de sus, ci cu preţul. sta
bilit de autorităţi. · 

Punenl"la inima celor îndrept acestea orân
dueli. Sibiiu, 2 Martie. n. 1915. 

Comitetul cent.ral al „Reuniunii române de 
agrkultură din comitatul Sibiiu. Pant. Lucu(a, 
prez. Viet. Tordăş~anu, secretar. 

Ultima ·oră. 
FLOTA AUSTRO-UNGARĂ BOMBARDEAZ.{ 

ANTIVARI. 

Viena. - Ziarele vieneze anuntă din Roma; 
5 vase de răsboiu din flota austro-unsrnră au 
intrat in portul Antivarl, bombardând cu suc
ce~. portul şi oraşul. Jumătate din oraş a fost 
dărâmat. Multi soldati şi cetăteni au murit, iar 
multi au .fost inS?ropati sub ruinele caselor. Pa
guba materială e foarte mare. Un 2ranat a ni
merit yachtul re2elui Nichita. 

VISCOLELE f AC IMPOSIBILE LUPTELE 
'IN CARP A îl. 

Budapesta. - Corespondentii de răsboiu a
nuntă dela cartierul presei: Visocolele furioase 
din Carpati împiedecă orice operatiune de răs
boiu. 

ANTANTA TRANSPOARTĂ TRUPE 
LA DARDANELE. 

Milano. - Marti au TJlecat din Marseilles 14 
vavoare luând drumul svre Dardanele şi pe cari 
erau îmbarcaţi 20 mii sol.daţi. 

ENGLEZII OPRESC PE MARE 
UN VAPOR OLANDEL 

Amsterdam. - Englezii au o.prit un vapor 
al liniei Olanda--.America şi l-au dus la Ora
vesend. · . ;rrE:~V~ 

CONVOCAREA CAMEREI UNGARE. 

Budapesta. - Camera ungară va fi convo
cată pe jumătatea lui Aprilie pentru o scurtă se
sizme, în care se va discuta bugetul.. 

AUDIENT A CONTELUI TISZA IN PREZEN· 
. TA MOŞTENITORULUI 

Viena. - Moştenitorul arhiducele Carol 
francisc Iosif a fost ieri în audientă la M. Sa 
monarhul. ln cursul acestei audiente monarhul 
J'a primit în audientă şi pe contele Tisza. După 
audientă moştenitorul s'a dus împreună cu ""'"i
mul-ministru ungar în ministerul de externe. 

„' 
--- -----------------------------------------~ 
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Kenjiro Tokutornf. 

Până la moarte ..• 
Roman js.ponez. 

Tradus în româneşte de P. Robescu. 

(Urmare) (9) 

V. 

In casa generalului. 

Intr'o Sâmbătă după prânz, cam pe la jumă
tatea lui Iu11ie, pe când castanii înşirati în fata 
unei case frumoase din cartierul Akasaka din 
Tokyo îşi deschideau florile în razele calde ale 
soarelui, vicontele Kataoka, generalul, stătu in 
fata biroului său. Era un bărbat cam de cinci
zeci de ani, cu fruntea putin cam pleşuvă, cu 
părul cărunt şi de o corpolentă aşa de mare, 
că cel mai voinic cal arab, cu greu ar fi putut 
să ducă greutatea corpului lui. D'asupra umeri
lor patrate, gâtul deabia i se vedea, iar bărbia 
îi atingea :pieptul. Fata uriaşului acestuia era 
bronzată de soare, buzele roşii şi cărnoase, 
barba rară, spâncenele subtiri. Ochii însă, mici 
ca ochii de elefant, aveau o exnresie de mare 
bunătate şi împreună cu surâsul vecinic ce-l 
avea pe buze, dădeau firei sale un aer de ironie. 

Cu câţiva ani mai nainte, pe când generalul 
era la vânătoare în munti, a bătut la uşa unei 
bătrâne ce locuia într'o colibă, şi a cerut adă
post. Cum nu era îmbrăcat în uniformă, bă
trâna se uită lung la dânsul, şi-i zise: 

- Doamne, ce gros eşti... Mă prinz că ai 
ucis o mulţime de vânat. 

Generalul, surâzând cu bunătate, îi răs
punse: 

- Mai nimic! 
- Greu să te poţi hrăni din ceia ce vânezi. 

Ascultă mai bine un sfat: du-te de munceşte· 
cu bratele şi cum _eşti voinic, o să câştigi chiar 

·Cincizeci de yen... · · · 
- Pe lună? 
- Cum pe lună? Pe an! Gândeşte-te bine, 

. şi când te vei hotărî, vino la mine, că-ţi dau 
de lucru. 

- Nu zici rău ... Cine ştie? Poate că vreo
dată, o să viu la d-ta, să-ti cer un sfat. .. 

- Poftim, poftim ... Păcat să fii aşa de voi
nic, şi să fii vânător. 

Intâmplarea aceasta hazlie, generalul o po
vestea dese ori, şi într'adevăr, cine îl vedea. 
fără să-l cunoască, se gândea la fel cu femeia 
din pădure; dar cine îl cunoştea ca soldat plin 
de energie, se bizuia pe el, cum te bizui în 
tăria zidurlor unei cetăţi. Corpul său mare, 
care se vedea peste capetele celorlalti, mintea 
sa senină şi ascuţită, oţelea curajul soldaţilor. 
aşa că nici unul, nu ar fi tremurat în faţa pri
mejdiei. 

In odaia generalului, pe birou, era un vas 
albastru, în care erau doi bamb.u. Pe peretele 
din fund, erau două tablouri: 

Jmpăratul şi lmpărăteasa; sub ele, erau 
două autografe ale celebrului om policic, ma
reşalul Nanschu. Unul zicea: „fii iertător". In 
odaie, mai erau dulapuri cu cărţi; iar pe brâul 
căminului erau mai multe fotografii de japonezi 
şi de străini, mai toti în uniformă militară. 

Perdelele de culoare verde deschis erau 
trase la o parte şi cele şase ferestre ce dau spre 
miazăzi şi spre răsărit, erau deschise. Privirea, 
după ce trecea peste strada Tanimaki, ·plină de 
lume, se oprea pe coasta verde a dealului Rei
nau, pe care se vedea turnul ascutit al caste
lului Atago. Spre miazăzi se vedea o grădi·nă 
plină cu castani înfloriţi şi în mijlocul castani
lor se vedea un plop mândru ca o suliţă de ar
gint, din curtea sfântului templu Hikawa. 

Văzut prin fe"restrelc largi deschise, cerul 
vioriu al verei începute părea o pânză de mă
tase albastră. Ici colo, printre frunzile verzi 5c 
vedeau florile castanilor, iar cele ce erau mai 

·în vârfuri, se desemnau clar pe fondul lucitor 
al cerului. O ramură înflorită intrase pe o fe
reastră, tn camer~i, şi lumina ce bătea în ele, 
se resfrângea înii1mtru în culori de smaralgd, 
de safir, de chihlibar auriu. 

Vântul aduse un parfum dulce, iar frunzele 
mişcate de el, pătau cu umbrele lor paginele 

„ROMÂNUL" 

cărtei ce cetea generalul: Conditiunile actuale 
ale drumului de fier siberian. Respirând adânc, 
generalul lnchise o clipă ochii săi mici. apoi îi 
deschise şi se uită iar pe carte. In depărt;1rc 
se auzi un sgomot de roti. şi când se stinse, li
niştea adâncă a după-amiazi de vară, se lăsa 
iar peste toată casa. Ca şi cum ar fi aşteptat 
la pândă, apărură atunci doi ştrengari: pe uşa 
întredeschbă se văzură două capete, pe urmă 
se retraseră, şi se auzi un râs înfundat. Unui 
din ştreng~ri era un băetel cam de opt ani, 
imbrăcat ca un marinar, cellalt era o fetită mai 
mică, cu părul despletit, şi îmbrăcată într'o ro
chie cntată şi vărgată cu alb şi cu roşu, strâ'ilSă 
cu o cintură naltă roşie purpurie. 

iDânşii se codiră câteva clipe, pe urmă, ca 
şi cum ar fi aşteptat prea mult, deschiseră uşa, 
11ăvăliră în cameră şi sărind peste o grărnmlă 
de jurnale ce era pe jos, alergară pe fotoliul 
generalului şi i se agăţară de genunchi: m:.1ri
narul de genunchiul drept, fetita de cel stân~. 

-Tată! 
- Ah!. .. ati isprăvit lectia? - zise geile-

ralul surâzând, mângăind capul fetitei şi al ma
rinarului cu mânile sale mari; - cum merge 
matematica? 

- La aritmetică am avut un A. 
:- Tăticule, ascultă-mă întâi pe mine„. pro

fesoara mi-a spus că eu brodez foarte frnmos ... 
Uită-te - şi fetita scoase lucrul din ghiozdan 
şi-l întinse pe genunchii generalului. 

- Ah!. .. foarte, foarte frumos. 
- La cetire am avut un B şi la scris un C. 

Insă, când să eşim din şcoală, Minamaki, prie
tina mea cea mai bună, m'a bătut. .. şi acum 
sunt foarte tristă„. 
· - Draga tati, numai această tristete să o 
ai în viată!.„ Şi marinarul?.„ Ce ati cetit azi? 

Copilul răspunse cu ochii scânteietori: 
- Am cetit istoria lui Masaţurn, eroul care 

a murit în răshoi, Ia vârsta de dollăzeci si cine> 
de ani. Spune, tată, când erai şi tu ca mine, iti 
era tot aşa de drag Masatura cum ne este acum 
nouă? Dacă ai sti cât îl iubim!... Tată. cine a 
fost mai mare. Masaţura sau Napoleon? 
,_ ~ Amândoi au fost mari. 

:____Ta fa eu iuhesc ne Masa tura. dar îmi pla
ce mai bine marina. Tu în armata de uscat.„ 
eu în armata de mare ... Nu este aşa că este 
frumos? 

(Va urma) 

POSTA ADMINISTRA TIEI. 

Dumitru Fleşariu, Rojonda. Am primit 7 oor. 
în abonament până la 31 Martie a. c. 

Iosif Loziei, Telkihânya. Am primit 7 oor. 
în abonament până la 31 Mai a. c. 

Am primit în abonament dela următorii: Au
gistin Perutiu Bileca 2.40 cor. 

.-;_...:.:.~ ···- _....;:.:;.. --- - -- .. ; __ .::__,,„ • - -- _: ·- - _;_._ -- .• : ·-·:. :·. : -=..--_--"";"; ·-: •· -:;--: :.- - . ':"'':.; 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

-- --====~ ·-----
CONTABIL DE BANCĂ 

cu practică de 5 ani, vărsat În a
faceri de dare şi cartea fonduară, 
corespondent În limbile române. 
2ermane şi mag:hiară caută post 
cu conditii modeste. Este eliberat 
de militie şi in caz de lipsă dis
pune şi de cautiune. Adresa la 

administratia ziarului. 
(Bu 2371-3) 

~ .......................................... „ ..... 

8ALON
-cremiv 1 cor.30 fii. 

. ·POUdrl 1 „ 30 „ 
_ ·săpun 1 „ - „ 

-maniciir 65 m. 
Comandele din provincie se expe-
:: diază ~unic în mod prompt. :: 

Farmacia la „Sf. Francisc" 
I Budap?sta, bulevardul 0;101 mul 65. I 

{E 237'} ......... „ ............... „„„ ...... „ ......... 

Duminecă, 7 Martie n. 1915. 

La „Lmrăria c~n~~rllia" 
Arad, str. Deak Ferenc nr. 20 · 
se află de vânzare cărţi de ruglciunl, 
bfsericeşt;, literare, populare etc. etc. 

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

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân· 
găier„a fiecărui creştin. lntocmită de ie
rodiaconul Damaschin din Stânta Mă
năstire Sinaia. Legată . . • • • 

Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 
Dumnezeu şi alte Acaf•iste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Legată în 
pieie negră aurită . . . • • • • 

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

Acaftistul Preasfintei Născătoare de Durn· 
neLeu şi alte rugăcmni Legată în os alb 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui. 
torului nostru Isus Hristos. Legată în 
pânză, aurită . • . . • • 
lt'ga!ă . . . • . . • . . • 

Visul Născătvarei de Dumnezeu. Legată 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări biseri

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în
vătător. Preţul • . . . . . . • 

Culegere de cântări bisericeşti legată 
Mârgăritarul sufletului. Carte de rugă· 

ciu.;i ş~ cântări întocmită pentru tre· 
buinţtle vietii. Lega·ă si·nplu Cor. t·
în piele 3 20 Cor. în catifea • . • • 

/coa11a sufletului Carte de rugăciuni şi 
cântari bisenceşb. Legată t ·- Cor., le·. 
l:!ată în cat:fea • . . . • . . . 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legată . . • • • • . . . . 

Noul Testament al Domnului şi Mântuito· 
rului nostru Isus Hristos . • • .. • 

Noul aşezământ. Legată . . . • 
Epistolia Domnului nost,u lsusHristos 
Cele 8 glasuri sau Octoihul cel mic. Le-

gat 1 ·50, 1 ·60, 2·- şi . . • • • 
Noul Testament Partea fntâia. Evenghe

li•le dup;1 Mafe1u, Marcu, Luc.t şi Ioan, 
de Arhiereul Sofronie Craioveanul . . 

M Sadoveanu Povestiri din războiu . . 
Thomas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi 

ero·cul în i;Lrie. Traducere din Jimba 
engleză de C. Antoniade dr. în filozo
fk Pretd . . . . . 

Em. Origorovitza. >Chipuri şi graiuri din 
Bucovina«. llustraţiuni de N. Bran • . 

Em. Origorovitza. >Cum a fost odată«. 
Schite din Bucovina, cu 84 ilu'>traţiuni 

Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . 
Dim. Cantemir. >Descrierea Moldovei« . 
Oastave Flaubert. >Salamboc. (Roman is· 

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

Oheorghită . . . • . . • 
Victor Eftimiu. >Poemele singurătaţiic 

(Poezii) . . . . . • • 
Alexandru Clara. foiletoane . 
I. Slavici Poveşti. . . . . 
Ion Creangă. Op•"re complete. 
Ion Pillat. > Eternitati de-o clipă. Poezii • 
Ion Oorun. Lume nacăiită. Povestiri . 
Ouy de Maupassant Povestiri alese. Tra· 
· duceri de M. Sadoveanu · • . · • • • 
A. C. Cw~a. Naţionalitar0a în artă. Principii, 

fapte, concluzii . . . • . . 
Al. Cazaban Ce nu se poate spune . · • 
Constanta Hodoş. Martirii. 
Jules Payot. Educaţia Voinţei 
Ouy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

man . . ....• 
O. Coşbuc. »fire de torte. Poezii • 
Caton Theodorian. >La masa caliculuk 

! Nuvele şi schiţe • . • • . • • • 

14·-

3·50 

320 

10·-

2·
-·20 
-·20 

-·50 
-·30 

5•60 

-·so 

-·70 
1·20 

2•40 

250 

2·so 
t·-
1·90 

2·-

2·-

2·-
t·60 
1·50 
2·-
2·-
2·-

2-

1 ·50 
2·-
1·50 
2·-

2·
J·-

1•50 
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Duminecă, 7 lMa-rtie n. 1915. 

Vel'Suri alese. Poezii pt>porale. Poezii de 
dragoste ş. a. Poezii cătăneşti. Poezii 
religioaşe morale. Adunate de Ioan I. 
Ciurcu. . . . . . . . . . . . '.__·()O 

Doine şi strigături din Ardeal de Dr. I. 
larnik şi Andrei Bârseanu . • . • 1 ·30 

Balade poporale. Din gura poporului bă-
năţean. Culese de Gheorghe Cătană, 
lnvăţător • • • • • • . • • • • -·60 

VINURI 
vechi tpi noul de vândut. 

Adresaţivl cu toatA tncrederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Vilăgos) Petru Benea, 
căci VA trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângA preţurile cele mai moderate. 

Vinuri veehl din anll 1911 - 1912 
Vin alb - - -·1-1 -·62 
BIZllng - - - -•76 -•64 
Roşo de MJniş 1·60 1·20 
Carbenet - - 1·40 -·-

Vinuri veehl şi nou din anul 1914. 
Vtn alb - -·62 -'42 
Blzlleg - - - -·64 -·H 
Ş1ller - - - -·i6 -·-

Rachiuri. 
- - Baeh1u de treve - - - 2·

Baehlu de treve specialitate - 2"40 
Expediez la dormţă ln sticle şi tn canti-

tate mai mică vin. -
Vinul se expdieazA cu rambursA dela 50 

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

]le 947 PetPu Ben.ea 
· propr. şi neg. de vinuri 
: Vtl.ago11 (Arad rn.) 

„R O M .l N U (" 

~ deffi~ln~n~ !!~ne p~ ~uri,! ~ro&~ ~!e, per. ~l, a::re de dantele şi de pănură „ cură\eso şi vopsesc cu multă grijă şi specialitate ln 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de _ pănuri şi de curăţitorie chimică, 

aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. - Desp~rţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte h:'i
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnic în 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi repareazA cu specia.Inate 1n 

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

Lu c z a, Jo z se f, ;f~~:ţi!~ ::::-: Szeged. 
TELEFom: Prhălia şi stabiliment principal: TELEFos: 

994. ~ L d rul 9 t+ul ~ 894. str. au on, n ., co „ 
Ilie ______ -".!!:~' l)ietei Valeria. (Lu 2106) :::= 

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

Cea mal renumită 

mare fabrică de mobile 
din sudul Unga·-tei (Versecz). 

i'regăteste mobilele cele mai modeme 
şi luxoase cu preţuri foarte mode:.:ate. 

lll 

Cea mal bunii apii de dinţi premialii la mal multe I 
e:>1poziţil lnternaţ,onale cu cele mai mari distancţil. 

„„„ ............... „„„„„„ ..... „„ ... 
PRAV DE PELE HO FER I 

~<><> ce>..-. 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

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

Ed. Barlilla-\Yinkler's Nachf. 
•• •• L. PLAN •• •• 

Wien, X. Goethegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apoteci}e şi drogheriile. Să se cearl 
pronunţat Apa de dtnţi Bartlll•; pentru denunţările falsificaţi
lor plltesc onorar bun. ln comunele în cari nu se poate căpăta 
această api trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii. 

Acest prav impregnat cu accid boric a cărui efect excelent 
e în general cunoscut, se pregăteşte· în trei tărimi. 
No l prav de stropit pentru copil • • ă cor. -·SO 
No li. Pudrl, albă crem. sau roza • • • ă cor. t·
No lll. Prav de stropi pentru blrbaţl ă cor. - t·- -

> Babysoapc HOfer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe 
cutie şi pe capacul cutiei iscălitura > H O f f 0 • 

Săpun HOfer • • • • l cor. -70 • 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far· 

maciile din ţari şi străinătate şi dela : 

Zentral- HO" f ER'S APQŢl! EKE WIEI 111' 
X,S'~~!~~depot fi Ungar gassa 14. 
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inet:i'tu't de cpedl't lfl economii societ:a.'t.e pe acţii în OP&dea.-ma.:Pe. 

CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „BIHOREANA", societate pe actii în Oradea-Mare, conform dispoziţiei §~ului 

19 din statute se invită la 

a XVI-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Oradea-Mare la 25 Martie 1915 la orele 10 înainte de amiazi în localul institutului. 

Obiectele puse la ordinea zilei sunt următoarele: 
1. Alegerea a trei membrii pentru verificarea procesului verbal 

şi alor 3 scrutinători pentru actul de alegere. 
2. Raportul anual al direcţiunii. 

5. fixarea preţului mareelor de prezentă pe anul 1915. 
6. Determinarea scopului spre care este de a se întrebuinţa suma 

destinată pentru scopuri de binefacere. 3. Raportul comitetului de reviziune despre examinarea com
putului anual, ~,bilanţului şi· a propunerilor pentru împărţirea profitului. 

4. Stabihrea bilanţului anual şi deliberarea asupra împărţirei pro
fitului. 

7. fixarea plătii membrilor din direcţiune şi comitetul de reviziune. 

I 8. Alegerea alor 5 membri în comitetul de reviziune pe un pe-
riod de 3 ani. · 

Se atrage atenţiunea domnilor acţionari la urmltoarele dispoziţii tl:n statute : 
f 2~. Pentru folosirea dreptului de vot se cere, ca aoţionarul să fie trecut ca proprietar al acţiilor sale în cărţile instihitului cel puţin cu 6 luni înainte de adunare 

ti cu un.r zi mainte de aceasta sl depună pe lingi revers la direcţiunea inst tntului, respective la locurile designate de direcţiune, acţiile sale eventual şi dovezile de plenipotenţă. 
Aqiile depuae la locurile desigDat& de-.dilecţiune, se vor lua în considerare numai încât reveraalul despre depunere, cel mult în ziua premergătoare a adunării gene

ra e s'a depus la institut. 
ln legitură cu dlspozipile §·ului 24 din statute, avem onoare a· notifica, că în şedinţa plenară direcţională ţinută Ia 27 Februarie 1915 pentru depunerea, respective 

primirea acţiilor şi edaru documentelor despre depunere, s'au designat în acest an, respective au fost rugate, institutele •Albinac, • Victoriac, .Silvaniac, •Economule, cOraviciana•, 
•Patriac, •Timlşlanac, ~Drăganulc şi Capitlul ar.-eat. român din Oradea-mare •. 

Oradea-mare, a7 februarie b15. DIRECŢIUNEA INSTITUTULUI. 

„ 

DEBIT 

219 
234 
205 

209, 225 
210 
195 

286, 244 
178 
231 
2'l:J 
133 
154 

140, 192, 
232, 233, 

235 

179 
179 

, DEBIT 

54 
239 
145 
237 
213 
151 
241 

218 

148 
152 
193 
245 

CONTUL BILANŢ 

Cassa în numărar . . . . . . . . 42020'54 217 Capital social. . . . . . . . .1200J00·-
Giro Conto la Banca Austro~11ngară . 3470()'48 Din emisiunea a III-a a incurs . . . 523213-10 
Cassa de păstrare postală . 293'41 77014 43 228 fondul de rezervă 

-·- 354000·..::..· . • . . . . . . . . 
Cambii de bancă . . . . . . . . . . . 4971528 1~ 39 fondul special de rezervă . . . . . 400()()·-
Credite hipotecare . . . . . . . . . . 545881 - 197 fondul de pensiune . . . . . . . 106000·-
lmprumuturi hipot. pe amortizare . . . . . 132456 106 242 Depuneri spre fructificare . 
Credite de cont curent . . . . • 176292 65 

. . . . . . . . . . . . . 224 Cambii reescomptate . 
Credite pe ei ecte . . . . . . 14523 

. . . . . . . . . . . . . - . 141 Lombard •...... 
ll 1445C 

. . . . . . . 
Credite pe obligaţiuni cu cavenţi ~ . . . . . 102 Imprumuturi hipotecare cedate 
Efecte proprii . . . . . . . 64'l:l34l1c 

. . . . . . . . . . . . 211 Depozite de cassă . . . . . . . . . 
Imobile . . . . . . . . . . . . . . . 325022123 130, 173, 

Mobiliar~ şi. r~cvizite 7108 58 183, 199, Dividende neridicate . .. . . . .. . . . . 216, 229, . . . . . . . . . 
Diverse conturi debitoare 26359 230 . . . . . . . . - 179 Interese tranzitoare anticipate . . . . . . 
Interese plătite înainte . . . . . . . 1472 l9C Profit transpus din 1913 . . . . 3962'63 
Interese restante . . . . . . . . . . . 41820 128 Profit net . . . . . . . . . . 96166'79 

-·-
1 697335618(1 

CONTUL PROFITULUI ŞI AL PERDERILOR 

4°/o interese Ia fondul de rezervă . • . . . . 
Interese de reescompt . . . . . . . . . . 
Interese de lombard . . . . . . . . . . . 
Interese după credite cedate . . . . . . . . 
Interese după depuneri . . . . . . . • . • . 
10'/0 dare după interese de depuneri . . . . 
Salare (funcţionari, membri în direcţiune şi co-

mitetul de reviziune) . . . . . . . . . . 
Spese curinte (tipărituri, porto, luminat, încălzit, 

telefon etc.) . . . . . . . . . . . . . 
Chirie . •. .• • . . . . • . . . . . . . 
Contribuţie . . . . . . . . . . . 
Marce de prezenţă . . . . . . . . . . 
Descrieri . . . . „ . . . • • . . . . 
Profit transpus din 1913 . . . . • 3962·63 
Profit net . . . . . . . . . . 96166·79 

13734 - 208 
124417 35 

4978 06 220, 226 
522036 222 

1028977~ . 198 
102898'. 221 

7347077 

1954829 
572584 

4241399 
2908-

71419 35 

10012942 

5771529'j 

240 
196 
181 
174 
73 

201 

Profit transpus din 1913 
Interese: 
dela cambii de bancă . . . . . 

„ credite hipotecare . • . . . 
„ credite pe efecte . . . . 

• 450781'68 
• > 56312'28 

1764•20 
813•57 

13676'72 
10587'19 

• credite personale . . . • . . 
„ credite de cont curent . . . . 
„ credite pe amortizare . . . . 

Venitul imobilelor (darea plătită) . . 
Interese după efecte proprii (scutite 
Interese de mtârziare ale acţionarilor 
Proviziune . . . • . . . 

de dare) 

' 
' 

CREDIT 

1723213 1( 

5()(XXX) -
2160250 15 
2198887 -

91750 -
102505 98 
41825 i3i 

3104 9( 

5i6W 94 

100129 42 

6973356\86 

CREDIT 

396263 

53393564 
1584282 
2089005 

7357( 
178613 

577152 97 

Dr. Coriolan Pap m. p. 
director executiv. 

Oradea-mare, la 31 Decemvrie 1914. 
losifi Diamamli m.- p. 

prim-contabil. 

DIRECŢIUNEA: 

Samuil Cicer-0nesc11 m. p. Dr. Nicola11< Popovici m. p. Vasile Carţiş m. p. Andrei Ho"ath m. p. 
vice· preşedinte. 

Romul Marchiş m p. 
preşedinte. 

Iosif Moldovan m. p. Aloiziu Nyisztor m. p. Petru Pantya m. p. Nicolau Zigre m. p. 

Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente şi le-am aflat tn deplină regulă şi în consonanţă cu.registrele instih1tuluL 
Oradea mare, la 26 februarie 1915. 

Petru Popescu m. p. 
vice preşedinte. 

COMITETUL DE REVIZIUNE: 
Sava Raicu m. ·p-.- · Dr. Valeria Hetco m. p. Ioan Gerlan m. P· 

-Tl.Parul tk>Olraflel "Concordia" societate pe actu în Arad. - Editor responsabil: LAURENTIU LUCA. 
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