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Nr. 21 
ABONAMENTUL: 

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

Pentru România şi 

străinătate: 

Pe un an • • 40.- franci. 
Telefon 

pentru oras şi Interurban 
Nr. 750. 

Autograful monarhului. 
Cuvântul de muttumil"e al monarhului austro. 

ungar către natiune. 

- Oficial. -

Mai. Sa ces. şi reg. a binevoit preagratios să dea 
urmdtorul autograf: 

Iubite conte Tlsza! 

făcând o reprivire asupra răsboluiui ce durează 
acum de-o Jumătate an şi pe care ni l'au impus inten
tlunlle duşmănoase ale adversarilor noştri, cu inimă 
multumltoare relev atltudinea gata de jertfă a cre
dincioaselor mele popoare manifestată în aceste vre-· 
muri grele. 

Majestoase şi pătrunse de încrederea în ;ine ele 
s'au dovedit demne de pretentlunlle mari ale acestei 
epoce; în nob!lul lor entuziasm, cu care ele şi-au 

trimis pe flii lor sub drapcicle Mele, în acomodarea 
lor p:-ete!ttlunilor · nemurilor răsbolnice şi în ingrjji- 1 

rea lor abnegată despre jertiele răs1'oi!.ilui am pu. 
tut să văd o no11ă expresiune strălucită a patrio
tismului şi virtutllor lor cetăţeneşti. 

Această plăzută constatare Imi potentează şi mal 
mult încrederea în armata Mea încoronată şi pi;nă 
acum de gloria atâtor strălucite fapte de răsooiu. 

Năzuinţa guvernului Meu de a pune în mod con· 
grne11t toate tortele in serviciul scopurilor noastre 
comune, intâlneşte o procedură similară la guvernul 
Meu .austriac. 

Anul cel mare. 
. laşi, 6 febr. 

Intre anul ca·re a trecut şi cel care a înce
put nu putem pune badcadă. Răsboiul început 
în 1914 continuă şi în 1915 astfel că schimba
rea datei nu schimbă nimic din situatiunea răs
l.loiului european. 

Totuş, în anul acesta, sun;t 1spernnte că 
sângele care a curs şi care curge, se va opri·, 
astfel că după o nouă schimbare de a'll să se 
poată şti cMe a fost mai î111sângerat: 1914 
sau 1915? 

In pragul 111oului an toată lumea se întreba 
ce va aduce 1915. Şi răspunsul nu se putea 
da. I n situc.ţiunea de astăz.i, care e aceeaş ca 
ş: pe ziua de ieri, ~e poate preciza un singur 
lucru în mad hotărât: că, vor învinge cei tari. 

Vor î1~vinge cei cu suflet mai pu'temic, mai 
conştienţi de dreptatea cauzei lor şi mai pregătiţi 
să se jertfească pentru un }deal - şi cei cu 
braţul mai bi'I1e înanmat şi mai rezistent. E 
vremea triumfului forţei, dar nu numai a for
ţei bruta·le. 

De aceea nu avem să aşteptăm înfriguraţi 
răspmrsul !a întrebarea tragică: Ce va aduce 
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pă şase luni de campa1nie, au ajuns la încheie
rea că lovitura decisivă nu se poate da decât 
mult mai târziu. 

Această lovitură e rezervată pentru anul 
acesta. 

De aceea el poate fi ·numit cu drept cuvânt 
A nul cel maire. 

Noi Românii avem cuvinte să aşteptăm cu 
toată încordarea sufiletului nostru desfăşura
rea evenimentelor din acest an, cari nu vor 
putea să nu atingă şi i'llteresele noastre româ
neşti. 

Am trecut printr'o epocă de îiI1frigurare, 
caTe, din feridre, nu a fost decât cu totul par
ţială; am trecut prin vremuri nesigure, in cari 
o~cilam între speranţă şi între teamă la ecoul 
tuturor veştilM carpricioase ce veneau de pe 
atâtea câmpuri de luptă; am auzit glasuri de 
sirenă ori glasuri de amen;1ntare, am auzit în
demnuri pripite şi în'demnuri ia laşitate. am 
auzit critici înverşunate şi i:-i~ uri oase, iere
miade lamentabile ori cântece de laudă, 
am fost martorii unei opinii publiice nu în
destul de -orientate şi de consistente ... 

Dar acum toate aceste uşoare alterări de 
atitudine virilă :pe care trebue să o avem, am 

Sub conducerea dv. NAŢIUNE,\ şi în viitor îşi 
va jertfi sângele şi averea pe altarul patriei, pur
tând cu bucurie până la sfârşit sarcinele grave ale 
·răsboh1hd. Am încrederea şi sperez, că în pacea 
câştigată cu ajutorul lui Dumnezeu EA işi va pu
tea lua premhtl vrednic al siortărilor, suferlntelor Ji 
primejdiilor răsboiulul luptat cu credinţă până ia 
sfârşit. 

· i•oul an? - ci avem datoria să 1ne pregătim 
propriile noastre puteri pentru marile înicer
d1ri viitoare, aşteptântd cu bărbătească răb
dare momentu·! acestor Î'!lcercă·ri. 

trecut. Anul 1915 ine găseşte şi sufleteşte 5i 
braţele pregătite pentru orice gest în vederea 
·rea•lizării destinelor noastre. 

In faţa sguduirei uriaşe pe care acest an 
unic o va aduce în istoria lumii, inoi Româ?1ii 
suntem, şi trebue să fim, neşovăiţi, îm.:rezători 
şi conştienţi. 

Te autorizez, să aduci aceasta la cuno~ti:tîa 
NA TIUNEI pc lângă tălmăcirea recnnoştlntel şi mul
tu mitei Mele cele mai călduroase. 

Dat în Viena, 4 februarie 1915. 

FRANCIS IOSIF m. p. 

Cont. STEF AN TISZA m. p, 

Trec corbii, trec ... · · 
Trec· corbii, trec pe 'ntinsul melancolic 
Al Pllstei arse, 1<1ră de hotare„. 
Troc corbii 'n cete negre, cobitoare 
L<lsând pustiu omorîtor pe urme„„ 

Trec corbii, trec ducându-şi fiecare 
Aripile şi pliscul pregătit 
Pentru-un ospăţ ciudat, îngrozitor, 
De sânge închegat, 
De creeri morti, 
De ochi deşerti ce s' mz închis deotlat' 
De-omoruri şi de lacrimei sătui„„ 

Trec corbii„ trec, târând pe urma lor 
Vedenii negre, umbre uriaşe, 
F<lcând corfei grozavelor armate 
Ce şi-au spălat cioboteie în sânge„„ 

Trec corbii, trec să-şi cate de-ale hranei 
Prin negura şi norii 'nsângerafi..„ 
Peste pustiu greu, uluitor„ .. 
.Trec corbii toti la roşa sărbătoare 
Ce oamenii le-o pregătiră lor„. 

Şi-aşa cum trec ca o perdea sinistră 
lntinsă între ceriuri şi pământ, 
Ei se opresc pe-o hecatombă roşă, 
lntocmai ca aceea lângă care 

Numărul poporal pe l an 4. cor. 

Pentru ma:rile puteri în 11tlptă jumătatea 
de ~1n care a trecut până acum nu a fost de
cât un timp de încercare şi de învăţătură. 
Şi-au cunoscut forţele în luptă, măsurându-le 
îr1 atât de sângeroase, dar zadarnice lovituri, 
au constatat co11diţiile cu totul speciale în cari 
~e desfăşoară actualele -operaţii militare şi du-

S' opri odat' în mers Vereşaghin 
Si-,5i concepu tabloul lui grozav„ .. 

Trec corbii, jalnici cioclii 'ndolia(i 
La cea mai mar.e sărbătoare-a lumii„. 

Alastor. 

Durerea unei mame. 
- Nuveli. -

(Urmare). (11). 

Arru l 1915 va fi astfel anul cel mare nu 
r.umai pentru istoria lumii, dar şi pentru is
toria poporului român. 

- Nu-i -nimk, răspunse liniştită Ag.lăiţa. A
donnise şi-mi părea, nu ştiu cum.„ 

- fereas<:ă Dumnezeu, dragul mamei, o îm-
păcă Raluca. , 

Nu gândi numai la rău şi se apropie de pat, 
privind de .aproape pe bolnav. 

- Of, Doamne, ce pă<:ate .ispăşesc, se întrebă 
Ag\ăjţa, înpreunând<u-şi mâi-nele în chip de ru
gădune. Se sgârcise par'că şi într'o clipă i se 
schimbă fata şi îngălbeni. .. 

- Ingerul Domnului cu el, reluă Raluca. Nu 
trebue să-ti faci spaimă din nimic. A adormit 
greu dilll <:auza oboselei. 

Lorel adormi mai tare, pierzând ş.i răsufla- Pe obrahi lui Lorel flutura par'că aTipa unui 
rea· .par"că pe jumătate. Obrajii i se destinseră înger nevăzut, ce -coborîse lângă pat. Era în~e-
într'o imobilitate, corespunzătoare unei stări ml mântuirei or~ al mortei?!... 

sufleteşti noi. •Era puterea somn.ului chinuit de Buniţa micului bolnav plecă împăcând pe 
vise, ori acea ia mortei, care schimbă trăsăturile mama luii. 
fetei lui Lorel pu1nând mas.ca unei linişti reci?!.. _ Nu-ti fie frică, dragul mamei. Crezi că eu 

Aglăita se plecă deasupra gurei .tui. Inima-i aş.a v'am crescut, plângând?!. .. 
bătea atât de :puternic, în cât nu putea prinde 
resipir.atia botnavului. Aceiaşi ar.ipă nevăzută de î:nger, ·ce ooli.ndă 

Percepu par'că un răsuflu uşor, dar s·paima grădinile raiufoi şi tae şi aerul plin de miasme 
stăpâneşte atât de puternic inima unei mame, al infernului, j.uca într'un .chip ciudat pe chipul 
în cât Aglăita ţipă inconştient, aproape nebună. lui Lorel. Indeplinea o datorie fată de lumea lui 

şi o nelegiuire fa.tă de oameni. Răul <lin lumea 
- Miannae !„. noastră era cO'Tlsiderat ca biine şi dreptate în 
Raluca veni imediat. lumea -cealaltă. Ingerii socot poate o mângăere 
- Ce-i, ce s'a întâmplat? pentru un geniu, de a trece în lumea visului e-

:..:.:.:.~~~~~~---.--.;.~~~__;;;....~;._.~~~~~~~~--~~ 
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Jertfa Romanilor pentrn tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna Rapoltul-marc, corn. Hune· 

doarei, pe câmpul de răsboi. 

Ioan Tiruta, are 1 copil 
Petru David, are 1 copil 
Petru Mermezan 
Inochentie Mermezao, . 
George Ardeau, (rănit) 
Nicolae Zgârdea, are 2 copii, (rănit) 
Toader Borza, are 1 copil 
Aron Urs are 1 copil, (Inurit pe câmpul de 

luptă) 
Avram .Mărunt, are 2 copii, (rănit) 

10 Ioan Şelar, (rănit) 
losii Cărpinişan. are I copil, (rănit) 
Toader June, are 3 copii 
Nicolae Dregiciu, (rănit) 
Ioan Roman, (bolnav) 
lnochentie Oana 
Aron Ardeau are 3 copii, (mort) 
Toader Danciu, (rănit) 
Solomon Mărunt, are 1 COPII 
Inochentie Josan are 1 copil 

20 Petru Vălean 
Ioan Vălean, (rănit) 
lile J urca, are I copil 
George Jurca 
Solomon Oana, (rănit) 
Inochente Lobont, are 1 copil 
Iosif Ardeau, are 2 copil 
Ioan Ardea 
Nicolae Mert, serg. maior, are 1 copil 
Solomo David 

30 Ioan Mărunt 
Dumitru Mărunt 
Iosif Gligor 
Ioan Gligor 
Ioan Lup 
Ioan Ioan (rănit) 
Adam Oana 
Ioan Moisa, are 1 copil 
Aron 1'1eştereaga, are I copil, (rănit) 
Aron Deac, are 2 copii, (rănit) 

40 Dumitru Oana 
Aron Băeşan, (concediat interimal) 
Avram Giurgiu, are 4 copii 
Petru Stanciu, are 2 copil 
Ioan Stanciu, are 2 copii 
Toader Stanciu, are 1 copil 
Nicolae Stanciu 
Iosif Martin 
Toader Costa, are 4 CoPii 
Aron David, (rănit) 

50 Serafin June, are 1 copil 

tern, fără a suferi stigmatul vietei pământeşti. 
Geniul trăieşte între oameni ca trandafirul, ce-şi 
ofileşte înflorirea între spini şi solii lumei eter
ne, socotesc poate că înflorirea e mai străluci
toare iără s'o fi ofilit întâi noroiul vieţei lume
şti!... Ingerii se înduioşează lnsă de plânsul unei 
mame şi cine ştie, poate stinghera umbră, cobo
râtă să ve~heze la patu'1 lui Larei, se întristă de 
-durerea Aglăitei şi se întoarse singur în lumile 
nevăz.ute? !... s·a învoit să lase inima ei de ma
mă în stă'pânirea soartei, ca să-i cerce când-va 
puterea şi să-i stoarcă alte râuri de lacrimi... · 

Peste două zHe, Lorel era vesel. Râdea la 
toţi. Se simţea în râsul său ceva silit, care-i 
cerea ·puterile rămase. fa1tr'o zi mâncă bine şi a 
plâns până i-a dat şi un mă.r. Cerea orice ve
dea, voind par'că să recapete contactul cu lumea 
exterioră, de care a fost depa:rte în timpul boa
lei. Colorile îl imprsionau ciudat. Se îmbăta de 
.iocu1 unei raze de sDare, c.a şi cum at•unci îl ve
dea întâia oară. OchH i se umpleau de fomină 
şi strălucire. Scânteia· Îl!l ei iarăş înţelegerea 
lucrurilor care creştea mereu, cuprinzând ori
zonturi noi. 

Era o renaştere a fHntei sale sufleteşti. II or
bea aspectll'l lucmrilor, îl îmbăta parfumul, ce 
durează par' că o .punte nevăzută, impalpabilă în
tre ele. Intelegea pa•r'că şi el că lumina e regele 
universului. Părea că boala îi ·luminase conştiinţa, 
ca orice întuneric, ce lasă mai limpede zarea în 
wrmă„. 

Doctorii sfătuiră pe sotli Scri~ă să plece la 

Petru Costa I. Ioan, are I copil 
Petru Vasii, are 3 copii 
Ioan Ardelean l. Avram 
Solomon Costa 
Petru June, (mort pe câmpul de luptă din 

Galitia) 
Inochentie Urs 
Constantin Martin, are I ~opil 
Ioan Martin, (rănit) 
Nicolae T rif, (rănit) 

60 Ionicbie Mermeşan, (rănit) 
Aron Cărpinişian, (concediat interimat) 
Toader Crişan, are 1 copil 
Toader Tiruta 
Nicolae Tudor 
Luca Ardeau, (rănit) 
Romul Meşterea2a 
Solomon Urs, (rănit) 
Timoitei Costa. (rănit) 
Lazăr Mă2a, (rănit) 

70 Nicolae Oana, (mort de holeră în Galltia) 
Aron Mărunt, are 2 copii 
Ioan Lup I. Ioan, are 4 copil 
Avram Magda, are 1 copil , 
Toader Suciu 
Inochente Suciu 
Ioan Suciu 
Ioan Josan 
Petru Lt11> 
Ioan fodor 

80 Toader Spanior 
Dănică Cigmaian, (rănit) 
Iosif Ci2maian are 3 copil 
Toader Oana, are 2 copiii 
Iosif Magda, are 1 copil, (rănit) 
Solomon Oana are 3 copil (mort în Galitla 

de holeră) 
Avram Ma2da, (rănit) 
Teoader Simerean 
Petru Gli~or, are 2 copii, (rănit) 
Avram Costa„ are 2 copii (rănit) 

90 Toader Danciu 
Toader fllimon 
Ioan Benta, are 2 copii 
Nicolae Benta 
Iosif Benta 
Ioan Danciu, (rănit) 
Toader Biriş 
Avram Lobont, (concediat de timp neho

tărât) 
Nicolae Mermezan, (concediat) 

ta:ră, opinând pentru schimbarea aerului, ca o 
condiţie de întărire a lui Lorel. 

Ciprian şi Aglăita se sfătuiră să pleoe. ·Raluca 
opină, ca Ciprian să rămână câteva zile la un 
prietin, care era preot la ţară, avea vie şi putea 
să-l întărească cu ceva vin vechiu soos dela 
cramă. Se împăcară toţi. Ci.priian era multumit 
Aglăita pregăti bagajele, pe oare ipicura acum 
lacrimi de bucurie. Plângea ca oo oopil, ce nu se 
încrede că a trecut primeidfa şi se cutremură de 
fiorii ei. 

Servitoarea se ducea acasă. Era dela ţară şi 
aştepta de muHă vreme să-şi revadă pă-rinţii. 
Intre o dragoste de oraş ou un soldat, ce cu
noaşte parfumul iubirilor viclene, slujind oa or
donanţă ş.i lnt.re acea a u·nui f.lăcău, ce nu vi
sează decât căsătorie, Maria prefera pe oea di'Il 
urmă. fata ei neagră pământie atproape, se lu
minase :putin, trăiind la oraş. Ochii negri îi scân
teiau, ca doi cărbuni aiprinşi. Văpaia iubirei per
fide, înşelătoa·re dela oraş ascundea în ei focul 
unei dragoste vechi, care aştepta isbuonirea. 
Părul îl pieptăna· „a la mode" şi gândea la efec
tul, ce-l va face în sat, oa un artist care aşteap
tă critica operei. Se încredea în gr.aţ~ile noi, dar 
vedea în visuri•le ei şi pornii-He spontane, natu
rale. nemeşteşugite ale fetelor de ţară ce se las 
îmbrăţişate uşor. :Mar.iia plecă au o zi înainte. 

·Mihai rămânea singur şi trist. Se bucura că 
norul ce întunecase câtva timp inimile tutll'for, 
trecuse. Petreou pe toţi până <la gară, pref ăcân
du-se că nu simte golul ce •Î se face Jn suflet. 

Aron Şerban, are 1 copil (concediat), 
100 Nicolae Şerban, are 1 copil. 

Aceştia sunt soldaţii plecaţi până acuma pe 
câmpul de răsboiu, dar la asentarea tinută in 
6 Decern vrie au mai fost înrolaţi următorii: 

Niciolae Gligor 
Iosif Urs 
Petru Lazar 
Ioan Lazar 
Ioan Cărpinişan 
Carol Jurca 
Nicolae Biriş 
Petru Giur2iu 
Avram Tiru ta 

10 Lazar Oana 
Toader Neamt 
Ioan Costa 
Romul Oana 
Toader Ardeau 
Toader Cărpinişan 
Ioan Borza 
Solomon Mărunt 
Petru Biriş 
Ioan Josan 

20 Ioan Z2ârdea 
Ioan Muntean 

Comunicat prin: Ioan Giurgiu. 
în vă tă tor 

România 
nu poate rămânea neutral~. 

- Declaratiunlle dlui P. P. Carp, -

Sub acest titlu ziarul „Az Esf' publică o lungă co
respondentă din Bucureşti şi care se sfârşeşte cu urmă
torul important lntervlew pe care l'a acordat cunoscu
tul bărbat de stat al României d. P. P. Carp corespon
dentului bucureştean al ziarului „Az Est", Kert Pal: 

- Mă întrebi, că se va schimba oare atitu
dinea neutrală de acum a României? Deocam
dat~ nu. Dar aceea o susţin, că România nu 
poate rămânea neutră până la sfârşit în decor· 
sul răsboiului mondial, ea nu poate privi până . _,., 
la fine această puternică măsurare. Avem o ar- ··
mată frumoasă şi puternică şi într' o armată, 
pe care. între inz:vrejurări ca cele actuale o ti
nem în neactivitate devine stăpân pronuncia
mento-ul. Aceasta a dovedit-.o de multe ori isto-
l'ia; să ne îndreptăm numai privirile înspre 
Spania, care îndată ce şi-a părăsit politica ex
ternă activă şi-a văzut armata căzută pradă 
pronunciamento-ului. Buna armonie întra ar
mata română, guvern şi dinastie numai aşa se 
poate sustine, dacă în mijlocul unor· astfel de 
furtuni vom şi intrebuinta acea.stă armată. 

Raluca avu o lacrimă de adâncă durere pen
tru el, căci ştia că-i rămâne numai mângăerea 
unei amante şi că să·răcia le va învălui sufle
tele în presimţi.ri rele, ca într'un zăbranic. 

IX. 
Ciprian rămase în laşi de unde avea să ia 

treniu·l pentru Hârlău. Preotul Leonte il astepta 
în gară cu trăsura. Aglăita, ·Raluca şi copii luară 
trenul spre Dorohoi. Bunelul, cum le spunea 
oopi.i, îi aştepta în gară. Lorel fu .purtat pe brate 
de buniţa lui, deschise oohii odată ca să privea
scă pe Vasilică, bunelul, şi-i închise imediat fiin
du-i par'că teamă de lucruri.Ie dimprejur şi ne
recunoscând pe bătrân. 

- .E obosit mititelu, i·nterveni Raluoa, ca să 
împace pe Aglăiţa, care avea lacrimi în oohi şi 
să ex·JYlice pe bătrânel, Vasilică, care nu pre..c;im
tea răul, aşa oum se arăta privirei lui îndure
rate. O dipă se destinseră muschii fetei lui Va
si!i.că şi rămase î1T1tr'o poziţie imobilă, aşteptând 
par'că un răspuns. f'aţa lui l!)e care erau săpate 
unmele bătrânetei neîndurătoare se lumină şi se 
întunecă pe rând. Era lumina conştiintei, care 
îi arăta nenorocirea Aglăiţei şi vălul nevăzut 
al durerei trns par'că de-o mână nevăzută din 
pânza nesfârşită, ce-o ţesem în adâncul fiintei 
noastre. Incrntiturile obrajiolor lui nu erau să
pate de lacrimi, cum sunt la mu~ti. pe care ii 
hnbătrâneşte tristeţea. Era masca 1mbătrâni
rei adevărate, căreia nu-i cunoşti 'Cal\!Za, fi.ind 
prea com])'lexă. 
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Marti; 9 februarie n. 1915. 

-- Şi arnm să vedem situaţia noastră. Fata 
de orice agitatu şi declamări stă faptul nein
dok>s şi de necombătut, că independenta• Ro
mâniei, adevărata independentă economică a ei 
depinde dela independenta alor două puncte. 
Viitorul României depinde dela posibilitatea li
berei întrebuintări a deltei Dunării şi a Darda
nelelor. Gurile Dunării trelmie să ni le acapa
răm noi ve dePlin, trebuie ca să putem înde
părta pe Rusia de acolo. Delta D11nării trebuie 
ca să fie pe deplin a noastră: dela aceasta de
JJinde viitorul nostru. Jar cât de însemnat e 
Pentru in!levenden(a noastră economică faptul, 
ca Dardanelele să nu steie sub influinta unui 
străin puternic, cred că nu e nevoie ca s'o ex
plic mai pe larg. 

- Rusia ne-a încunjurat cu totul, ea ne 
poate tăia ori când puterea de viată, ea ne 
voate absorbi economiceşte ori când, dacă prea 
îi creşte puterea . .Si şti desigur, că Basaral1ia şi 
Bucovina s' au tiuut cândva de principatul mol
dovenesc. Ardealul niciodată nu s'a tinut de' Ro
mânia, deşi acolo locziiesc Români şi fiecare na
tiune nizuieşte într' acolo, îşi tine de chemare 
istorică unirea tuturor celor de un neam cu ea. 
Deocamdată însă acum, în mijlocul acestei cri
ze mondiale văd lămurit, că problema pe care 
trebuie să o rez.alviim noi, mi e OCllflarea Ar
dealului. Nu zic peste cincizeci, o sută de ani .... 
Cine ştie? .... 

-- Jar dacă ne vom întoarce privirile asunra 
copciilor, cari ne leagă pe noi de străinătate, 
nu vom putea trece cu vederea faptul, că în
treaRă economia noastră politică de stat şi par· 
tlculară se hrăneşte din caipitalul german şi au
stro-ungar. Când a fost vorba de îm,nrzzmuturi 
de stat întotdeauna ne-am îndreptat spre Ger
mania; în. Franţa înză<lar am căutat,· capitalul 
german e baza vietii noastre financiare de stat. 
Valoarea acestor spuse se mentine si mai mult, 
când e vorba de eoonomia particulară a noa
stră. Lumea rwastr<1 comercială are nevoie de 
credit de durată lungă. Domnii negustori şi fa
bricanţi ellglezi ori francezi creditează rizmwi 
pe o lună, două: nentstorul sau furnisorul neam( 

ne-a creditat întotdeauna ve cât-o jumătate an, 
nouă luni, ba chiar şi un an . .Şi în întreagă viata 
·noastră eoanomică se distinge timbrul austro
ungar .... 

Şi in fine, ori cum am rafiona noi, e ceva. 
ce va influinia în mod hotărîtor decizim1ea 

.noastră şi acest ceva e rmterea faptelor îmrli
nite, dinaintea cărora nu se poaie feri nimeni. 
Eu am trăit mult atât în Gerrncm!a si Fran;a cut 
şi in Anglia. i;"u Îi cunosc pe Nemţi, le cunosc 
ur?Jmiza(h!, simt rointa aceea natională, de 
care sunt riitnmşi .5i cred, că vor Îrivinf.Te. f ran- · 
cezii nu pot ţinea flrtS m ucest sistem şi vofnîâ 
de fer, iar pe fnglezi -- - înzâdar contează ace
st ia la o duratii lunrdl a l'ăsboiului - ii va vm·f1-
liw morlul de a trăi economiceşte al !1<Jf)orul11i 
englez obişnuit cu un belşug abundent, de care 
nu se vnt lipsi. 

- Ezi aşa văd şi om.osc starea lucrurilor. 
Pasiunile .~i diferitele dispozi(ii pot da anză la 
agita(ii, dar nll pot vrovoca nici o schimbare 
in aceste adevămri. 

E mare pagubă - adaugă el încă - că fie-

O rază îi lumină adâncul conştii.ntei, aş.a cum 
rar se întâmpiă oelor .ce rămân nepăsători la 
vacml durerei lumeşti. 

f răgezhmea de crin a fetei lui Lore.1. surâsu.) 
îngeresc, oe-i încremenise pe buze, ca o siidare 
ciurerei, împresiona.rea în chip deosebit pe bă
trân. Dacă .pasiunea sfflpâneşte câte-odată pe 
bătrâni .<:a pe adolescenţi, simţirea le vibrează 
ca la ·copii. Sunt tir.anizati de puterea ei şi lu
crează automat-ic. Devi·n sclavii unei dureri mari 
ce pare o răzbwnare a nepăsărei de până atunci. 
In inima 'lor vihrează par'că durerHe adunate şi 
tremur temân·du-se ~ă .Je pierd şi că fiinta lor se 
schimbă. PiedestaJ.uJ fortei sufleteşti se <larmă, 
ca o dădire pregătită de mină. Suferinţa lor 
seamă,nă cn cea a unei femei. Vasilka .părea a 
fi din acei pe care-i tu1lbură durerile mari şi pro
prii, arătându-le atund întreaga fontă sufletea
scă, tăinuită de masca curajului şi a tăr·iei bătrâ
neşti. 

(Sfârşitul în nrul viitor). 

„R O M Â N U L" 

l'i'iruia îi e permis să fJOlitf zeze, când colo şi vo
litica e o ştiintă. Dacă cineva vrea să ştie cânta 
la pian (din odaia vecină Îil intreg restimmll a
cesta ne-au acompaniat coriWJrf)frea scale şi 
deprinderi la pian), trelmie să cunoască sca'!'le 
dementare. Cine vrea să se ocuve cu pulitica 
acela trebuie sit stie mai îl!lâ istoria şi ecuno
dla Politicâ. Dar pâcat „la eceasta nu-i putem 
~:i!i re oameni". 

Din Camera română. 
lnterpelatia dlui Cuza în chestia emisarilor po
litici. - Răspunsul prim-ministrului Brătianu. 

In şedinta de Joi a camerei române d. dep. 
A. C. Cuza a adresat prim-ministrului Bră
tiamz o interpelare în care a spus între altele: 

D. C. Stere, rectorul universitătii din Iaşi, 
la începutul răsboiului a fost văzut cutrierând 
Ardealul în automobilul ministrului de interne ... 

D. V. G. Mor(zm: Nu e adevărat. 
D. A. C. Cuza: D. Stere se ştie că a indern

llat pe Ardeleni scl. lurite pentru Austria. Fată 
cu aceasta. d. Cuza intr>roelează pe d. nrfrrt

ministrn si-i roagă să răspundă categoric la 
cele ce se spun privitor la d. C. Stere. 

Adresează şi o a doua interpelare dlui mi
nistru ele externe, cu privire la misiunea dlor 
Dr. I. Camacuzirw, I. Costinoscu ci fl;nmandi 
cari in strâinătate au vrecizat şi ziua când va 
intra /\/Jmt7nia în actiune, alâturi de trir•la în-
te(egere. · 

Dsa întreabă dacă misiunile acestea şi de
claratiunile celor ce le compun mx sunt contrare 
/JO/lticei noastre de neutralitate, compro711if ân
du-ne interesele? 

D. Ion I. C. Brătianu declară cd nu va răs
vumle la interpelarea dlui Cuza, ve care de 
altfel o poate desvolta când va voi. 

Cer camerei, a zis dsa, încredere în ac
tiunea 2uvernului şi cer să fiu dispenz:-:it de a 
da explicatitmi asupra acthtnei mele. Voiu d~ 

explicatiuni atunci când .le voiu putea face 
complecte. . · , , · 

Nu înţeleg să se facă intemezări în contra 
mmia din membrii parlamentului. 

Fiecare are concepţia sa st e o daforie în 
îmvrcjurilrile de fa(â ca "'~ mt ne suspectăm 
unul pe altul, căci atunci am slăbi întreaga e
ner~!e naţională de care avem nevoie. (A-

1;/wze). 
ln fine 11rf mul-ministm !Jrătfa:m desminte 

for.Wl că ar1tomol,:;lnl miu!sterului de irzteme a 
fnst vus la dispozi(fa cuiva veste hotare. 

„ 
Tot în scdinta de Joi s·a depas proiectul de 

lege pentru recunoaşterea calităţii de persoam1 
moNl!â a „Asociatiei cercetaşilor" şj s'::i votat 
rernnoaşterea ca cetii(ean român a dlui N. Ba
(aria, fost senator şi ministru turc. Viitoarea 
$edintă Marti. 

Hotărâre curială. 

Par. a. 

verei imobile a cpitropuki condamnat". Spre 
mc::i buna ·lf~rm!rire a hotărârei, cităm şi textul 
~-lui 93 forvu~at de Curia regească: „Preno
tarea dreptului de ipotecă se admite şi pentru 
asigurarea pretenţiunilor erariului, mai de
parte ale 01rfanilor, ale celor puşi sub curatelă 
şi ale altar persoa,ne supuse supraveghierii ju
;c!ecătoreşti. - pe baza or1donanţelor ori co
rnis;uniilor rogatorii date de autorităţile ad
ministrative ori judecătoreşti, chemate să fa
că astfel de asigurări, idacă suma e fixată în 
cifre". - (Tel. Rom.) 
I • 

Părerea diferitelor ziare bulgare 
asupra politicei zilei. 

Ziarul bulgar „Kambana" din Sofia scrie ur
mă to.are.le asupra sirnatiei în Serbia: 

Interesul e genernl aici pentru a şti când şi 
dacă armatele austro-germane vor ataca Ser
bia. Pentru moment la graniţa austro-sârbă se 
fac mmrni mid atacuri de artilerie. Aeroplanele 
austro-ungare mai în fiecare zi sbor asupra te
ritorului sârbesc. Adeseori în direcţia .Pojare
vatz-Mladenovatz. Sârbii au foarte putină ar
mată de front, cea ma:i mare .parte e retrasă la 
repaos în interior. l·n consecinţă e dar că ac
ţiunea în contra Serbiei nu e încă tocmai apro
piată. Unii spun că ataourile vor începe peste 
vre-o zece zile, altii că mult mai târziu. Indiscu
tabil e de altă parte că clzestia noastră naţională 
nu poate dobdndi o decisiune corectă dacă Ser
bia nu va fi sdrobită. Asta se iveşte acuma mai 
clar decât înainte de răsboiu. 

Ministrul Pasici a convorbit la 3 c. cu un grup 
de Bu;!gari din Sofia, în fata cărora şi-a expri
mat regretele sale pentm înşelăciunea fată de 
Bulgaria. Pasici ar fi fost condus mai mult de 
/f a,-twig şi Greci. 

Defunctu'! reprezentant rus din Belgrad ar 
fi susţ~nut că Serbia nu .poate exista fără Mace· 
don ia. 

Vorbind de Hartwig, Pasici se cutremura 
deşi obişnuit dfmsul conversează cu ton vesel. 
Pasici ar fi asigurat grupu.I bulgar că Serbia e 
gata să cedeze liulgariei Palaucp şi lştip, până 
la oarecare distaJZ(ă de Veles. 

Parttcular lumea de aici auzind vorbindu-se, 
rneren de armata de o jumătate milion pregătită 
în .contra Serbiei şi nevăzând-o încă să apară 
pe acolo se întreabă, unde se afiă dânsa, şi dacă 
rm e aglomerată, pregâtită şi- îndreptată spre 
România. 

Grecii pun toate silinţele 1>entru a pfistra sta
tul-quo. 

Mijloacele lor principale sunt două: 
1) Mi.ilocul întrebuinţat din vechime şi bine 

manipulat de Greci: Intriga şi calomniile. 
2) Repezeala şi înmulţirea pregătirilor mili

tare în contra .noastră. 
Grecii ·constrnesc zi şi noapte întăriri pe toată 

linia dela Vardar la Oktchilar. 
Di:n „U tro". 

O lmrnrâre importantă pentru biserica - „După i1nformatiuni -dobândite dela una 
Hoaistn1 a dat Curia reg. Ja 20 Octoanvrie <lin !egatiuniile străine de aici, reprezentanţii 
1914 sub Nr. 5461/ 1914, declarând următoa- îrance:ii ş:i englezi, au primit instrucţii să sus-

- ţie lucrarea printului Trubetzlwi, întreprinzând 
:re:e: „Statutul organic al bisericei greco-or- colediv noui demersuri pe lângă guvernul sârb, 
todoxe române nu nrumai îndreptăţeşte, dar pentru concesiuni teritoriale în favoarea Bal
şi îndatorează cainsistoarele, ~a foruri_ b.iseri- , ganiei. 
ceşti mai înalte, să supravegh1eze admm1stra- Ouvenml sârbesc în vederea apropiatei ac
rea averilor conmnelor ·bisericeşti supuse au- tiuni austro-germane a făcut noui demersuri 

b · la cabinetul din Atena pentru a îi trimite 100.000 torit~iţii lor şi să ia toate ·dispoziţiile tre um- oameru. 
<::ioaise de apărare şi asigurare faţă de epitro- Se va da să înţeleagă guvernului sârb că ma
pii, cari prin fapte sau omisiuni păgubesc bi- rile .puteri ale triplei-înţelegeri vor întreprinde 
serica. Astfel hotărârea pe care cansistorul a demersuri serioase pe lângă guvernul grecesc 
dat' o în temeiul cercetării făcute in propria sa ·pentru trimiterea de .ajutor, dacă dânsul s'ar în
sferă de competenţă, privitor la ;restituirea v-0i să iacă Bulgariei concesiunile teritoriale, 

prin caf'i aceasta din urmă ar fi satisfăaută şi 
pagubei starorite în sardna epitrQ!pului, tre- s'ar putea rompta că dânsa va păzi neutralitatea 
bue să se considere de o atare hotărârea iude- ahiar 'C!·upă amestecul Greciei în incendiul ge
cătorească, dată în virtutea dreptului auto- neral europeall1. 
nom, pe baza căreia în înţelesul §-lui 93 din In cercurile unor legaţiuni de aki predomină 
procedti!r'a afa.cerilo-r foiniduare se admite asi- convenţiunea <:ă .chiar dacă o a:nnată de 100.000 
gu·rarea sumei st.atorite în 'Cifre pentru des- oameni s'ar 1Uni cu cea sârbească, chestie încă 
păgubiri.:, prin prenotarea ipotecei asupra a- . mare, a-ceasta din urmă in nici un caz nu va PU-

{o 



tea susţine lovitura care i se pregăteşte de au
stro-germani. 

Intr'o convorbire cu sub-preşedintele came
rei, d. Radoslavoff a declarat că pentru acuma, 
situaţia generală e satisfăcătoare şi că nu exi
stă aparente de vre-un pericol serios pentru 
Bulgaria. Dânsul continuă a crede în bunul sfâr
şit pentru Bulgaria din actuala criză, şi în reu
şita politicei urmărită de cabinetul existent. 

Ruşii ar fi îngrămădit o armată puternică 
în Bucovina, dar din cauza timpului contrariu 
şi dificultăţilor terenului,nu pot înainta şi intra 
în acţiune. Şansele acestei armate de a fi sdro
bită, sunt mari. 

Din loc sigur se asigură că şi Austro-Ungaria 
a concentrat mari forte în contra lor. 

Dacă România dă dmmul Ru~ilor prin Do
brogea dânsa va iscăli sentinţa ei de moarte. 

Asta fiind de necrezut nu rămâne altceva Ro
mâniei decât să se înteleagă cu Bulgaria şi cu pu
terile din Europa centrală. 

Povestea colindei „Trei p!stori". 
Sibilu, 6 Februarie 1915. 

D. profesor C. Nedelcu a publicat în nr. IO din a. c. 
al acestui ziar un articol de informaţtune despre de
cursul serbărilor Crăciunului trecut în Bucureşti în care 
scoate Ia iveală faptul trist, cunoscut de altfel şi arătat 
si de alţii, al degenerării colindatului şi arată necesitatea 
de a se da o îndrumare bună acestui frumos obicei na
tional legat de sărbătorile Crăciunului, mai ales prin 
mijlocirea şcoalei, care de sigur este în locul întâi che
mată a îmbrăţişa toate problemele educaţiei nationalc. 
Ca exemplu despre efectul bun al acestei îndrumări dat 
µrin şcoală aminteşte strălucitele serbări făcute la li
ceul Lazăr şi gimnaziul Cantemir cu pom de Crăciun ~i 
colinde, între cari şi acea duioasă colindă „Trei păstori

0

" 
care în cinci ani s'a răspândit în toate satele din B'l
nat prin corurile cari o aduseseră dela d. Chiriac cu 
prilejul expozitiei din 1906". 

Această afirmatiune despre originea colindei amin
tite este greşită. Originea colindei „Trei păstori" nu 
e~te a se căuta la Bucureşti, ci la noi în Ardeal şi a
nume în Braşov sau în ţinutul acestui oraş. 

ln anul 1897 fiind eu profesor de cântare Ia gimna
ziul român din Braşov am cules această colindă (text 
şi melodie) dela unii elevi ai mei, din Braşov, cari mi-au 
cântat-o, iar în anul 1898, augmentându-i melodia, am 
publicat-o în litografie (dimpreună cu o a doua colindă 
„Colo 'n sus" auzită tot dela aceiaşi elevi) sub titlul 
„Doud colinde TJentru cor de Mrbaţi", şi sub titlul spe
cial „Patru păstori", care e titlul original. In anul 1902 
am reprodus-o sub acelaş titlu în „Caietul I de două
sprezece cântece de şcoală pentru 2 şi 3 voci egale", 
tipărit în Sibiiu în editura librăriei arhidiecezane. In a
ceastă broşurică pe lâng.ă melodia augmentată de mine, 
si armonizată pentru 3 voci am publicat şi melodia ori
ginală a acestei colinde aşa cum am auzit-o dela elevii 
mei din Braşov. ln sfârşit în 1911 am publicat-o a 3-a 
oară însă sub. titlul deja de mult schimbat din motiv de 
prozodie în „Trei păstori" în o „Carte de clintece" pen
tr11 şcoalele primare etc. în două părţi, întocmită de mi
ne în urma însărcinării primite dela consistorul arhi
diecezan din Sibiiu. On această carte pe lângă multe 
cântece pop. lumeşti am publicat 18 colinde, cântece de 
stea şi alte cântece poporale religioase ce Ie-am cules 
în mare parte dela elevii mei din seminar). 

In 1901 d. profesor D. G. Chiriac înfiinţează societa
tea corală „Carmen" din Bucureşti .cu deviza frumoasă 
a cultivării muzicei naţionale. In scopul realizării ace
stul ideal măreţ, după cât ştiu, a cerut şi concursul pu
tinilor compozitori dela noi. Intre compoziţiile de muzică 
poporală, ce i-am trimis eu, a fost şi colinda „Patru 
păstori" cum am publicat-o în 1898 pentru cor de 
bărbaţi, care la cel mai apropiat concert de Crăciun al 
societăţii Carmen a şi fost cântată, cred eu pentru pri
ma oard nu numai în Bucureşti, ci peste tot in Ro
mânia. 

Dela 1902 încoace, de când pe lângă melodia aug
mentată de mine am publicat şi melodia originală a 
ci, colinda aceasta a mai fost utilizată şi chiar publi
cată şi de alţii sub titlul „Trei păstori", de unii în mă
sură schimbată. fo colecţia de „Coruri şcolare" publl-· 
cată în 1904 sub îngrijirea dlui Chiriac cu concursul mai 
multor membri ai societăţii Carmen această colindă nu 
se află. Se află însă în colecţia „Cântece şi coruri şco
l<tre" publicată în 1909 de casa şcoalelor din Bucureşti 
şi întocmită tot de d. Chiriac în colaborare cu dnll N. 
Bănulescu şi N. Sasu. Aceasta este, după cât ştiu eu, 
prima publicare a acestei colinde în România. 

Rezultă deci că, colinda „Trei pă.stori în 

,,ROMANUL" 

Ardeal şi în Bănat a fost cunoscută deia din 
anii 1897-98. Inaintea acestui dat nu o gă

sim, nici scrisă de cineva, nici cântată de vre-un 
cor. Abia cu 4-5 ani mai târziu prin societatea corală 
, Carmen" ea a trecut la Bucureşti unde s'a popularizat 
repede şi de unde s'a r.ăspândit mai departe. Societatea 
corală „Carmen" în frunte cu neobositul şi apreciatul ei 
conducător d. D. G. Chiriac tocmai prin îmbrăţişarea 
culturei muzicei curate şi frumoase poporale româneşti 
şi prin cultivarea gustului în populaţiunea capitalei ro
mâne pentru această muzică, care e cea mai adevărată 
naţională, şi-a câştigat cel mai frumos titlu de recu
noştinţă a noastră. Prin cultivarea adevăratei muzici 
poporale româneşti societatea „Carmen" şi bunii ei con
ducători lucrează la ridicarea culturei naţionale a nea
mului nostru. 

Povestea colindei „Trei păstori" se potriveşte în 
nrnlte cazuri când e vorba de originea cutărui cântec 
poporal românesc ce se cântă şi e cunoscut şi la noi 
şi la Bucureşti. Cele mai multe din acestea îşi au o
bârşia la noi, în Bănat sau în Ardeal ,iar nu Ia Bucu
reşti. Dela Bucureşti ne vin mai mult „romanţe popu
lare„ şi alte „romanţe" dar cu deosebire poto1:ul de 
, sârbe" ţigăneşti detestabile, ceea ce constitue un pe
ricol mare mai ales pentru muzica de dans a noastră. 

T. Popovlci. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta, 6 Februarie - Dela cartierul 
principal se an un tă: Pe întreg frontul din Ca1-
11ati şi în Bucovina luptele continuă. ln Polon;a 
şi Galiţia occidentală situaţia nu s'a schimbat. 
La Lopusnu am respins un atac de noapte al 
Ruşilor. 

Pe câmpul de răsboiu dela sud în vremea 
din urmă n'a avut loc nici un eveniment mai în
semnat. 

Budapesta, 6 Februarie. - Dela cartierul 
pressei se anunţă: Trupele din centrul rusesc, 
cari se găsesc spre nord dela comitatul Sâros 
şi Zemplen şi au primit ajutoare probabil din 
armata ce împresoară Przemyslul, noui întăriri 
au pornit ofensiva, pentru ca să ne împiedece 
înaintarea. Atacurile au avut loc cu multă vehe
mentă în părţile cele mai nordice ale comita
telor Sâros şi Zemplen, dar fără nici un rezultat 
şi având Ruşii mari perderi. Bateriile noastre 
au cauzat Ruşilor aşa zicând perderi irepara
bile din poziţiile bine alese şi ascunse. Poziţiu
nile de apărare ale bateriilor şi infanteriei noa
stre au fost invincibile . .Probabil aceasta a fost 
cea din urmă încercare a Ruşilor, pentru ca să 
ne oprească ofensiva noastră în Carpaţi. 

Acea parte a armatei noastre, care i-a res
pins pe Ruşi spre ost dela Ujoc, continuă lupta 
cu succes. ttonvezimea împreună cu Germanii 
aliaţi, înfruntând dificultăţile terenului şi frigul 
grozav dau atac după atac împotriva Ruşilor. 

Berlin, 6 Februarie. - Dela cartierul prin
cipal german se anuntă: Ruşii au 1atăcat ieri la 
graniţa Prusiei orientale, precum şi spre sud 
dela Vistula sectorul ttumin-Bzura. Am respins 
toate atacurile. Am făcut 1000 Ruşi prisonieri 
şi am capturat 6 mitraliere. 

Berlin, 6 febr. - Dela cartierul principal 
germanse anunţă: Atacurile repeţite ale france
zilor făcute împotriva pozitiilor ce le-am cu
cerit spre nord de Messyges, au rămas fără 
succes. Tot aşa au eşuat şi atacurile duşmanu
lui în Argonnes. 

Berlin, 6 !februarie. - Dela cartierul princi
pal german se anunţă: Mai cu seama din par
tea Francezilor se repeţeşte, că Germanii au 
încercat să sărbătorească ziua naşterii împăra
tului cu atacuri în stil mai mare, dar toate a
ceste atacuri s'au terminat cu înfrângerea noa
stră gravă. Dar afirmaţia aceasta a fost pur ş1 
simplu în chip perfid născocită, ceeace dove
desc şi rapoartele noastre despre evenimentele 
din aceea zi. Acest fel de luptă foate natural nu 
poate atinge persoana celui mai înalt conducă
tor al armatei. Conducerea armatei germne nu 
poate intrelăsa, ca regretând deplin să nu înfie
reze aceasta în fata lumii. 

Budapesta, 7 Februarie. - In Polonia nt
sească şi în Galitia occidentală situatia tm s'a 
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schimbat. Pe frontul din Carpaţi, luptele conti
nuă. In partea de sud a Bucovinei avansarea 
trupelor noastre e încoronată de succes, câtă 
vreme Ruşii sunt în deplină retragere. 

Ieri am primit raport despre 1200 de priso-
11eri, am capturat o mare cantitate de munitie. 
După ameazi trupele noastre au intrat în Câm
pulung între strigătele de bucurie a populaţiei. 

Pe câmpul de răsboiu dela sud nu e nici o 
schimbare. Atacurile făcute de bravii noştri ;1-
viatori împotriva tarnsporturilor franceze pe 
Marea Adriatică au avut un succes bun. Arun
când bombe ei au avut mai multe auncături ni
merite. 

Berlin, 7 febr. - Dela cartierul principal 
german se anunţă: Spre sudost dela Ypern am 
cucerit o tranşee franceză capturând cu acest 
prilej 2 mitraliere engleze. 

Lângă Labassce. spre sud dela canal, duş
manul a pătruns într'una din tranşeele noastre 
şi lupta aci continuă. Dealtcum afară de luptele 
de artilerie n'a avut loc pe nici unul din câmpu
rile de răsboiu vre-un eveniment mai esenţial. 

Constantinopol. - Dela cartierui princioal 
otoman se anunţă: Avantposturile noastre su 
ajuns în regiunile ce se găsesc spre ost dela 
canalul Suez şi am respins avantposturile en
gleze în dfrectia spre canal. ·Cu acest prilej s'au 
desfăşurat lupte în regiunile dela Ismaila şi Kan
tara, cari tin încă. 

Principele de Wled luptă in Carpaţi. 
Sighetul-Marmaţiei. - Trnpele dela Toro

nya 11-au înfrânt pe duşman în ma.ii multe rân
duri. Trupele austro-ungare din oomitatele Ung 
şi Zemplen îşi menţin excelent pozitiile. Princi
ipele de Wied, domnitorul Albaniei 'luptă în rân
dul trupelor germane, cari umăr la umăr cu tru
pele noastre resping atacurile puvoiului rusesc 
în Carpaţi. 

Portile de fier ale Rusiei. 

Petrograd. ln numărul de ieri al ziarului ru
sesc „Nowofe Wremija" scrie un articol, în care-:•.., 
se smme că nu Varşovia, ci lwangorod şi Bre
st!istowsk sunt porţile de fer ale Rusiei. 

fantezii ruseşti. 

Stockholm. - Ziarul rusesc „ Birsevija Vie
domosti" scrde în numărul său din 28 Ianuar.ie: 
Ne găsim Î'll situaţie, ca să putem publica inten
ţiunea guvernului privitor la -câteva chestii de 
politică externă. Din când în când se iveşte şti
rea că sau •CU Germania sau cu Austro-Ungaria 
vom încheia o pace separată. Toate aceste veşti 
sunt ·lipsite de orice temeiu. Cu Germania vom 
încheia pace numai dacă vom elupta deplină bi
ruinţă, ·Căci numai astfel se poate ajunge Ia o 
pace statomică în Europa. Acest rezultat l-am 
putea câştiga şi acum, dar atunci ar trebui în a
cest scop să jertfim 20(}-300.000 oameni. Pen
tru ca să ev,ite aceasta vărsare de ·sânge, gu
vern ul găseşte de necesar, ·ca să amâne terminul 
biruintei, cu atât mai mult cu cât e convins, că 
armele noastre vor reporta biruinţa definitivă. 
O pace separată cu Austro-Ungaria e imposibilă. 
Ohiar dacă monarhia ttabsburgilor ar cere pace, 
ar trebui mai întâi să se declare de învinsă. In 
acest caz vom trebui să-i impunem monarhiei 
astfel de oonditiu111i, care ea nu le-ar putea ac
cepta. Monarhia dualistă va avea în acest caz 
să-şi t•ragă socoata nu numai cu pretenţiunile noa 
stre, ci ş,i cu cele ale Muntenegrenilor ş.i Sârbi
lor. E cu totul li:psită de temeiu şi vestea că am 
încheia pace numai cu Ungaria, despărţită de 
Austria. Condiţiunea oea dintâi şi cea mai im
portarntă a acestei păci ar fi atât din partea noa
stră -cât şi a aliatilor, ca Ungaria să se despartă 
oo ·numai de Austria d ş.i de <Germania a.Jiân
du-.se inouă. Nu se poate aştepta însă ca Ungaria 
să accepteze o astfel de condiţie care ar sili-o 
să lupte cu arma în mână împotriva Austriei. 

Italia va interveni la primăvară. 

Budapesta. - Din Roma se telegrafiază: Un 
distins bărbat politic declară în coloanele ziaru
lui italian „Tribuna': ln Aprilie va câştiga una 
din păr(ile beligerante avantaj deplin fafiJ de 
cealaltă. Acest moment va fi oportzm pentru in
tervenţia Italiei în interesul pdcii. 
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Lupte violente pe tărmurul Belgiei. 

Viena.. - Din tlaga se anunţă: Trupele bel
giene au dat un atac împotriva poziţiilor ger
mane pe terenul năsipos de lângă W estende, 
dar acest atac n'a schimbat situaţia. 

Corespondentul lui „Telegraf" scrie că pe 
frontul dela Yser luptele au luat o nouă fază, 
întrucât în sectorele dela Rouselaere, Kortryck 
ş.i Ypern s'au desfăşurat noui lupte violente din 
ce rezultă, că de ambele părţi s'au adus în linia de 
bătaie rezerve proaspete. Alaltăieri, Joi, s'a au
zit dinspre ţărmul belgian o canonadă puternică. 
In fata Ostendei şi Westendei s'au ivit vase en
gleze, cari au bombardat însă numai Westende. 

Noui asentări în Behda. 

Genf. - Din Havre se nuntă: Guvernul bel
gian a tinut un consiliu de miniştri, în care s'a 
hotărât chemarea tuturor. belgienilor apţi de a 
purta armele. Guvernul va elabora deocamdată 
un proiect privitor la chemarea contingentelot 
1915-16, iar mai departe vor fi chemaţi cei 
concediaţi apartinători contingentelor ante-· 
rioare. 

O armată de 3 milioane. 

Rotterdam. - Din Londra se telegrafiază: 
Conform poziţiunilor budgetului pe 1915-16 
Anglia intenţionează să sustinii în Europa şi ia 
colonii o armată de 3 milioane. In acest număr 
nu sunt cuvri•nse trupele din India. 

Anglia aşteaptă atacul flotei g,ermane. 

Londra. - Consiliul marinei de răsboiu en
gleze a ţinut un consiliu sub preşedintia mini
strului marinei de rijsboiu, Churchill. Consiliul 
s'a ocupat cu comunicatul dat de amiralitatea 
germană în zilele trecute, care a pus în vede
re împiedecarea transportului de trupe engleze 
in Franta. 

La acest consiÎiu a luat parte şi secretarul mi-
11isteriului marinei franceze, care a propus ca 
dela. ţărmurul englez respective irlandez până 
1'1 ţărmurul francez să se aşeze provizor mine 
în canal, până când se va termina transportul 
trupelor, căci un mare interes al Frantei e leg:1t 
de sosirea în ordine şi la timp a trupelor şi a 
muniţiei. 

Churchill provocându-se la principiile lui a 
combătut propunerea şi consiliul a hotărât că 
nu va aşeza mine ci va lăsa drum liber unei 
eventuale acţiuni a flotei germane. Anglia aş
teaptă atacul flotei germane. 

>- INFORMAŢIUNI. 
Arad, 8 Februarie n. 1915. 

O vizită la palatul păcei. 
Un castel de vânzare din cauza falimentului. 

Ne aducem aminte de sărb5torile acelea în care o
menirea se simţea fericită deoarece se înălţa spre cer 
silueta unui palat menit a adăposti cele mai frumoase 

. avânturi, cele mai civilizate ten dinte. Era vorba de ri
dicarea palatului păcei, templu al înfrătirei universale, 
aeropag al altor vremuri în cari tunul era să fie înlo
cuit cu logica, şi forţa prin cumpănita discuţiune a tri
mişilor din toate ţările lumei. 

Astăzi Olandezii cari nu sunt tocmai prin firea lor 
umorişti, au scris ca legendă sub figurile palatului păcii 
următoarele cuvinte: 

- „De vânzare sau de închiriat, în urma falimentului. 
S'ar potrivi pentru o cazarmă sau un cinema
tograf. Apă .şi gaz la toate etajele. Să se scrie Ia (n· 
gerit pdcli". 

Legenda aceasta ironică şi sarcastică caracterizează 

perfect de- bine inutilitatea visului magnific întruchipat 
de palatul păcii. Ziaristul A11dre Tudesq descrie ast
fel o vizită recentă la acest palat al ironiei: 

Interiorul palatului e frumos. De o parte o statnie 
cu o femeie alegorică. E semnată de Windermann din 
Berlin şi e dăruită de Germania. 

Ghidul care conducea pe ziaristul francez spunea: 
- De trei luni, n'am mai primit aci pe nici un euro- I 

pean. Ultimii turişti sunt din luna August trecut. Ei a- · 
partineau naţiunilor beligerante. ln s.ala „Micului-ar- 1 

„R O M .t N V L" 

bitrai" el se apucară de bătaie. Cu mare greutate l-am 
despărţit. 

Sălile sunt pline de alegorii. Sub panouri admirabil 
ucrate, se citesc frumoase devize: Si vis pacem, cole 
justitiam (dacă voiţi pacea, practicaţi Justiţia). Pax 
uima veni (apari, pace maternă). „N'am găsit nicăiri, 
adaogă publicistul, nici urmă a ceea ce căutam: pacea! 
Zeiţa e absentă". 

Interesant este că în acest palat inutil, nimic nu co
respunde realiti1ţii: Volume admirabil legate, ascund 
simple bomboniere! 

Totuş în acest palat se lucrează: De luni întregi, în 
timp ce în lume tunurile de calibru felurite, de 42 sau 
75, bombardează tranşee şi oraşe, în timp ce opt po
poare înarmate se întremăcelăresc în miilocul Europei 
în flacări, palatul păcei surd, orb, indiferent, discută, 
judecă, legiferează asupra unei congregaţii a surorilor 
de Saint Vincent-de-Paul, cu privire la o moştenire 

pendintc între Portugalia, Franta şi Englitera. 
Arbitrii timpului nostru sunt la fel cu augurii de altă 

dată: „ei pot să se privească fără să izbucnească în 
râs". 

In basmele copilăriei noastre - în acelea apoi" cari 
ni Ie reamintesc şi sunt datorate unui lspirescu sau 
fraţilor Grimm se vorbeşte de un palat al zeiţei ador
mite. Toţi dorm în castelul fermecat; dorm străjerii, 
dorm domnitele cu coarnele de aur; dorm pajii cu plete 
blonde; dorm roabele sglobii, şi de-asupra palatului 
domneşte somnul fără sfârşit.„. Un astfel de palat cu
fundat în letargie este acela dela liaga. El a devenit 
de-o Inutilitate comică în această vreme de răsboiu, 
cum ar fi un templu apoteosând virtutea apei, cu fân
tâni din cari curg toate băuturile spirtuoase din lume! 

Dar palatul păcei nu este azi o Ironie. El a fost dela 
început: pentru că dela început el a fost clădit pe nisi
pul dorurilor, uitându-se marele abis ce desparte nă
zuinţele noastre de trista realitate a lucrurilor! 

Corpul XII de .armată. Cetim în „Telegraful 
Român": 

Jn congregaţia comitatuJ.ui Sibiiu, ţinută 
Luni, în J februarie n. în oraşul. nostru, s' a luat 
hotărîrea de a se aduce ve cale telegrafică la cu
noştinţa excelentei Sale, domnului general de 
infanterie K6vess de K6veshâza, mulfd.mita şi 
recunoştinţa comitatu!u~ Sibiiu, ventru /inutil 
vitejască, pe care a manii est ai-o cor pui, de ar
mată 12 de sub conducerea Excelentei Sale; îm
preună cu gloriosul şi viteazu! său com(JJldant, 
pe câmrmJ, de luptă, apărând interesele patriei 
şi ale noastre ale tuturora. Executată fiind fărtl 
amânare hotărîrea aceasta, Exelenţa Sa, dom
nul comandant al, corpului nostru de armată, a 
răspuns pe cale telegrafică unnătoarele: 

- „llustrităţii Sale Domnului comite suvrem 
Walt>aum în Sibiiu. Rog pe /lustrita.tea Voastră, 
sd tălmăciţi reprezentantei comitalului din par
tea mea şi din partea trupelor de sub conduce
rea mea, muJ.(ămita isvorîtă din inimile noastre, 
pentru binevoitorul. interes manii estat faţă de 
patrie şi de fiii din patria mai restrânsă. Recu
noştinţa comitatuJ.ui a fost publicată trupelor în 
limba lor maternă şi ea de bunăseamă va îndem
na. trupele şi pe viitor la eroism şi la însuf letită 
statornicie, iar Dumnezeu ne va ajuta să ajun
gem la dreapta î11vin.gere. Kovess, general de in
fanterie". 

Dr. Demetrlu Radu, episcop greco-catolic 
de Oradea-mare aduce multumiri ferbinti pen
tru condoleantele exprimate cu prilejul ador
mirei în Domnul a preaiubitei sale mame. -
Oradea-mare; 31 Ianuarie 1915. 

In Przemysl nu se pot trimite scrisori parti. 
cutare. Agenţia telegrafică ungară anuntă dela 
cartierul presei: S'a răspândit ştirea î:n .publici
tate că pentru transportarea scrisorilor parti
culare în Przemysl s'ar fi organizat o poştă 
aeriană. Credinţa aceasta e însă grnşită. Avia
torii, când e necesar fac un sbor până în oetatea 
asediată Przemysl, şi întrebuinţând tot locul li
ber ce-l au pe aparat pot duce ou ei smgur nu
mai corespondenta oficială ventru comainda
mentul din Przemysl. Numeroasele scrisori par
ticulare, cari ar ·umplea vagoane, aviatorii 
nu le pot duce cu sine. Prin urmare să nid 
nu se mai trimită la .comandele respective scri
sori adresate în Prze1:1ysl cu rugarea ca să fie 
înmânate adresaţilor. Respectivele comande mi
.Jitare nu sunt în situatia de a putea satisface a
ceste dorinţi, pentrucă nu-i stă !ia dispoziţie per
sonalll!! necesar pentru sortarea acestor scri
sori. Din Przemysl însă vor sosi şi de aci înainte 
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şi scrisori particulare, întrucât respectivii avia
tori le vor putea aduce cu sine pe aparatul lor, 
pe ·lângă corspondenţa oficială a comandamen
tuluâ cetăţii. . ~:-!~. -'· I 5 

Ultima oră. 
UN ZIAR EL VETIAN DESPRE ATITUDINEA 

ROMÂNIEI. ---·--------·----- -
Bucureşti. - „Le Oenevois" dela 25 Ianuarie 

a cerut unul Român, cu relaţii În lumea politică şi 
militară din România şi care se afla in trecere prin 
Geneva, să Informeze pe Elvetieni asupra cauzelor 
inactiunel României ÎD acest moment. 

lntr'o scrisoare, acest Român spune: cauza 
pentru care România nu se mişcă nu este nici ne
complectarea armamentului el, nici nesiguranţa a. 
supra atitudine! Bulgariei, nici şovăirea unul popor 
fără initlatlvă. 

Când·se pune întrebarea: de ce România nu in
tră în actiune? s'ar putea răspunde cu altă Între
bare: de ce adică ar intra? 

România, care a făcut o tristă experlentă la 
1877 cu Basarabia, n'are nici o garanţie nici din 
partea Rusiei, nici din partea f rantel şi a Angliei 
că, după concursul înarmat ce l'ar da triplei Înţe
legeri, va obtinea precis ceea ce revendică. N'are 
nici o garantle că, după sacrificiile ce va face, nu 
I se vor relua teritoriile româneşti ce va cuceri 
printr'un „schimb oarecare avantajos". Sfaturi, in· 
demnurl, avertismente severe, da, I se dau destule, 
prin pressa celor trei puteri; dar garantu formale, 
autorizate nu există. 

lată cauza adevărată a imobllitătli române,ti. 
Românii nu pot avea entuziasm pentru o actlune, 
al cărei sfârşit n'ar corespunde cu năzuintele lor 
naţionale. 

. J 

NOTA IT ALIEI IN CHESTIA CANALULUI SUEZ. 

Bucureşti. - "Dlmlneata" primeşte din Roma: 
Guvernul italian a cerut prin o notă diplomatică 
lămuriri dela guvernul englez, întrebând că de ce 
nu apără neutralitatea canalului Suez, garantată 
de toate marile puteri? Italia va lua o atitudine 
fată cu închiderea canalului Suez numai după ce 
va primi răspuns la nota sa dela guvernul englez 
şi tot atunci îşi va preciza şi pretenţiunile. In nota 
sa guvernul italian declară încă de acum, că În 
interesul situaţiei de mare putere a Italiei şi in in· 
teresul comertului italian nu-şi va da în nici un 
caz învoirea ca navigaţia În canalul Suez să fle 
pusă sub supraveghiere militară, 

IMPRESIUNEA MIŞCĂRILOR DE TRUP[ 
AUSTRO-UNGARE IN ARDEAL $1 PU

BLICUL DIN ROMÂNIA. 
Sucureşti. - Cenzurat. - Ziarul ,.Steagul'', 

org(JJlu/. oficios al. partidului conservator, în nrul 
săa mai recent publică următoarele: 

„Mişcările de trupe din Transilvania, la cari 
a dat loc şi oarecari mişcări de trupe de aco
perire române spre a apăra J(ranlta de orice sur
priză şi cari pricinuise, acum trei zile, oare
care impresiune în public, au fost explicate ~u
vernului nostru în chipul cel mai satisfăcător. 

Din primul moment şiin lipsa contelui Czer
nin, chemat la Viena de noul ministru al aface
rilor străine, ministrul german dăduse guvernu
lui nostru asit(urări formale. 

Ieri, îndată ce contele Czernin s'a întors dela 
Viena, prima lui grijă a fost nu numai să repete 
acele asigurări, dar să aducă încredintarea că 
pe granitele române nu se face absolut nici o 
strângere de tortă armată. 

Tot ce s'a perindat prin Transilvania, era !n 
drumf spre ·Carpatii nordici pentru a întări apă
rarea trecătoarelor şi tocmai această mişcare 
de trupe a produs presiunea sub care armatele 
ruse încep să părăsească unele părtl ale Buco
vinei şi să slăbească încercarea de invaziune a 
Transilvaniei. 

Dealtmintrelea publicul a arătat intelepciune 
politică şi a lăsat guvernului toată liniştea pen
tru ca el să limpezească sltuatlunea. 

Concluziunea de astăzi este că nimeni, e
xact ca ~I în trecut, nu caută să turburt neu„ 
tralitatea tărel noastre'', 

~( 
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R uyrl:m, abonffţii noştri cari 
't.'11· s<~hhn bă dom.ic'ili1.1l, stt hi ne
voiască pe ldngă noua adresă 
a ne comunica şl cea veC'he, cd.ci 
asfjel înlesnesc ·în mlu·e pa·l'te 
munca administraţiei iar expe
diarea la noua arlresă nu su
fere întdrziere. E consult sit se 
alăture banrla (făşia) sub care 
s' a e~pediat z'arul. 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 
Petru Cataveiu, Rodbav. Am primit 7 cor. 

în abonament până la 28 februarie 1915. 
Simeon fel ea, Bânyahavas. Am primH 7 

cor. în abonament până la 31 Martie a. c. 
Marie M. comerciantă- Somostelke. Am 

primit 14 cor. abon. pe semestrul II. 191.5. 
George Tiapoş, Otlaca. Am primit 4.80 cor. 

în abonament până la 28 febr. 1915 . 
. Emanuil Un~urian, Chinez. Am primit 7 cor. 

în abonament până la 30 Aprilie 1915. 
Iosif Mercea, Pola. Am primit 4.80 cor. ln 

abonament până la 30 Aprilie 1915. 
Dimitrie Oprean, Mercurea. Am primit 2.40 

cor. în abonament pe ·febr. 1915. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. . 

Caut 
un practicant de farmacie 

cu sau fără practică. Ofertele să 
se adreseze farmacistului Virgil 
Vlad. Gyulafehervâr. Postul se 

poate ocupa Imediat. 
(Va 2353-10) 

llC. VllTILlA 
cea mal excelentl aacatltorie artf1tlcl tl pentru 

scobit ia Ardeal, cu putere electrici. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că am înfiinţat 

în . SIBIIU (Nagyszeben), str. Cisnădiei 43. 
o ucutltorie pentra cuţite artistici ,1 de 1COblt. ate
lier pentru nichelare tl galvani:ure, după cerinţele 

cele mai moderne, unde se 
execut;. totfelul de lucrări în 

"--'"r~.:rr;::---~=- această branşă; execut apa· 
~~::::::..-.._,. rate medicale, ascuţesc şi ni· 

~--.?~-~ chelez. - Pf'ntru ucuţirea 
bricelor, foarfecilor ,1 ma· 
,1nelor pentru tunderea 
pirolul fi barbet ofer ga-

Vi 1277 rantia cea maJ mr.re. 
6 buc. brfdui trimise spre ascuţire· retrimiterea acasl o 
fac pe cheltuiala mea proprie. Nichelări, ascuţiri, repa· 
rări, lucrări de cuţitar, şlefuiri de sticlă pentru Gptică, se 
execută pe lângi garantă, cu preţuri ieftine. - Obiecte 
veritabile de utel englez tl suedez cu preţuri Ieftine. 

I 1n atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladd şi zaharicale pen
tru preţuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kugler, Hei· 

OÂB:; ~";K~~;;~;~: I 
Piaţa Andrdssy, colţul Salaa utcza 

Telefon 1059. Telefon 1059. 
(OG 2270) 

„R O M A N U L" .Marti, 9 Februarie n. 1915. 

~~~ :U:a.i:n.e de vară, 
r, pardesiuri, haine pentru bărbaţi, hl\ine pentru bahri, articli de touletă, umbrele, per-
,,, dele de dantele şi de pănură se curăţesc şi 'Vopseso cu multă griji< şi specialitate ln 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de pănuri şi de curăţito1'"ie chimica, 

aranjat:i cu cele mai noni maşini din străinătate. - DoE:părţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărb ·ţi şi femei. - In cazuri de moarte h.'i
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnic tn 
negru. -- Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi : oparează cu sp(wial: <dLe tn 

croi~oria mea specială. - Scrisori da recuno),liinţ~ din toate părţile ţării. 

L U C Z a, J O„ ·z t;';' e,.,. v.opeitor. de rd1!1-u:1 Szeged ;;; .s., '' curAţ1tor chlDllo • 

TELEFOS: 

~ 994. = 

III 

1 · STEFAN SLADEK jun. fabrică de mobile I 

' 

V AR Ş E Ţ, strada Kudritzer numărul 44-46. 

Cea mal renu mita 

mare fa brică de mobile 
diu sudul Unga 1 iei (Yersecz). 

'~regi'l.teste mobihile cele mai modernf~ 
şi luxoase eu preţmi foarte mode.ate. 

Mare depozit de piane exce:ente, co
voare, perdele, ţesături fo; 1·tc fine şi 

ma~iui dt~ cusut. (Sa 113) 

CORNEL JUCU 
mare staltilimewi 
pentru aranja
meat e mCHl.ene 
tle ttule ti ,t.i· 

aeriei. :: •• •• 

LUGOS, 
1tra6& HuyMI nr. 
11 ti 1w. Cerlill t. 

T•fn 14. 
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Marti, 9 februarie n. 1915. ,,ROMÂNULu Pa:g. 1. -··-·-. ··-·· ·----~-------------------- _______________________ ...., __ _ 
' I o ATELIER DE CURELĂRIE, ŞELĂRIE ŞI COFERĂRIB 

~ !!!!~~,~~!~u~!!R!; 
~ Strada Cisnădiei 45. s I B 11 u, Hertauer-gasse 45 • . ' , . 
,\ , 
I 
! 

.... 

~ „ 

Magazin bogat în articole pentru curăţat, călărit 
vânat, sport şi voiaj, poclăz1t şi procovăţuri, port- ~-·~~~~ 
monee şi bretele solide şi alte articole de ga· ai! 
lanterie pe lângă preţurile cele mai moderate. 
CURELE DE MAŞINI, CURELE DE CU- „.-.....r---1.•~ 

SUT ŞI LEOAT SKY (vârzobi), permanent în ME~~~ 
d1 pozit. Toate articolele „jn branşele numite şi 
reparatura lor se execută prompt şi ieftin. Liste 
de preţuri la cerere se trimite franco. (0-9) 11;11,,---=-=~ 

Comandele prin poftă se efep
tuuc prompt ti conttienţioa. 

I PRA V DE PELE Ho FER 
Acest prav impregnat cu accid boric a cărui efect excelent 
e în general cunoscut, se pregăteşte în trei tărimi. 
No I. prav de stropit pentru copii . -~ a cor. -·80 
No II. Pudrl, albi crem. sau roza • • • a cor. t·
No III. Prav de stropi pentru blrbaţi a 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 • "'• 

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

maciile din ţară şi străinătate şi dela : 

Zentral· HO'" f ER'S APOJl.!EKE WIEI III. I Versendungsdepot n Ungargassa 14. 
ff 1968-60) 

IT>a.că. "R"<>e~"tii 
să eumperl biju
terii moderne şi 
veritabile, adre· 
sează·te ftrmel: 81ep3k A. bijutier, 

ceasornicar 
şi 
au ritor 

Magazin de ceasuri 
elveţiene, de aur, ar
gint, oţel, nithAl p. 
buzuaar şt c~1umri r.n 
pendulă. - Bi,juterft 
ftoe şi brllfante, o· 
hteete de lux verita
bile de arg1ot ~t ar
gint de China, obfoete 
optice. 

Io manie meu ate
lier se exeeută tot· 
ft>lnl de bijuterii şi 

se reparează cu i;:pe· 
cialft.ate bijuterii şi 
ernsurl. - Pre.ţorl 

eonvenablle, servfolu I 
prompt. Se 2072 

CEL MAI MODERN INSTITUT TIPOORAPIC 

ROMANESC DIN UNOARIA ŞI TRANSILVANI.A 

„CONCORDJ:A" 
SOCl~TATE 

PE ACŢIUNI ARAD, STR. ZRINYI 
NRUL llL 

PH1!1d llpl'O.tzlonat cu cele mal moderne ma,lnl dia 1trlfnltate tl 
p1trfe, caz :m.aştm d• cu.le•, ma.a.t. de tipa1, maşuu de 
••tat fi maşt:a1 de Yă?11at olişeie, precum ,1 cu cele rMI 
modeme litere, prlme,te spre executare totfehd de O]llU"i, n· 
Y.t..ie, lot, placate, n1:iat?e, tipil"itu.rt pentl'1Z b•n•1 
•' •ooietl.ţi, p.l'6cv..m. şi tiphitlUi ad-vooaţi&le, bJ.yJ. 
t•n de lo6odn4, cunllllie ş1 pe.nt.ru petncen. Anuntylt 
funebrale 1e executl cu cea mal mare urgenţi. Se exeattl tot 
felul de hlcrlrl de aceasta branşl dela cele mal simple pini a. 
eele mal fine. - Executare promptl. - Preturi moderate. 

! 
t 
J 
I 
I • 

Prima specialistă vieneză de corsete 

JOSEFINA BINDER 
LUGOJ, strada Bonnaz numărul 13. 
(Bi 2197) 'YY'Y .... y 

Imi iau voia a Fiecare corset 
atrage luarea a- este produsul 
minte a onor. meu propriu şi 
dame din Lugoj nu marfă de fa-
şi tmprPjurime brică. Se ef ep-
asupra enrsete- tuesc eorsete şi 
lOl' mele fără e or sa g e după 
balene, cari for- măsură. 
mează o talie Corsete pentru 
fruiaoasă, fără ţinută dreaptă, 
de a strânge sau bandsge de dame 
apăsa. pentru anumite 

Ajunge o sin- stări, pentru vă-
gură încercare tămi\tură şi al-
pentru a se con- tele se gădesc 
vinge despre bu- aici în mare a-
nătatea acestora. sortiment 
Preţul e foarte Se primesc re· 
eonvenabfl, cel paratorl şi se 
mai ieftin deja ere e tu e se -
8 coroane. Ieftin. 
Recomandându-mă deosebitului sprijin, semnez cu distinsă 

stimă şi consideraţie, gata de a servi on. public. 

Dacă. suferi in 

DURERI DE STOMAC! 
--· --- ... -- ~--- -- -

Fără durere în timpul cel mai scurt şi cu siguranţA chiar şi 
cele mai neglijate cazuri, foloseşte ' 

,LAXA", (purgativul de fiere) a lui Săndor, 
care curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nefolo
~it?are . cari sunt lipit~ de ele şi prin aceasta împiedecă tncu-
1er1le ş1 toate morburile ce ar proveni din aceste, ş. a.: durere 
de eap, sgâ.relnrt, arsuri, apăsare de stomac, Iritare de „.,.. 

mare, greaţă, răgăiell etc. 

O sticlă costă 50 fli., 6 sticla deodatl 2·50 fli., 12 s!lcla 5 coroana. 
Efectul purgativei de fiere „L A X A„ va fi permanentă daci 

deodată folosim 

„Regenolul" (balsa1n de ~tonuie) a lui Săndor, 
„REG"ENOJ,UV, 11.reastă esenţă de stomuc vindecă orice soiu 
de morburi . de ~tomac şi 'intestine precum şi durerea de cap, 
curgere>\ (nupild1rea1 de sange, eurăţfl si\ngele şi face apetit tn 
gradul supe1Jntiv. In rnznri de colică şi iritaţie de vomare tn 

timpul cel mt<l scurt are efect. 

O sticlA cu îndrumarae de II1>sA costă t·20 fllerl. 
Originalul ,Laxa• fi ,Begenolul • n poate afla la preparatoru original I 

~:!~î~:!:e!:~~= I .„ ' Flecarfl sticlă a provhută cu vigneta ,~IN~EMUL" la ee e de 
recomandat să tte co ateuţtune: (Sa 572) 
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.. INSOŢIRE DE CREDIT IN PALOŞ0

1~fatL&!iitE•iiBWmt& 
I A d . 

CONVOCARE. 
· I Van şt · 

Î V 

Membrii „lnsoţirii de credit ln Paloş," sunt învitaţi prin aceasta, în conformitate cu § I campar 
20 din statute la a 

VII-a adunare generala ordinară 
care se va ţinea în Paloş, în 14 Februarie n„ respective în caz că nu se adună membrii în 
deajuns pentru a putea aduce decisuri valide, atunci se va ţinea în 21 Februarie n. a. c. la 2 
ore p. m., în şcoala confesională, cu următoarea 

ORDINE DE Zis 

1. Raportul direcţiunii şi bilanţul anului de gestiune 1914. 
2. Raportul comitetului de supraveghere. 
3. Destribuirea profitului net realizat. 
4. Alegerea alor 2 membrii în comitetul de supraveghere. 
5. Alegerea a 1 membru în direcţiune. 
6. Eventuale propuneri. 
Paloş, 17Ianuarie1915. Dl recţiunea. 

ActlH - Y1gy11 Bllant la 31 Dacemvrle 1914. - Merlegszamla 1914. Dec. 31-An. 
Cassa în numlrar - l(eszpenzkeszlet . . 
Bon la alte bănci - Betet mas bankoknal 
Escoot - lestămitolt valtok • • . . 
lmpr. pe obligaţiuni - Kotvenykolcsonok 
Debitori . . . . • . 
Mobiliar - Fel1zerelesek 
Moară - Malom • • • . . • . . • 
Maşini agricole - Oazdasagi gepek 
Cumpăna - Hidmerleg . . . . . 
Cereale - Oabona • . . . . • . • . 
lnt. rest. - Ătmeneti hâtralekos kamatok 
lnt. trarw. de împr. propri - Atmeneti sa-

jat kolcsonok utăni kamatok . ' . 

3290 î4 Cvote drsafe - Befolyt iizletreszek 
1599 66 fond de r~zervii - Tarta ek'al.ap . . 

151817 - Depuneri spre fruct. - Takarekbetetek 
14130 - lmprumuturi proprii - Sajaţ kolcsonok 

720 - Creditori - Hitelezok . 1 • • • • • 
150 - Interese tranzitoare - Ătmeneti kamatok 

14000 - Profit net - Tiszta nyereseg • • 
7000- - ! -
1000 -

71807 
3400 -

2700 -- ---;--~·-
1200525j47 - --,-,-

DebH-Tartozlk Contul Perdare sl Profit - Vesztes6g es Nyereseg szamla. 
lnt. de dep. - Takarekbet. kamatok 2187·8!> 
Int. după împr. fropr11 - Sajat 

kOicaonok utăn kamatok • . 11673·40 
Spese - Koltaegek: 

Salare - flzetesek . . • 1734· -
Re lut de cvartler - Lakberill. 200- -
Chirie - Hazber . . . • . 100· -
Spese de can~larie, încălzit, Iu-

Interese de escont - Lesz~mlt. kamatok 
Int. dela împr. pe obl. - Kotvkolcs. kam. 

13861 25 Venite dela moari - Malom utani jov. 
Venite dela maşini agricole - Gazdasag 

gepe k utăni jovedelem . . • . . . . 
Venite dela cereale - Oabona utan: jov. 
Venite dela cumpăni - Hidmerleg utani 

jovedelem •... . . . . . . 

Paslu- Teher 

8431-
4300 

43185 96 
146042 90 

28111 
~170-

114 50 

I I 

Credit - KtiYetel 

12 15 44 
1065 tiO 
1547 35 

627 05 
409 89 
20 -

80 15 m ·nat etc. - lrodai kolts„ ffites, ~ziuni - jutalekok -
vilăgltas . • . • . • 135•'16 

Porto - Postai koltseg • • • 44·25 2213 61 
Dare: cirecti şi aruncurl - Ad6: 

egyene11 es potado • • . . • 257·34 
100/o dupA int. de dep. - lOOfo be-

teti kamatok ulan . • . • 218·78 4.76 12 
~ net - Tiszta nyereseg • _ _,, __ .,.....

1 
114 50 

I 16665148 - I -
Pa I o ş, 31 Decemvrie 1914. 

Emil T. Gheaja m. p. 
preşedin:e - elnok. 

DIRECŢIUNEA: 

I - - I 

Pal os, 1914. december h6 31-en. 

Uie Mafteiu m. p. 
contabil - konyvel6 

AZ IGAZGATOSAG: 

16665,48 

! 

Atanasie Grapă m. p. 
v.•preşedinte .:... alelnok. 

Mafteiu Rusu m. p. George lambor m. p. 

Am cenzurat conturile prezente şi le-am aflat în ordine şi consonantă cu registrele 
principale şi auxiliart. - Jelen szâmlâkat megvizsgâltuk es azokat rendben es fă- es seged-

1 
konyvekkel osszhangz6knak talâltuk. 

. . 

pa 1 o ş, în 17 Januarie 1915 - p â 1 o s, 1915. januâr h6 17· en. 

COMITETUL DE SUPRAVEGHERE: - A FELiiGYELll BIZOTTSĂG: ' I 
Gavrilă Babet m. p. George Neder m. p. Ioan Andrei m. p. Niculae Costea m. p .. 

Oartofi,-
Frecătei (tarhană), 

Slănină, 

Uns~a.re de porc, 
Paie şi napi p. nutreţ 

per maja metrică şi per. vagon 

Katmăr Endre 
prăvălie de producte. 

Ar ad, colţu I străzilor Asz
ta 1 cs S„ şi Chorin. 

Ka 2361 

Prima taltricl de blncl de .-•li 
lwn. re1. unc. 

• ~, ·1 „1 araax 

f e 1288 

P~ttcnreol grafit 

· ~te mii 11110111 11 111 111m1 

bănci de şcoall 
brevetate slsttm „felwel". 
„Zahn" '' „Retttg", mo
biliar pentru fCOli llpara• ~ 
gimnastici, mobiliar modem 

. pentru biserici, bind pentru 
~iser'd ,1 mobiliar peatru 
ZI &r!id}nile de copil ll 

t 
.t 

. \ 

f abrfcarea aranjamentelor 4e 
birouri medernf! . 

Ioan Vocilă m. p. Nicolae Stan m. p. ''.,,. ---------------
T1Parul tlPGtrnlfiei "Concordie" societate pe actll 111 Arad. - Editor respoa11bll: IN"Of. VASILf STOICA. 

., 
1 
I 
l 
< r 

.. 

• 4 

'I 

! . 

I 

f 

• 

l 

• 
• ~ 

,'J -, -

I 
I 
t 

l 


