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Nr. 60. 
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.- fra1:ci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban -
Nr. 750. 

Judecată greşită. 
- Rezultatele unei greşite Înţelegeri a situa

ţiei dela noi. -

Bucureşti, 26 Martie. 

Corespondentul nostru din Bucureşti ne trimite ur
mătorul articol apa rut în confratele „ Viitorul", o;ganul 
partidului liberal, a cărui importantă nu va scăpa, cre
dem, nici la noi. fată în întregime acest articol: 

• Va trebuj. să revenim :azi asupra unei 
vechi chestiuni şi, totuş, în plină actualitate 
încă din pridna 1lipsei de înţelegere care se 
pune în judecarea situaţiunei dela noi. 

Astăzi, - ca şi în to1 cursu~ desfăşurării 
de până acum a evenimentc·lor externe re
cen tc. - ·continuă s~\ se facă repeţite încer
cări ca să se dea, cu sau fără dreptate, un 
anume colorit sentimentelor noastre pentru 
unii ori alţii dintre beligeranţii, ·cari îşi dis
pută victori1a pe ~meinsele fronturi ·wle răs
boiului european. 

Ceeace cred a1Jţii despre sentimentele noa
stre, ar avea desigur puţină importanţă faţă 
de ceeace Românfi socotesc adevăratele lor 
interese, dacă cei ce ne judecă dela o res
pectabiilă distanţă nu ar atribui pe rând. - în 
interpretări'Je ad-hoc pe cari Ie .ctau simtă-

- ~.,. mintele româneşti, - cauze jignitoare pre
stigiului şi demnităţii noastre naţionale. 

Nu facem excepţie pentru nimeni. când re
petăm o românească protestare împotriva 
versiunifor din unele ziare străine. ca şi împo
triva tentativelor de conmpţie cari se pretinde 
a se fi încercat chiar 'la noi în ţară dintr'o 
parte sau din aHa. . 

După fonga experienţă pe care a servit' .1 

tuturor situaţiunea dela noi în cursul de pâ-

nă acum al crizei europene, avem dreptul sii 
fim surprinşi că străinii mai' pot întrevedea 
posibilitatea f ixărei sentimentelor româneşri 
după efigia arginţilor străni. 

Cel puţi·n după o asemenea experienţă ar 
fi trebuit în sfârşit să se ştie că poporul ro„ 
mânesc, -- înainte de a fi partizarrml triplei 
î:nţelgeri sau al dublei alianţe, - este apără
torul conştient numai al intereselor româneşti, 
fiindcă a ajuns la o maturitate, care l' a făcut 
să aibă înţelegerea deplină a intereselor ace
stora. 

Dealtfel atitudinea recentă a· opiniei noa
stre publioe, - care asistă oa: spectatoare li
Eiştită la odoe eveniment nou pe câmpurih~ 
de operati·uni. - este o in1dicatiune pentru 
toată lumea că poporul românesc, conştient 
de importanţa istorică a situaţiunei, se preo
cupă numai de propria lui soartă. 

Dacă în nedumerirea gene!:_ală a începu
tudlor răsboiului europeain, s'au făcut îocer
cări de iCDnrupţie de către unii sau alţii, ele 
au deservit în loc să slujească cauza în fa
voarea căreia s' a put11t bănui o clipă că se 
poate da la noi spectacolul umilitor al unui 
mezat de conştiinţe. 

REDACTIA 

si A D M I N J S T R T I > 
Str;ida Zrln~·j Nrul I/a 

IN~ERTlPNILE 
se !)rin:".'SC l:1 admi:1:--

i'.~t:1~11!11~tc pu:)lil~~ si L•H. 
dtsc!tis c.n'>tii !5;n:I .?ii Iii. 

Ma11uscriplcle na s:.: ÎH· 
riapoiază. 

grBl.e ca cele de azi, să putem traf!.e singuri 
instructive învăţăminte cari să ne călăuzească 
cu siguranţă paşii chiar prin întunerecul vre
murilor acestora. 

Crâncenele lupte 
dela Prze1nysl. 

RaPort oficial despre numărul trupelor fortăre
tei capitulate. - JO mii au căzut cu prilejul ul

timei ieşiri a garnizoanei. 

Se comunică dela cartierul pressei.· 
In mod oftcial se stabileşte următoarele date 

Z.'Utentice relativ la unele date ruseşti neexacte 
în privinta capitulărei fortăretei Przemysl: Rui
nele Przemysl-ului au fost predate duşmanului, 
la ordin mai înalt, de către generatul de infan
terie Kuzmanek, după ce a fost distrus complect 
întreii materialul de r~sboiu, şi fără de nici un 
fel de tratative Prealabile cu duşmanul. ln cea 
din urmă Săptămână a asediului garnizoana ce
tătii se compunea din 44.000 soldati, între cati 
er.au infanterişti, artilerişti şi 213 parte glotaşi. 
In prinso<vre nu au ajuns toti ace!)ti 44 de mi! 
de soldafi, deoarece din acest număr este a se 

·· dctragc Pierderile noastre de 10.00U soldati su„ 
ferite. cu prilejul ultimei ieşiri d~la 19 Martie '1. 

latri de ce ne surprinde că după eşecul Mai încolo, _in Przemysl mai erau încă .J5.00(J 
atâtor tentative, unele ziare străine mai ored mu!~citori pcn.tru lucr~;i .militare: servitor.i, Jn: 
• v y • "b"l"tvţ· .. 't t I griJ!toli de ca1, dela cade fera•te ş1 teleJ,?:raf1ştl ş1 
mea .11'.aca~ m posi I 'I a I Jigm oaTe pen ru ; în sfârşit în sPitale 28.000 bolnavi şi răniti. 
prest1g-ml ŞI demnitate.a noastră de popor cu : In fortăreată mai erau 1050 t11nuri, de calibru 
prisosinţă maiur, ca să ne cunoaştem sin- ; diferit, în mare parte tip vechiu, cari toate au 
guri, - fără alte intervenţii, - şi adevăra- ; fost distr~se: \ y • 

teJ.e i1nterese şi mijfoatele de a Ie putea cât 1 ln zor11 ztlei lui 22 Martie n. -: ~.uPa d1stru: 
, • , , • y ' • iierea tunurilor - garnizoana cetat11 a pa.cat ş1 

mai1 bme ŞI mai s1grnr apara. : a respins atacurile ruseşti numai cu infanteria 
Istoria noostră naţională din trecutul cel : si cu focul mitralierelor. · 
· , d V • d . d b v • ,1d După acest comunicat quasi oficial, până la 

mai m epartat e m ea!Lm~ e ~gata l~· pri ~ ultima ieşire ga„nizoana număra 117 mii de 
cari să ne inspire şi dm cari, la timpuri soldati .. 

6 --- &_&Z .L E&L & _Q . & _.a_ g_ - = zc_a. a L&!S.JX& . 

Dă braţelor puterea lui Samson. 
- O rugăciune. -

Iar bratelor ce tremură de ură 
Să te redai puterea de-altădată 
Că-'n sufletu-mi ca-'ntr'un vezuv se sbate 
Toată durerea noastră ne-'mpăcată! 

Şi-apoi pe veci să-mi iei puterea Doamne 
Din ceata de păgâni de-o să rămână 
Un singur glas! ha, ha, să ştie lumea 
Că tot puterea Ta-i pe veci stăpână! 

Şi va fi dar de binecuvântare 
Peatra ce teas ta mi-a crepa-o 'n două! 
Stăpâne! - un neam întreg aşteapt: -'n mine 
Să străluceasc-o 'mpărătie nouă! 

Şi-un neam întreg şi-aduce inimile 
Ca un prinos de muttumită Tie: 
Să ardă-a inimelor hecatombe 
Numai dreptatea Ta să nu 'ntârzie! 

Dra;gi frati ! din pieptul vost' să nu răsune 
Nici plângere, nici glas umil de vaer! 

Căci din mormântul veacurilor moarte 
Va răsări şi pentru voi un bine 
Dragi frati ! azi toată rugăciunea voastră 
lnalte-se la ceruri p~ntru mine! 

OVIDIU HULEA. 

NEAMUL VULTURILOR. 
- Un vechiu poem. -
~ 

De Valeriu Bora. 

(Sfârşit.) (3) 

VI. 
Visul unei nopti .• 

Si cum noaptea cade pPrinzând schintei 
Dorm în pace-adâncă vulturaşii mei. 

N' aud glasul falnic, tainice rotiri 
Ca şi biruinţa mândrelor oştiri ... 

Iar când luna ca un disc enorm 
Tot cu-aceeaş jale Ei sărmanii-adorm. 

Dar ce dulce-i visul puişorilor! 
Ei revăd o tară şi un crăişor ... 

Iar când dimineata ei mi se trezesc 
Rugăciuni înaltă soarelui ceresc. 

Rugăciuni de milă, rugăciuni cu dor 
Să dee tărie aripioarelor! 

Să răsbată'ri zare să zdrobească zări. 
Dă-le norocul mândrelor visări! ... 

• 
Să se darme norii şi hotarele -
Să-şi roteasr:ă mândrii aripioarele! ... 

Dorm sărmanii singuri, fără scumpii lor, * 
Luna doar Zi-i veghe - mama tuturor... După o vrăşmaşă luptă 

Cu sf ortale opintiri, 
Şi 'n zori voi prinde 'n mâni1e bătrâne Nim·e nu-i grijeşte, cei iubifi s' au dus - Mi se risipesc în zare 
Pământul ca pe·un fulg, ce sboară 'n aer Ziua, ei zădarnic tot privesc spre-Apus... lngâmfatele oştiri ... 

N-~~-ăr_u_l-;p_o_p~o-ra_l_p_e~r~1-a_n __ ~t~oo-r~~~~-~~ul-~~eRmJlartO~f-il-e~ri-.~~~~-N-u_m_ă_r_u_l_p_op_o_r_a_l_p_e~1~~a-o-2~c-o-~ 
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Stiri din sursă rusească. - Crâncenele 
lupte din 18 şi 19 Martie n. 

Petrnf.!rad. - La Przemysl de cu dirnineata de 
18 Martie n. inamicul a deschis focul contra pozi
fiunilor ·noastre şi l'a continuat cheltuind toată 
noaptea munitluni în cantitate colosală, fără prece-
dent până aci. · 

La 19 Martie n. la orele 5 dimineata, mari 
forte din garnizoană au intreprins o ieşire de-

I lupte atât de crâncene, rlorloase şi vlctorloasle, ca o 
neputincioasă ciurdă să capltuiăm pe uşor in fata duş

i manuhd. Viteji luptători! Trebuie să ne încoronăm re-
Mm~l ' 

Minciuni ruseşti despre eroii garnizoa.~ei 
• · din Przemysl. 

Viena. - Se comunică dela cartierul pressei: 

Duminecă, 28 Martie n. 1915. 

I Cartierul pressei declară de calomnie infamă afir. 
matiunea comunicatelor ruseşti, cari spun că sol
daţii austro-ungari ar fi rănlti în spate, ceea ce 
dovedeşte că ofiterii cu focuri de revolver i-ar fi 
mânat la asalt. Toti ai noştri luptă cu entuziasm şi 
eroism, numai Ruşii practică obiceiul să-şi mâne 
soldaţii la asalt cu mitralierele. 

cisivă în directiunea est pe frontul Medyka-By
kom-Pleszowice. 

Pe la orele 2 d. a. inamicul fără a fi ajuns la 
tranşeele noastre, suferind pierderi imense din 

cauza focului nostru, a fost respins pe linia fortu- • 
rilor. Am capturat până la 3000 de prisonieri 28 

Jirtia Românilor pentru tron şi patrie! 
ofiter1, 1 mitranere, apartinând diviziei 23 de hon. Lista soldaţilor 
vezi, care fonuează sâmburele garnizoanei fortă-

Români din comuna UZDIN, comitatul Torontal 
(Bănat), pe câmpul de luptă. retei. 

• 
Petrnva<l. - După informatiunt complemen-

tare, ieşirea din Przemysl dela 19 Martie n. s'a 
făcut de toată divizia 23 de honvezi compusă din 
regim~entele 2, 5, 7 şi 8. Respingând această ieşire, 
am facut priso"ieri 107 ofiteri între cari coman· 
dantul regimentului 2 de honvezi şi 3954 de sol
d~ti •. Af!1 luat şi 16 mitraliere. Pierderile numitei 
d1vizmn1 de honvezi în morti şi rănit! sunt după 
spusele tuturor prisonierilor enorme. 

Ultimul ordin de zi al generalului 
Kuzmanek. 

Bucureşti. - O telegramă din Petrograd sosită aci 
azi, comunică textul ordinului de zi pe care generalul 
K.uzmanek l'a adresat garnizoanei cetătii în 18 Martie 
n„ adccă în preseara ultimei ieşiri a garnizoanei. 

Iată ordinul de zi: 
Soldati! A trecut o Jumătate de an de când noi, 1111 

tuturor popoarelor Iubitei noastre patrii, infruntăm cu 
tărie toate atacurile duşmanului, frigul şi mizeriile. 

Voi atl binemeritat deja cea mal înaltă recunoştintă a 
comande! supreme a armatei qoastre, recunoştlnta tării, 
ba chiar şi respectul din partea duşmanului. Acolo, in 
dulcea noastră patrie mii şi mii de Inimi palpitează 
pentru noi, milioanele cu resplratia oprită aşteaptă şti

rile despre noii Vltelllor! Vă adresez acum ultimul meu 
cuvânt. 

Cinstea armatei noastre şi a · Imperiului nostru pre
tinde să Vă trimit, ca prin săgetl de otel să pătrundetl 
cercurile de fer ale duşmanului, şi înaintând, fără să 
vă crutatl. să vă unltl cu armata noastră, care se gă
seşte în apropierea noastră. 

Suntem în preajma marei lupte. Duşmanul nu ne 
mal va cruta. Si o ştltl aceasta, bravi apă

rători al Przemysl-ulul, şi totl să iltl pătrunşi de uni· 
cui gând: inalnte, tot numai înainte, să strivim totul ce 
ne va sta în calea no.astră. 

Soldaţi! Am distribuit ultimele felii de mâncare. 
Cinstea tării şi a voastră a tuturor opreşte, ca după 

.„Falnic, vulturii spre-adâncuri 
Se rotesc biruitori -
Nu se mai arată 'n Tară 
Oardele de hrăpitori! „. 
Jar cum soarele apune 
Mândru-'n taină s'a jurat-: 
„.„Câmlva, din poporu' -acesta 
Va ieşi un împărat!! .„ 

VII. 
Trecură vremuri„. 

Trecură. Vremea trecea înainte din caerul 
ei acuş alb. acuş sur„. Torcea, şi lumea era în 
pace, liniştită. Sobolii de altă dată îşi .pierdură 
urma în adâncurile .pământului. Se stă·pâniră 
acolo, la altarul întunerecului ai cărui jertfitori 
s'au făcut. Nu mai ştia de ei nimeni. Era doar 
o bătrână veohe ca şi lumea.care le mai ştfa: de 
nume - Vremea.„ Vulturii .duceau acum un alt 
trai, întreg văzdwhul era stăpânit de rotirea 
măreaţă a puternicelor lor aripi. 1Erau stăpâni 
în vechea lor împărătie!... 

Lumea se mira, văzând o aşa tară ca şi care 
nu mai pomeneşte! Se mira - şi purtau o deo
sebită cinste acestui neam vulturesc. Toti le 
căutau ,prietenia şi afatorul ! Şi neamul vultu
resc se· îndura spre cei năcăjiţi şi truditi. Ştiau 
ce-i jalea şi amarul! Nu au prigonit niciodată 

(Sfârşit) 

George Maximoviei, 26 ani 
Pavel Matei, 26 ani 
Crăciun Purian, 26 ani 
Ilie Puia, 26 ani 
Vasilie Săcula, 26 ani 
Ioan Tămaş, 26 ani 
Ioan Bosica, 27 ani 
Ioan Băbuti, 27 ani 
ff odor Brenici, 27 ani 

810 Tănasie Ţăran 27 ani 
Ilie Lintia 27 ani 
Adam Miclea, 27 ani 
T odor Miclea, 27 ani 
George Oprea, 27 ani 
Nicolae Onciu, 27 ani 
Ioan Obadean, 27 ani 
Pavel Stoia, 27 ani 
Ioan Sămantiu, 27 ani 
Pavel Utia, 27 ani 

820 Dimitrie Barbu, 28 ani 
Simion Bălan, 28 ani 
1Petru Dolama, 28 ani 
Adam Cocora, 28 ani 
Ioan Lupulescu, 28 ani 
Todor Mioc, 28 ani 
Petru Neda, 28 ani 
George Petrol, 28 ani 
Adam Puia, 28 ani 
Dimitrie Spariosu, 28 ani 

830 Trifu Setea, 28 ani 
Dusan Ţăran~ 29 ani 
Trăită fizeşan, 29 ani 
Matei lacşa, 29 ani 
!Crăciun Miclea, 29 ani 
Petru Miclea, 29 ani 
Moise Manginca, 29 ani 
Ioan Puia, 29 ani 

.porumbeii şi mândrele privighetori - cum fă
ceau soboHi şi hrăpitoarele !.„ Vieţuiau cu toţii 
în pace, linişte şi bunăîntelegere. Erau mândri 
doar şi conştii de numele pe care l-au moştenit 
din străbuni! ,şi cu toată puterea şi dnstea îl 
apărau şi~ măreau faima şi puterea. Trăiau în
tre ei ca fraţii, cu .dragoste şi iubire, muncind 
cu toţii pentru cuiburile şi soarta lor !.„ Intr'asta 
le era puterea şi mărirea - tăria lor„. Aşa erau 
ei şi lumea îi privea uimită şi cu cinste!„. Neam 
vulturesc! 

Intru mărire şi cinste îşi roteau uriaşele aripi 
vulturii! ._ 

Şi vremea-şi spunea înainte cântecul ei de 
veacuri... Şi neamul vulturesc la o aşa cinste 
ajunse după o soartă amară şi o groaznică 
luptă !„. 

Erau în .pace şi mărire - şi vremea îşi spu
nea înainte cântecul ei... 

VIII. 
„.Azi. .... 
„. „. Cine ştie!?„. • 
Va veni??„. 

. . . . . 
. . . . . Unde-i lmpăratul?? ... 

• 
Vai, plâng nemângăiati vulturaşii mei!... 

Plâng, şi fără de putere eu trebnie să îi ascult!... · 
J) l • ?? Ş' vd ' •• • v•1 zv : e ce p ang. . ... 1 za arme eu 11 manga1.„. a- , 
darnic! Doamne, că nu am eu puteri - şi trîm-

• 

:Alexa Spariosu, 29 ani 
Todor Secoşan, 29 ani 

840 Ioan Sămantiu, 29 ani 
George Sunda, 29 ani 
Trăilă Socarda, 29 ani 
T odor Vasilie 29 ani 
Ioan Gutiu, 30 ani 
Pavel Cojocari, 30 ani 
Geon~e Cretiu, 30 ani 
Nicolae Onciu, 30 aul 
Vasilie Puia, 30 ani 
Moise Puia, 30 ani 

850 Moise Puia, 30 ani 
Ilie Spariosu, 30 ani 
George Şuboni, 30 ani 
Nicolae Stoia, 30 ani 
Ilie Brenca, 31 ani 
George Gutiu. 31 ani 
Todor Mezin 31 ani 
George Mezin, 31 ani 
Damaschin Neda, 31 ani 
George Obadean, 31 ani 

860 Adam Puia, 31 ani 
Ioan Petroi •. 31 ani 
Iotia Şămantiu, 31 ani 
Costa Sordean, 31 ani 
Adam Spariosu. 31 ani 
lovan Sămantiu, 31 ani 
Ioan Toma~ 31 ani 
Ioan Vereşan, 31 ani 
George Borca, 32 ani 
Adam Borca, 32 ani 

870 Pavel Barbu, 32 ani 
Trifu Dămian, 32 ani 
Adam Moldovan, 32 ani 
Ioan Mezin, 32 ani 
Ioan Oalgea, 32 ani 

biţa de aur să răsune în cele patru zări -: Cân
tarea cântărilor!! Să cânt ziua întreagă, noap
tea întreagă, să audă zările, depărtările !„. Şi 
în grabă şi mândri şi tepezi să întunece hota
rele vulturaşii mei! !.„ Să vină! Să vină!... Bi
ruitori şi temuţi vulturii mei! !.„ 

.„ Vor veni?! Nebunie! Da, nu şti tu! fi vor · 
veni! ln toată vre1nea, o.ri când !.„ Vor veni, ca 
în ropotul mândrelor oştiri!„. 

Şi ce mândru e sufletul meu de ei! Mândru 
şi sfânta credinţă o am în puternica rotire a ne
biruitelor lor aripi!. .. Ei vulturi sunt doară!! Nu
mai ei.„ Şi aHi vulturi nu mai sunt!!... 

Dar este o stea pe cerul lor -! :Este un brad 
mândru şi puternic! Pe frunte poartă diademă 
de mărgăritare, de luceferi, de lacrimi neuitate 
şi scumpe suferinti !„. Şi vulturii spre ea privesc 
cu fală şi iubire, cu ascultare!.„ 'E Craiul vul
turilor, stăpânul codrilor!! ln splendoarea asta 
a lui pare un Impărat!... 

II vedeţi?? !.„ Stă de veghe în mijlocul co
drului! Trâmbiţa de aur o tine gata, să sune 
în larg şi lat -: Redeşteptarea!!... Şi când el 
va suna -: codru se va întrema.„ Şi în pâlcuri 
dese vor străbate zările vulturii! Cu drag şi cu 
toţii! Doar asta e cântarea lor - şi fără ea ză
darnic sunt neamul vuilturesc, mândrii şi cu pu
ternice aripi !„ . 

. . . . . . . . 
$i va suna el din trâmbiţa de aur?? !.„ 

• 
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Duminecă, 28 Martie n. 1915. 

Geon~e Onciu, 32 ani 
· Pavel Onciu, 32 ani 
Iustin Petroi, 32 ani 
Adam Şocarda, 32 ani 
Mihai Săbău, 32 ani 

880 lovan frenti, 33 ani 
Geon~e f era, 33 ani 
Pavel fizeşan, 33 ani 
:Jlie Gutiu 33 ani 
Simion Cretiu, 33 ani 
Adam Cretiu, 33 ani 
!Petru Cretiu, 33 ani 
Ioan Moldovan, 33 ani 
Trailă Nicodin, 33 ani 
Iosif Neda, 33 ani 

890 Adam Oalgea. 33 ani 
Todor Puia 33 ani 
Petru !"'ocarda 33 ani 
Ilie Sârbu, 33 ani 
Moise Todor, 33 ani 
Trifu Toa~der, 33 ani 
George Vinca, 33 ani 
Gligor .Bălan, 34 ani 
Moise Barbu. 34 ani 
Ioan Epure, 34 ani 

900 Petru lacşa, 34 ani 
Ioan Măran, 34 ani 
Pavel Neagu, 34 ani 
Dimitrie Puia, 34 ani 
~Gruia Şuboni, 34 ani 
Petru Stoia, 34 ani. 
Simion Almaian 35 ani 
George Bura 35 ani · 
Simion Ceaca, 35 ani 
Iova Dalea, 35 ani 

910 Pavel fâra, 35 ani 
Costa lanaşcu, 35 ani 
Ioan Cocora, 35 ani 
Gruia Cretiu, 35 ani 
Geon~e Mezin, 35 ani 
Tănasle Mândrea, 35 ani 
Iosif Onciu, 35 ani 
Grigorie Radu, 35 ani 
Ioan VeliCiu, 35 ani 
Nicolae Bulic, 36 ani 

920 Ioan Bojin. 36 ani 
Alexandru Ţăran, 36 ani 
Ioan David, 36 ani 
Nicotae Cocora, 36 ani 
Adam Moldovan, 36 ani 
Iova Rista, 36 ani 
Avram Socarda, 36 ani 
Alexandru Savu!iev. 36 ani 

· Geor9;e Vasilie, 36 ani 
AdRm Vereşan, 36 ani 

930 Pavel Stan, 36 ani 
Todor Şt1hmi, 36 ani 

932 Atanasie Petruti, 25 ani 

Comunicat prin: Onoriu Conopan, 
paroh ort. român. 

Gândul nostru la 
eroii dela Przemysl 

Rctinem din .,Drupelul" urmi:torul pasaj dintr'nn 
articol scris din prilejul capitu!.'.irii Przemysl-ului: 

„.„.Şi ni se strânge inima d·e durere când ne 
gândim la fratii noştri, la ptlrin(ii şi copiii nostri, 
precum si la toţi ace.<;ti eroi, în momentul când foa
mea i-a silit să întindă armele, cu cari prinserii 
o frâtie atât de vitejească. Doar o mare parte a 
garnizoanei dela Przem.vsl au fost Români. 

Nu ştim precis cât de mare a fost garnizoana 
acestei fortăre(e şi cari trupe azi fost acolo împăr
ţite să facă slujba de eroici apiin1tori. Dar ştim, 
că acolo au fost honvezii (miliţienii) noştri din 
Bănat, întreaga divizie dela Vârşet, batalioane din 
Lugoj, Orşova .5i Oravlta, dela Arad, din Sătmar, 
militieni austr~eci din Bucovina, tot 'Români, .5i 
artilerie din Bănat, pe lâng<l artileria din Viena şi 
Galitia. 

Intre cei împresura(i se aflau vice-colonel11l 
Peiru Babeu, severul căpitan de honvezi din lufwi 
Silviu Bordan, care cetise cu voce înaltâ şi accent 
energic jurtlmântul româneşte pe câmpul de cor
vadă din Lugoj, când 6000 Români concentrat! la 
honvezi puneau votul solemn al credintei către 
steag, care simbolizează Tronul şi patria. Intre 
l'ei impresuratf se află copilul alintat al lugojului, 
ciivitam1l Petru Jucu, unul din cei mai populari 
si iubi(i ofiteri ai garnizoanei. Prieten al tuturor. 
Român de inimă şi soldat de model. Intre ofiţerii 

de rezervă concer1trati se afl<l directorul de bancă 
Emanu.il Comşa, a c<lrui tâniiră sotie da-se, acasă, 
na!itere primului copil, pe care tatăl n'a ajuns încă 
să-l vadă .5i să-l strângă în brate; între ei se aflau 
advoca(ii concentraţi Dr. Cori Papp şi Dr. Bojinca 
din Ticvani, apoi preotul militar Rista, profesorii 
Al. Maroşan, Tudor Bujor si I. Brăteanu din Bn
coPina, farmacistii Muntean şi Erdely, apoi Dr. 
Popovicl, A. F. Lugojan, loanovici, Ionescu, Ma
rian, Meza, Ciosa, tot sublocotenen(i in rez.erwl 
şi multi al(ii, cari ne scapă acum din memorie. 

N'avem sat în Bănat, care să nu.şi ft avut fii 
în Przemysl. Si cronica de râsboiu ne-a adus veste 
de vitejia multora din ei .... 

.. Ei au luptat ca eroi şi ca eroi au părăsit local, 
mtlrt!lria vitejiei lor şi suferhztelor lor. 

Acum ies din şirul combatantilnr. 
Şi ei, ca şi Przemysl, şi-au făcut datoria. 
„.luptele se vor da înainte pe întinsele fronturi, 

răsboiul îşi va face calea sa fatală înainte. 
Gândul nostru se opreşte însă ventru un mo

ment la eroii, cari bat acum lunga cale până ce 
vor ajunge la liniştea monotonii a captivităţii şi 
dorindu-le o revedere grabnică, veselă şi mul(umi
tnare. ne închinăm astăzi lor, ca la eroi. cari şi-au 
înscris numele pe paginile de aur ale istoriei ace
stui înfricoşat răsboiu. 

Mârire vouâ eroi! Rlisplătească-se jertfele şi 
suferinţele voastre prin toate acef.e binefaceri ale 
păcii, pentru cari v' aţi binemeritat şi prin voi nea
mul, pe care l'a(i reprezentat cu atâta demnitate". 

LA LIBRĂRIA „CONCORDIA", str. Deâk
ferenc nr. 20, se află următoarele cărti de vân-
7are: 
M. Sadoveanu. >Oameni şi locuri< ·- , 

> > >Privelişti Dobrogenec • • 

Al. Vlahuţă. >Dreptatec. Nuvele . · . • 
Bucura Dumbrava. >Haiducule . • .. • 
P. Dulfu. >Gruia lui Novacc . . . • . 
Oeneral Al. Candiano Popescu. >Războiul 

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

mânescc. • . . . • 
Oh. Silvan. >Valea albă<. Roman istoric 

(1476) • • • • • • • • • • . • 
O. Ooga. >Din umbra zidurilor.c Pozii 
Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 

Dumnezeu şi alte Acaf tiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos Legat frumos 
Legată în piele negră aurită . . . • 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum· 
nezeu şi alte rugăciuni Legată frumos •. 
Legat in piele roşie . . • . . . 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de _Dum
nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 
brună. Legată în os alb . . . . . 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hristos. Legată in 
pânză, aurită . . • . . . . 

Visul Născdtoarei de Dumnezeu. Legată 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări biseri

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în
văţător. Preţul . , . . . . . . • 

Culegere de cântări bisericeşti legal 
Mărgăritarul sufletului. Carte de trugă· 
.a::· ciuni şi cântări întocmită pentru tre-

buinţele vieţii. Legată simplu Cor. t·
in piele 3·20 Cor. în catifea • . . . 

Micul mărgăritar/a sufletesc. Cărticică de 
rugăciuni şi cântări. Legat . . • • 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 
cântări bisericeşti. Legată t ·- Cor., le
gată în catifea • • . . . . • • . 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legatA . • . • • • • • • 

O. Rotică. Poezii . . • . , . • . „ 
E. Revent. 'Cântecul neamuluic. Poezii 
N. Zaharia >Sentimente, pasiunic. Patrio· 

tismul. Bunătatea. Răutatea. Malitiozita
tea. Amidţia. Dispreţul. Afinitatea su-

2·-
2·-
2·-
2·-
1·50 

3·-
2·-
1'50 

-·95 
1·25 

·2·50 
t·-

1•75 

1·50 
2·-

1·75 
3·50 

160 
3•20 

10·-

2·
-·20 

-·50 
-·30 

5•60 

-·45 

5'60 

-·so 
2·-· 
2·-

fletească. Resemnarea. Laşitatea. Timidi· 
tatea. Sinceritatea. Gelozia. Cor. 2·
ed1ţie de lux . • . . . . . . . 

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

! 
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Situaţia în Bulga: ia. 
Interzice.re3 băncilor de a libera depozitele par
ticulare. - Restabilirea dintre opozitie şi regele 
Ferdinand. - Hotărârea consiliului de coroană. 
- Bulgaria va ocupa linia Enos-Midia. - Pro
babila asediere pe uscat a Constantinopolului. 

Sofia, 24 Martie. 

faptele pledează de câteva zile în sprijinul 
apropiatei schimbări de atitudiri" a Bulgariei. 
Un asemenea fapt e şi circulara ccnfidentia!ă 
a ministerului de finante adresată bănci1or şi 

institutelor de credit ale statului şi particulare,· 
să nu se mai acorde credite mari, sau să elihe
reze depozitele , şi depunerile particulare, pe 

cari să le tină la dispozitia statului. O asemenea 

măsură nu s'a luat în Bulgaria decât la s
0

fârsi

tul lui August 1912, căreia i-a urmat apoi mobi

lizarea şi răsboiu' contra Turciei, tăgăduit cu 

tenacitate de oficialitatea de atunci. 

• 
Paralel cu cele de mai sus şi în afară de fe-

brilitatea cu care se lucrează în vederea apro„ 

piatei mobilizări a armatei bulgare. caracteri

stic este şi reluarea subită de relatiuni cordiale 

între coroană si fruntaşii opozitiei.... 
Se ştie, că în urma refuzului categoric al 

regelui Ferdinand, de a convoca un consiliu de 

coroană, care să hotărască atitudinea de urmat 

a Bul@.r..~ei, relatiunre dintre suveran. şi oowi
tie se înăsprise în aşa fel, încât. toti condu-

cătorii aceştia au refuzat în mod ostentativ să 

se prezinte la palat, cu răspunsul camerei Ia 

mesajul trom!lui, abţinându-se continuu să ia. 

parte şi la festivităţile Curtei regale cu toate 

că erau invitaţi, cum de exemplu s'a petrecut 

Ia ziua i\aşterei printului Boris, când nici un 

membru al opoziţiei bulgare nu a asistat la ser- . 

viciul divin dela mitropolie. 

Astăzi raporturile între rege şi opoziţiune 

s·~rn restabilit, prin convocarea unui consiliu de 

Cornană, ţinut şi care a hotărît ca Bulgaria să 

ocupe în primul rând linia de granită Enos

Midia, L'.e i se cuvine conform tratatLtlui de pace 

dela Londra.. 

Răsboiul. 
Teleizrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre TJU

blicare următoarele telegrame oficiale~· 

Budapesta. - In Carpati se dau lupte vio
lente. Am respins atacurile Ruşilor atât în cur
su: zilei cât şi a nopţii. Situatia generală nu s'a 
schimbat. 

In regiunea spre sud dela Zaleczky trunelc 
noastre au ocupat 11 puncte de razim ale ·Ru
şilor„ şi am făcut prisonieri neste 500 de Ibişi. 

Pe frontul din Polonia rusească şi Oalitia 
occidentală se dau Jvnte de artilerie. Spre sud
ost dela Sulejow ne-am văzut siliti să anrindem 
prin focul nostru, turnul bisericii din localitatea 
Paradies, constatând că acest turn servf>ct"' ar
H'eriei duşmane ca statiune de observatiune. 

Bertin. - Dela cartierul nrincioal -·erman 
se anuntă: Pe câmpul de răsboiu occidental: 
$pre sudost dela Verdun pe înăltimile Meuse. 
Francezii au încercat cu un atac puternic să 
ocupe pozitiunile noastre, dar dl mă o 1

-- -tă grea 
i-am recnins. 

Pe Hartmannweilerkopf lupta continuă. Pe 
câmpul de răsboiu oriental: Spre ost dela An
gustowo am respins atacurile Ruşilor î11trc 1"·i·1-

se împotriva strâmtorilor dintre lacuri. 

I 
I 

I 
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HerUn. - Un ofiter german sosit din Con
stantinopol scrie în Lokalanzei!rnr: Artileria 
otomană din Dardanele împuşcă excelent. Re
zultatele de până acum le-au câşti1rnt. fată cu 
cuiraqtele, cu tunurile lor de calibru mijlociu, 
tunurile grele se vor amesteca serios în luptă 
numai de aci înainte. Până la câmpul de mine 
n'a pătruns încă nici un vas al antantei. Există 
încă o multime de baterii ascun~P cari încă 

:.. n'au intrat în actiune. 

Tunurile bubuie din nou la 
Dardanele. 

Paris. - (Prin Roma). Agentia Havas a
nuntă: Flota a dat un atac ""Pneral împotriva 
Dardanelelor. La orele 10 si 45 minute înainte 
de amiazi o escadră compusă din 10 unităti a 
deschis focul asupra forturilor şi bateriilor tur
ceşti. Obuzierele şi tunurile de câmp ale Tur
cil01: au răspuns vio~ent. La orele 12 şi 25 mi

"nute 4 cuirasate au împuşcat din apropiere for
turile, cari au răspuns cu multă putere si ·nana-
tele lor au nimicit numeroase vase. Pagubele 
suferite de fortificatii nu s'au putut constata. 

I 

Antanta doreşte să debarce 100 mii 
de oameni în Dardanele. 

Atena. - Puterile antantei formează acum 
armata cu care doresc să atace Dardanelele 
de pe uscat. Armata aceasta se va compune 
din 100 mii de oameni. Terminul când va de
barca această armată în sinul Xeros încă nu a 
fost stabilit. 

Socialiştii germani nu voesc pacea. 

Berlin. - Deputatul socialist Otto llue scrie 
în „Boohumer Volksblatt": 

- Nu cunosc german care să voiască .pacea 
cu orice preţ şi nici cu •pretul îmbucătăţirei Ger
maniei. Reprezentantii polonezi şi danezi se de
clară de aceeaş părere şi nu lucrează împotrivă. 
Conaţionalii lor sângerează împreună cu ai no
ştri pe câmpuI de bătae pentru siguranţa Ger
maniei. 

· Atitudinea Bulgariei. - Bulga
. ria nu va ataca Orecla. 

Roma. - ,;Idea Nationale" dzipă informa
ţiile luate din cercurile politice din Roma asi
gură că Bulgaria nu va ataca Grecia. După de
claraţia sa de neutral,itate, atacul ar fi cu putinţă 
numai dacă aliaţii vor repurta succese hotărî
toare în Dardanele. 
· Ziarul afirmă că misiunea lui Ghenadieff la 
Paris n' ar fi obţinut rezultatele dorite. Totu.ş 
situaţia din Balcani e aproape neschimbată. 

Luptele gigantice din Carpati. 

Budapesta. - Dela cartierul presei se 
anuntă: ·Ruşii au atacat în luptele reluate la Du
ela, cu întăririle oe le-au primit. In Stropko şi 
Giralt se aude noaptea bubuitul tunurilor. Per
derile Ruşilor sunt foarte mari. 

Viena. - frontul de 150 chilometri s'a fă
rămitit în numeroase lupte iwlate, şi e greu de 
judecat, care <lintre aceste e cea mai importantă, 
totul depinde dela aceea în ce loc, îşi încordă 
Ruşii mai mult puterile. 

Milano. - Secolo scrie că luptele ce se dau 
în Carpaţi, cari şi până acum avuseră proportii 
uriaşe, au devenit cele mai îngrozitoare în isto
ria lumei prin mărimea şi violenta lor. Atât tru
Jfole ruseşti cât şi cele austro-ungare îşi dau 
silinta cu o îndârjire şi vigurositate nemaipo
menită să-şi execute planu;·i!e .. Ruşii şi-au spo
rit armata în 2-3 zile aşa zicând cu o nouă 
armată şi numai aşa s'au putut menţine în sec
torul apusean al Carpaţilor faţă cu atacurile 
vehemente de pe întreg frontul. :Rezultatul lup
te.i încă nu se poate prevedea. Probabil că pe 
întreg frontul nu se va putea decide soartea 
luptei în scurtă vreme, ci se va arăta numai că 
există posibilitatea de a sparge frontul sau nu. 

Oeneralul Paget la regele Serbiei. 

Niş. - Generalul Pagett a sosit în Serbia. 
A fost primit la Ţaribrod de St. Pavlovici în 
numele preşedintelui consiliului care i-a pre-

zintat la Pirot pe colonelul Ilici şi pe căpitanul 
Georgevici, ambii ataşaţi persoanei sale. 

Generalul Boianovici, ataşatul militar en. 
glez şi căpitanul Georgevici au salutat la gară 
pe generalul Pagett. La gara din Niş generalnl 
Pagett a fost primit de Pacisi preşedintele 
consiliului, de colonelul Ostoici, mareşalul 

Curtei, de colonelul Bojevici, ministrul de răs-
boiu şi de prefectul de Niş 

Generalul Pagett a remis în audientă spe
cială, în numele regelui George, Marea Oruce 
a ordinului Băei principelui moştenitor Ale
xandru. După audientă un prânz intim a avut 
loc la palatul regal în onoarea generalului Pa
gett. 

Japonia împotriva Chinei. 

Copenhaţ!a. - „Ruskoje Slovo" primeşte 
din Peking: Guvernul chinez a ţinut un consili1i 
sub preşedinta lui Iuanişkkai, la care au luat 
parte şi comandanţii militari din diferfite pro
vincii chineze. ln acest consiliu de miniştrii sa 
hotărât ca China să facă unele concesiuni Ja
poniei. Situaţia cu toate aceste e foarte grav.I. 
17 divizii japoneze au primit ordin să plece î11 
Mandju:ria pentru întărirea' garniwanelor de 
acolo şi să rămână acolo, până ce nu se vo~ 
rezolvi toate chestiile în litigiu. Pentru apăra
rea Cingtaului Japonezii au format o armată 
din brigadele 10 şi 40 şi din un :regiment mixt. 
Nouile trupe japoneze vor pleca în zilele apro
piate în China. 

Atitudinea Greciei. 

Atena. - Consiliul de miniştri grec s'a ocu
pat în zilele din urmă cu silintele ce şi le dă 
antanta ca să înduplece statele balcanice ca să 
ia parte activă în :răsboiu. „Hestia'' e informat;! 
că guvernul grecesc nu şi-a legat mânile în 
nici o directie. Numitul ziar al guvernului gre
cesc· ocupându-se într'un articol inspirat cu 
situaţia internatională scrie despre atitudinea 
Greciei. 

lncât priveşte Grecia nu a avut loc nici o 
schimbare, caTe să influinteze atitudinea antan
tei fată de Grecia sau care să îndemne Orecia 
să se decidă că oare să cedeze presiunei an
tantei sau nu? fără ca A•nglia să renunte la 
eventuale viitoare demersuri diplomatice, de 
data aceasta a făcut paşi energici numai guver
nul francez, care a făcut cunoscut reprezintan
tului grec la Paris, atitudinea frantei. 

.Pranta a făcut cu acest prilej promisiuni a
demenitoare Greciei. Guvernul francez a de
cla:rat, că antanta şi în acel caz doreşte să asi
gure integritatea teritoriilor cari vor fi ocupate 
şi cari îi compet Greciei şi să aipe:re interesele 
greceşti, dacă Grecia ar ezita să iasă din neu
tralitate şi în viitoarea desfăşurare a eveni
mentelor. 

Guvernul din Atena a hotărât să rămână 
în expectativă nu numai pentrucă promisiunile 
franceze nu-i asigură nimic pozitiv, ci şi pen
trucă doreşte, ca limpezindu-se situaţia să vază 
clar ce atitudine va dovedi Bulgaria, care şi 
acum face politică de oportunitate. Grecia do
reşte să aştepte sfârşitul tratativelor ce sunt în 
curgere privitor la compensaţii. 

Atena. - Se vesteşte că guvernul grec e
xaminând propunerea antantei a luat hotărâre, 
ca, câtă vreme Bulgaria îşi va păstra neutrali
tatea şi Grecia să rămâ'llă neutrală. 

Luptele la Duela. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
nuntă: In jur de Duela a fost scurtă vreme li
nişte, dar acum s'a pornit luptele cu noui pu
teri. Ruşii au primit pe frontul din Carpaţi noui 
ajutoare. In regiunea Stropko şi mai spre apus 
dela această localitate în regiunea Girard se 
aud necontenit bubuiturile tunurilor. Rusii atacă 
mai cu seamă noaptea şi ofenziva lor e foarte 
vehementă. Spre dimi·neată sunt însă iarăş mai 
domoliţi. In pauza aceasta se adună de regulă 
mortii şi rănitii. Ruşii nu cruţă nici munitia, 
nici oamenii săi. Pierderile lor în atacurile re
peţite sunt oribile. Rusii n'au putut câştiga in 
nici un punct un rezultat mai important, dovadă 
că am transportat număroşi prisonieri prin 
Ujhely. 

Duminecă, 28 Martie n. 1915. -----·-k ··-----------„----~-· ..... 

40.000 indieni gata de plecare. 

Roma. - Călătorii sositi la Neapole pe pi
roscaful „Danlolo" spun că la Bombay se găsesc 
60 de năvi de transport franceze şi engleze de
stinate să ducă în 'Europa 40.000 de soldaţi in
dieni. 

Grecia şi ocuparea Insulelor Tenedos 
şi Lemnos de către aliati. 

Roma. - Se scrie din Atena: Nu era un 
mister ipentru nimenea în Grecia faptul că flota 
anglo-franceză ocupase de mai bine de 15 zile 
insulele Tenedos şi Lemnos, stabilindu-şi acolo 
o bază de operaţiuni navale şi de aprovizio
nare. Această ocupare a fost o concesiune pe 
care d. Venizelos credea că o va putea face 
pe tăcute, ţinându-se de principiul declarat 
dela început al neutralitătei binevoitoare pen
tru tripla înţelegere şi profitând de faptul că 
ocupaţiunea acelor insule din partea Greciei nu 
era încă recunoscută de fapt nici în TuTcia, 
nici de puteri şi nu a fost urmată de vre-un de-
cret de anexiune din partea Greciei. · 

Acum după cum se ştie noul guvern a în
ceput tratativele pentru a lămuri această stare 
de lucruri. Unii corespondenţi germani, care 
de câteva zile încercau înzadar a face să se 
treacă sub cenzură telegramele referitoare la 
ocupaţiunea insulelor, obţinură ieri seară dela 
noul guvern aprobarea ca să tele~afieze că • 
din Atena s'au cerut lămuriri autorităţilor gre
ceşti din Lemnos şi Tenedos ,pentru a se şti 
dacă într'adevăr insulele au fost ocupate de 
trupele anglo-franceze. 

Ziarul „Temps" scrie după ştiri primite din 
Atena, că într'o convorbire avută de un ziarist 
grec cu ministrul Angliei la Atena, diplomatul 
ar fi declarat că a informat guvernul grec de 
ce flota aliatilor a început acţiunea împotriva 
insulei Lemnos, deoarece această insulă era 
considerată de Turcia ca aparţinând imperiu
lui otoman. Diplomatul nu a spus nimic dacă o 
asemenea actiune s'ar fi întreprins şi asupra 
altor insule din Marea Egee. 

Marele critic Ooon~e Brandes 

despre răsboiul european. 

Copenhaga. - In „Politiken", George 
Brandes, răspunzând întrebărilor adresate de 

Clemenceau, zice: iEu urez Fran tei tot binele, 

dar o victorie a aliaţilor aT implica victoria 

RusieJ, ceeace aşi socoti ca cea mai mare ne
norocire pentru civilizaţiune. Această victorie 

ar însemna şi întărirea reactiunei în ·Rusia, lu

cru de care ori cine respectă dorinţele po

porului şi libertatea individului ar trebui să 

despereze. .Pentru Clemenceau totul este lă

murit: Drept, adevăr, libertatea de o parte: ne
drept, constrângere, barbarie de altă parte. 

Dar lucrurile nu sunt atât de simple . .franta 
şi Anglia sunt nevote să renege atitudinea gu

vernului rus în Finlanda; Polonia şi Galitia ger
mane sunt contestate energic. In Germania o 

victorie a .Japoniei în Asia provoacă cele mai 
mari temeri pentru viitorul rasei albe. Bărbaţii 

de stat nu lucrează nici odată după principiile 
morale, ci esclusiv politice. Dacă f'ranta cuce
reşte Marocul, Anglia şi Rusia împart Persia, 

Germanii iau Belgia, toate aceste actiuni sunt 

de a potrivă de imorale. Cea din uTmă acţiune 

era de multă vreme prevăzută si discutată in

tre Anglia şi Belgia; din această cauză mirarea 

P.rantei nu se poate înţelege. 

lL 
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- „Sildslavische Corrcspondenz" primeşte din Bucu
reşti ştirea că în apropiere .de San-Oiovani di Medua 
au avut loc lupte sângeroase intre Albanezi şi Munte. 
negrini. Cauza acestei ciocniri nu se cunoaşte, ştirea e 
însă confirmata şi de o telegramă din Cetinie primită 
de Agenţia Havas, în care se mai spune că dintre Mun
tenegrini doi au murit iar trei au fost răniti. 

- „Giornale d'Italia" accentuiază într'un primarti
col că Italia nici decum nu se gândeşte să cedeze unei 
alte puteri heghemonia în Marea Mediterană, ci îşi va 
asigura viitorul. 

- Generalul Pau întorcându-se, din Rusia prin Bu
cureşti a fost interviewat în capitala României de un 
ziarist, căruia i-a declarat că găseşte de multumitoare 
situaţia militară a Rusiei. 

- „Daily Mail" anunţă: lmpotriva Calaisului s'a fă
cut în 22 Martie un al treilea atac aerian. Locuitorii o
raşului au fost alarmati pe la miezul nopţii prin bubuitu
•rile tunurilor. focul deschis împotriva aeroplanelor 
duşmane a durat 20 de minute. Dirigeabilele, cari asu
pra oraşului n'au aruncat bombe, au fost alungate. 

- Dela cartierul pressei se anuntă: Ştirea dată în 
legătură cu cărederea Przemyslului, că înainte de capi
tularea cetăţii au fost arşi toţi banii de hârtie este a 
se întelege că numai hârtiile ce formau proprietatea 
vistieriei statului au fost nimicite, iar proprietatea par
ticularilor a rămas, de sine înteles, neatinsă. 

- Cartierul principal rusesc se găseşte într'o pă

dure. Marele duce Nicolae Nicolaevici şi suita sa tră
trăieşte în vagoane. Statul maior rusesc are cu sine şi 

o biserică, care poate fi clădită şi desfăcută în fiecare 
clipă. 

I 

INFORMAŢI UNI. 
Arad. 27 Martie 1915. 

Concertul d-rei Cella Delavrancea 
şi al doamnei Veturia Triteanu. 

Bucureşti, 25 Martie. 

Amatorii de muzică au putut număra câteva 
ore de adevărată desfătare artistică, asistând la 

· concertul dat de aceste două artiste, în folosul 
răniţilor din Transilvania. Ori cine a auzit pe 
Cella Delavrance.a, interpretând pe Chopin şi 
pe Shumann, nu mai poate uita nici odată a4mi
raf1ila înţelegere muzicală pe care această desă
vârşită artistă o pune în servicitd celor doi mari 
romantici şi poetici ai muzicei. 

Dificultăţile tehnice pentru Cella Delavran
cea nu mai există. Sunt atât de uşor învinse 
încât nici cel ce o ascultă le uită, nu le mai simte; 
pare că nu e nimic mai simplu pe lume decât 
a te j11ca cum se joacă un copil cu un şirag de 
mărgele, cu vârtejurile ameţitoare din Liszt, sau 
cu tropotul impunător al unui neam întreg care 
defilează, în Marea .Poloneză de Choflin. 

Auzind aseară pe d-şoara Delavrancea, care 
anul acesta nu ne-a consacrat o seară întreagă, 
ne întrebă ni de· ce această tânără artistă nu ne 
dă mai des prilejul să o ascultăm, în marele ieom
pozitiuni pentru orhestră şi pian: concertele de 
Beethoven, de Schumann, de Chopin. 

Dna Veturia Triteanu, după strălucitul suc
ces obţinut la Bayreuth, ni s' a arătat în astă 
seară aproape ca o personalitate nouă; vocea 
ei atât de puternică şi de bogată, interpretarea 
plină de autoritate, mlădierea duioasă a frumoa
selor note de mezzo, în grieg şi în Doine, după 
avântul înfocat din melodiile de !faur~, ne-au 
probat progresele vădite ale acestui frumos ta
lent, şi ne-a tăcut să simtim re!!retzrl sincer că 
elemente de valoarea aceasta aparţine scenei 
noastre, şi îşi culeg laurii pe scenele altor capi
tale. Programul, foarte bogat şi bine combinat, 
ne-a dat prilejul să admirăm toată goma şi toată 
varietatea acestui strălucit talent. · 

PENTRU NUMĂRUL NOSTRU DE PAŞTI 

pe seama rănitilor am mal primit dela urmă-
torii: . 
Ioachim Muntean, ppresbiter Agnita cor. 5.
Dr. Simeon Chetian, advocat A2nita 5.
Geori;te Pop, consilier minist. Vaidacuta 19.
Dr. Daniil Verenca, director gimn. 

Câmpulung, Bucovina 
Dr. Ioan felea, preot Pecica-română 
Teofil Moldovean, preot Ineu 

5.·-
5-' s:-: 

. I 
Alexandru Gogia, preot Ocna Şugatai;t 3.-· j 
Coriolan Ternovan, preot gr. cat. Borteşti 3.- . 
Pascu Plapşa, Hodoni, 1.- 1 

Total cor. 42.-

0 conferintă asupra României. Din Roma se 
anuntă, că din ini(iativa „ligei italo-române", 
marele arheolog Hector Pais a ţinut o confenntă 
despre „Roma şi România în vechime". 

Inmormântarea sublocotenentului aviator 
Găina. Ni se anunţă din Bucureşti: Duminecă 
d. a. pe o vreme întunecată după o noapte de · 
l)loae şi ni·nsoaire, au fost conduse la .Jooui·nţa I 
de veci •rămăşiţele pământeşti ale nefericitului 1 

Miniatelli, comandorii Jaccarino, Ricci, Busatti, 
advocatul Bidoli. 

D. Garofalo, a fost numit preşedinte, dl Bi
dolii secretar. 

S'a iscat apoi o importantă discuţiune asu
pra diferitelor probleme privitoare la difusiunea 
culturei italiene în România şi peninsula Bal
canică. S'a numit o comisiune prezidată de dl 
Volterra şi compusă din dnii: Lan duci, Pais, 
Vivante, Scalabrini şi Pirota care se refere asu
pra chestiilor 1relative la instrucţiunea supe
rioară şi medie în legătură cu admiterea stu
denţilor români în institutele italiene de cultură, 
acordându-se burse de studii în universităţile 
italiene. S'a studiat chestiunea un.oi schimb de 
profesori universitari între Italia şi România. 

sublocotenent Nicoilae Găina, din batalionul Sufra2etele in răsboiu. Jn savurosul Hero
III artilerie de cetate, vktima cunoscutului dot, care ştie să spună enormităţi cu gratia ino-

centului, şi imposibilităţi cu naivităţi pline de 
accident de aviaţie dela Ootroceni. candoare. -,.- ·Herodot, cel mai lesne crezător, 

Corpul defunctuJiui o~iţer fusese aşezat în . dacă nu cel \nai mistificator, dintre rstorkii 
I ·t l l · T1 R · Er b t " I vechi, ne vorbeşte despre tara Amazoanelor. 

cape·~ ~1 a'~ Ul mn air „. egma . isa .. e a . ~ Obiceiurile Amazoa!1elor au te~ta! pe_ fiicele 
Pe s1crml sau depuse coroane ·ŞI flon. oh l moderne ale legendarei Eve, proba ca mişcarea 
ţerii batailionului III artHerie de cetate ofiţerii ,sufragetelor din Anglia cu violenta şi exage
şcoalei de aviaţie familiile Găină ~ăpitanii ratia. ei, urm~rea 0 câ.t ?la~ la~gă P~rticipare a 

' ' femeilor la viata pubhca barbateasca. 
Manodescu, Florescu, Atanasiu, Dumitrescu, Această mişcare când nu era comică şi gro-
Săulescu, etc. tescă, era inoportună. Aşa cum se agitau sufra-

In ·orele 3 d. a. a început serviciul fune- ~etele ni_s:i un bărbat -întel~pt şi nici o fem~e 
. . . . . mteleapta nu le .putea susţme. Dar ele au fa-

bru. A of1c1•ait arh1mandntll'l Scnban. Erau de cut acuma o mişcare care le reabilitează şi Je 
faţă dnii generali: Coandă Panaitescu col. înaltă: Ele au debarcat fără multă tergiversare 
Stravoka maior Stănc~ căpitain :popo- şi ta1!1~tam .de reclamă ~arm~n, în _F~_anta unde 

. . . '. . .. . . . ' pregatite bme, voesc sa faca serv1cn potrivite 
v1ic1 Ş1 to~ of1ţem dm avlaţ1e. A ~uat parte la şi utile; vor intra în servicii de telegraf, de tele-
înmormâ·ntaire şi o delegaţie a bata1lionudui III .fon, ~e.şo!euri,_ etc. ~u modul acesta vor degaja 
d t te d" B ~- 1. pe atat1 barbat1, can se vor putea duce pe cârn-

e ce a m ra11 a. pul de luptă. femeile, astfel, vor fi dat şi proba 
D. maior St ă ·n e s c 'tl a ţinut o cuvân- unei jertfe ipentru patrie, în timp de răsboi, şi 

tare în ·care a arătat cine a fost cea de a patra lucrul acesta va pleda mai puternic în sprjji
vktimă ai aviaţiei române, suhl:oom. Găiină, nul revendicărilor lor, decât gesturile violente 
un Olfiţer şi excelent om. D. :locot N e g r e s c u 
şi-a luat un wltim adio, din pairtea camarazi
for, dela viictima g-roaznicului accident de avia
ţie dela Cotroceni. 

Sublocotenentu1!ui Găină i s'a acordat me
dalia „Virt'Wtea mHitară", care a fost purtată 
pe pernă în timpul înmormântării. 

Cortegiul a parcurs srăzile f ranomasonă, 
ca1Jea Griviţei, str. Car·()! şi calea Şeriban-Vodă 
până rJa cimiterul Belu. · I 

La înmormântarea sublocotenentului Găi
nă au luat parte şi o mulţime de civi!ld, mişcaţi 
de premaitiura şi' groaznica ilui moarte. 

Moratoriul va înceta În 31 Iulie. Noul mo
ratoriu, al şaselea (care cuprinde putine modifi
cări fată cu cel precedent). care a fost ordonat 
în zilele aceste prin ordinatiunea ministerială, 
cuprinde un paraO"l"af, în care se r- ..... „_ că mo
ratoriul va înceta în 31 Iulie 1915, adecă după 
acest termin se va putea pretinde suma între
g-ei datorii. Dispozitiile privitoare '::i încetarea 
moratoriului se vor face cunoscute prin o nouă 
ordinatiune la timpul său. 

Svonul despre prinderea autorilor atenta
tului dela Casinoul din Sofia• (Bulgaria). Unele 
ziare din Bucureşti au publicat - după ziarul 
„Borba" din Rusciuk - ştirea că acolo ar fi 
fost prins unul din autorii atentatului dela Ca
sinoul din Sofia. Autorul ar fi un anume Sach
manschy de origină sârbă. El ar fi declarat că 
a executat planul atentatului împreună cu alti 
patru indivizi, dintre cari doi au fost omorâti 
cu revolverul de unul dintre criminali. \ 

Leg-atiunea bulgară din Bucureşti - scrie 
„Viitorul", - n'a primit nici o ştire cu privire 
la descoperirea autorilor atentatului ·dela Sofia 
asa că ştirea trebuie primită sub rezervă. 

. Dela liga italo-română. Se anunţă din Ro
ma. Secţiunea ştiinţifică a Ligei italo-română a 
ţinut o şedintă la institutul colonia·! italan. Au 
partidpat la şedinţă senatorii: Garofalo, Voi
terra, deputatii: Arton, Landuci, •foscani, Pa
ciulii, Bianchi, Vincent şi Murri, profesorii Pais, 
Vivante, Scalabrini, ·Pirotta, conţii Deciani, San 

şi discursurile incendiare. 

Rolul dentiştilor În răsboiu. Se află dtn Ber~ 
lin că sunt mai mult de 800 de dentişti printre 
trupele combatante. Organizarea serviciului de 
dentistică se perfecţionează din ce în ce el 
devine tot mai necesar, nu numai pentru îngri
jirea gurei soldaţilor dar .pentru numeroase răni 
la cap, mai ales la fălci, produse de armele de 
foc. In unele oraşe ca Berlin, Dtisseldorf, Heidel
berg, Strassburg şi a. s'au instituit lazarete 
speciale unde se îngrijesc rănitii de fălci: în 
timpurile trecute aceste soiuri de răni produ
ceau urmări foarte grave,· azi însă dentiştii, cari 
merg împreună cu· trupele, ipat numai .decât 
să aşeze la loc oasele maxilare şi îngrijirea este 
în urmă cu mult înlesnită. 

Stabilirea admlnlstratiel austro-ungare in unele 
părU ale Poloniei. „Politîsche Correspondenz" din 
Viena află că ziarele austro-ungare şi străine au 
publicat iax::um câtva timp textul unui afiş conce
put cum se pretinde în limbile rusă, polonă şi ger
mană, relativ la stabilirea administraţiunei austro
ungare în unele districte ale Poloniei ruse Din Ioc 
competent se constată că afişul respectiv avea 
textul următor, dar era publicat numai în limbile 
polonă şi germană: 

- In numele M. S. împăr.aitul-rege, regiunile 
regatufoi Poloniei smulse de sub dcnninatlunea rn
să de armata austro-ungară sunt puse sub admi
nistratiunea austro-ungară; probitatea şi bună
voinţa vor domni în districte şi guvernăminte. 

Administratiunca districtului Piotrkow, căruia 
apa•rtin de aci înainte şi acele comune din districtul 
Lask în cari s'a afişat această proclamatiune; e gi
rată de comandantul districtului imperial şi regal 
din Piotrkow. 

Administratiunea districtului Noworadomsk, 
căruia apairtin de aci înainte şi acele comune din 
districtele Czenstochowa şi Viel•un în cari s'a afi
şat această proclamaţiune, e girată de comanda
mentul de district din Novoradomsk. 

Toate drepturile fundamentale ale persoanelor 
privaite, toate principiile de drept în vigoare în 
regatul Poloniei vor fi menţinute, dacă motive "U

ternice nu vor determina pe M. S. apostolică să le 
schimbe. 

Din cauza stării de răsboiu se opreşte, în inte
resul armatei popuJatiunei, exportul următoarelor: 
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grâu, cartofi, fân, paie, piei, petrol, merinde de ori 
cc fel, vite de tăiat şi tot ce e necesar armatei. Şe
fii administratiunei vor căuta să slăbească :i.spri
mea răsboiuhui pentru civili. 

Tineti socoteală de această şi colaboraţi de 
bună voie. 

Piotrk01v, Februarie 1915. - Comandamentul 
armatei imperiale şi regale. 

Stiri din România. Toate vagoanele străine 
cari vin în tară se examinează fie la frontieră, 
fie în interiorul tării. Toate acelea cari se gă
sesc cu mărfuri ce nu pot fi transitate, se îna
poiază. Aşa că nu poate trece nimic pe Ia noi 
din mărfurile a căror transitare nu este permisă. 

- Directiunea sanitară militară (biroul mo
bilizării), reaminteşte studentilor . în medicină, 
farmaciştilor şi veterinarilor, că cei amânaţi 
pentru studii, ca şi dispensaţii, sunt la dispozi
ţia armatei oricând va trel;>ui să ia parte în 
campanie în mod obligator, iar nu facultativ. 

„Poporul" institut de credit şi economii so
cietate pe actii în Lugoj avizează, că adunarea 
generală ţinută în 25 Martie a. c. a fixat divi
denda în 5 cor. de cupon. Cuponii se schimbă 
conform statutelor începând cu l-a Maiu. 

Un nou proectil contra aeroplanelor. Ziarul 
„Lyon Republican" primeşte din Madrid ştrrea 
că un artilerist ai inventat un proiectil contra ae
roplanelor şi baloanelor, care face să explodeze 
gazele din interiorul băşicei aeroplanului. .Expe
rienţele au reuşit bilfle şi proectilul a· fost tri
mes ministerului de răsboiu spre examinare. 

Un comunicat al ministrului de răsboiu ro
mân. In conformitate cu articolul 52 din legea 
recrutării se ştie că nu pot deveni ofiţeri decât 
acei cari au absolvat cel puţin liceul. 

A vând în vedere această dspozitiune, mini-
sterul instructiunei publice - întrucât clasa 

· 1916 va fi incorporată în zfoa de 1 Aprilie a. c. 
- a decis ca elevii aflători acum în clasa VIII-a 
şi cari urmează să fie luaţi în armată, să poată 
depune u•n examen de absolvire i;pecial în Mai. 

In epoca fixată pentru acest examen servi
ciile de încorporare vor acorda concediile ne
cesare mentionaţilor tineri. 

Norma după care se va tine acest examen 
va fi fixată de ministerul instructienii şi comu
nicată zilele acestea. 

In situaţiunea mai sus arătată pot intra şi 
tineri cari se înscriu voluntari în armată. 

Ministerul aduce .acest fapt iJa cunoştinţa 
publică pentru ca tinerii cari au drept să be
neficieze de această favoare să se poată pregăti! 

x Se atrage atentiunea publicului asupra pe
pinierei de altoi a firmei „Ktikiillomenti .Eisa 
Sz6l6oltvânytelep - proprietar frideric Cas
pari, Medgyes, comit. Nagpkfikullo, a cărei re
nume garantează promptitudinea cu care este 
servit publicul. . 

x Pălării elegante. albituri, cravate, parde
s!uri de ~urnă p. b.ărbati şi femei, ciorapi, ba
tiste etc. m cel mai mare asortiment si cu cele 
mai ieftine preturi se vând în ' 
prăvălia de modă pentru domn·1 Chic" A d ,, , ra 
bulev. Andrassy nr. 15. 

Vis-a-vis de hotelul Panonia. 
(tte 2892-1 O.) 

·ultima oră. 
TRUPELE NOASTRE BOMBARDEAZĂ POZI

TIUNILE SÂRBEŞTI. 

Bucureşti. - Marti, aviatori) austro-ungari au 
bom_bardat i>ozitiunlle sârbeşti dela Cladova si 
Tek•a. ' 

ARMATA ASEDIATOARE DELA PRZEMYSL. 

~eneva. - Armata rusească eliberată care a
sediase Przemysl-ul a fost dusă pe linia Gorlişte-
Dwzaje(. 

Duminecă, 28 Martie n. 1915. 
I 

I Koma-san, ce au vorbit? 
! - N'am prea auzit bine, mamă, dar am 
I înţeles că~ern vorba de Iku. 
' -- De lku? 

KenjJ„o Tokutomf. 

Până la moarte .•• 
· Roman japcnez. I . - Da, trebuie să se fi retrecut aşa. Mama 

1 Im Takeo-san ~ufere de re1;matism şi este su-
Tradus în româneşte de: P. Robescu. 

1
· p~răcioasă din pri-cina aceasta. Se pare că într'o 
, z1, lku vorbind cu Nami, ar fi zis: "Biata mea 

(Urmare.) (11) I stăpână! Imi pare rău din sufiet, de d-ta, dar 
Doamna Kat~ scoase din pungă o cutie cred c?. doa~n~ ~a:vashi~I?v„n'o să t~ăiască 

cu bomboane, SI 0 puse pe mllsn, zicând: I ~uit, }1rnd batra~a ş1 ~olnav a .. Cum oh putut 
- Pentru Ki-chan şi 1Mi· chan, împrrnriă I lku ~a vor~easc? ~ş~A· , A • A V 

cu salutările mele. Nu s'a isprăvit încă şcoala? Or de ca te ~n batian~ aceasta 1?1. vara nasul -
Unde sunt? Ţi-am adus şi tie ceva _ zise, unde nu tr~bme,)ace cate-9 pros.tle A 

întinzând un ac cu o floare artificială, fetei A --: Se par~ ca. so~cra lu! ~arm, ţŢeca~d .Pe 
care se întorcea în cameră cu ctştile per.tru langa uşe, aŢ h auz1.t, ş1 atunci sa te ţn galal?:!e ! 
ceaj. "' ' -· Aşa-! t!~bu1e, de ce vtragev cu ur.ech1a ! 

- Iti mulţumesc, tanti, pentru mine şi pen- . :- Se _nacaiise aşa d~ rau, ca Nam1 spe-
tru copii. o să Je pară ioaite bine. nata, a dat tu.g-a la tanti Kato. 

Intră o servitoare şi spune că a venit un - La, ta~tJ? . . 
om dela Crucea Roşie şi vrea să vorbească , Da, Nami-san _?e du~e dese-on, la ţantI, 
cu doamna Schiqa Kataoka; dânsa îşi ceru sau pentru vre-o par~re, ş au pentru v un a1utor. 
ertare şi eşi, dar mai nainte făcu un semn fe- Yico!"ltesa sur~se iromc. 
tei şi-i spuse ceva la ureche. fc.ta, ascultând . - ~1 pe u~ma? . V • • • 

de ordinul dat, se ascunde după o perdea, ca I :- ~ e u,nna. tata ~ .zis .~a ar V fi m~1 bme 
să asculte ce va vorbi generalul. I ~a~a Iku sar duce sa mgn1easca de vila dela 

Koma, cu toate că era fata generalului cu ţara . 1 V • • 

prima soţie, era totuşi foarte iubită de vi con- . - Aşa V a.}1s · -- exclama vicontesa muată. 
fesa, care ura pe NC1mi din cauza firei saie Şi pe UŢma : . v . 
tăcute, pe când sora sa avea 0 fire veselă. ~ş f.1 mai ~uz1t ceva, daca nu venea K1-
Afară de aceasta, prtftra pe Koma, şi din chan, şi atunci„. 
cauza că generalul ţinea mai mult la Nami. 
Acţiunile tuturot egoiştilor sunt ~pontanee şi 
nu ţin sama de semenii lor, dar când fac câte 
ceva, o fac numai cu gândul de a profita ei 

(Va urma). '· 

însuşi. Doamna Kataok<1, atât de cultă şi a.tât 
de inteligentă, nu ştiuse să-şi atragă 8 supra POSTA ADMINISTRATIE~ 
sa, nici una din multele simpat1i ce toată lu- .Paraschiva Murgu, Utvin. Am primit 7 cor. 
mea avea pentru generalul, astfel că, llri-ce în abonament până Ia 28 februarie 1915. 
manifestaţie de dragoste ce i-se arăta. fie ea =··-~c~c·====.:..=0=,..~~~=---- ----- --= 
ori cât de mică, o umplea de buc rie. Bătrânii Redactor responsabil: Constantin Savu. 
servitori ai casei fuseseră înlocuiti cu alţii noi, 
cari ştiau să vorbească cu stăpânii lor, cu 
miere pe buze. 
. Koma-san nu avea nici un motiv să nu-ş\ 
mbească sora, dar bagând de sama că mamei 
sale vitrege îi plăcea când i-se vorbea de rău 
de ea, spunea fel de kl de povtŞti de Nami, 
cu toate că bătn!na lku să uita la ea mirată. 
Obietiul acesta urât, care la Korm1 se prefă

CA PRACTICANT. 

află loc un tânăr absolvent de 3 
sau 4 ci. gimnaziale, reale sau ci

vile, la firma 

cuse într'un vitlu, a adus multe foloase ma- (Co 2396-3) 
mei vitrege, ciliar ~i după măi itişul Nami. 

IOAN COMSA & FIU 
Selişte (Szelistye, Szeben m.) 

~orna se as.:unst~e după perdeaua fere-
strei (.J'a doua, şi auzea râsul }:;enernlului şi 
al mătuşei sale. Dar glasurile se ~tinseră şi 
nu mai auzi dc:ccl.t două-trei voi be răsli:'ţe: 
„soana", „N;1 mi·san~, când de-odată, dAnsa 
~uzi un glas de copil, cântând un cântec mi
htăre::sc. Ki-clLin, vJzând fu;;da rosie din pă
rul sorei s:tle, se aprop'rie de fereastră. şi· cu 
toate semnt:le ce-i făcea Knma să Lică. dâ:~
sul strigă în gura mare: „Konia ·san, ce faci 
aco10 ?~ f ·1ta, dând din umeri nacăjită, plecă. 
iar copi!ul sări în cbmera generatului. Când 
văzu pt: mătuşă-sa se înch111ă surâzând, apoi 
sari pe genunchik tatălui său 

-- Uite, uite, cum a crescut Ki-chan la 
nostru !.„ Cum mergi cu şcoala? Bine, nu este 
aşa? ... şi cu aritmetica?„. Bravo bravo.„ când 
o să vii pe la mine? 

- Unde este Miki? zise tatăl dându-i 
câte-va bomb.~ane. - M ltumeşte tanti. de 
bomboane; Şt11 tu unde este mama? Tot în 
salon? Du-te şi-i spune, că tanti este gata de 
plecare. 

Copi!ul pleacă şi generalul, care era preo
cupat, zise cumnatei sale: 

- Te rog să mai vorb'eşti cu Jku .. Intot
d'auna, m'am temut de ceiace s'a întâmplat 
acum „ N'ar fi trebuit s'o las, dar Nami s'a ru
gat atâta, şi Iku era aşa de mulţumită să stea 
cu ea.„ Şi acum„. Aşa dar, ai înţeles cart este 
dorinţa mea„. 

- Doamna KRtaoka intră oe uşe : 
- Vrei să m· şi laşi? .. 1mi pare foarte rău 

că am avut o vizită, tocmai arnm „ Este vorba 
de serbarea aceia. dar mi-e teamă că n'o sa 
prea reuşească. Pleci? Te rog să arăţi com
plimente lui Chizu· ko-san. 

se afli de vânzare cărţi de rugăciuni, 
bisericeşf, literare, populare etc. etc. 
Em. Origorovitza. >Cum a fost odată«. 

Schiţe din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 
Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . 
Dim, Cantemrr. >Descrierea Moidovei< . 
Oustave Flaubert. >Salambo<. (Roman is·, 

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

2·so 
t·-
190 

2·-

Gheorghilă . . . . . . . . . 2·-
Victor Eftimiu. >Poemele singurătaţiic 

(Poezii) . . . . . . • . . • . . 
Alexandru Ciura. foiletoane . . . . . 
I. Slavici Poveşti. . . . . . . . . . 
Ion Creangă. Opere complete. . . . . 

2·-
1·00 
1·50 
2·-
2·-
2·-

Ion Pil.lat. >Eternitaţi de·o clipă. Poezii . 
Ion Gorun. Lume năcăjită. Povestiri . • 
Ouy de Maupassant Povestiri alese. Tra· 

duceri de M. Sadoveanu • . . . . 2 -
A. C. Cuza. Naţionalitar0a în artă. Principii, 

fapte, concluzii . . . . . . . • • 
Al. Cazaban Ce nu se poate spune • . 
Constanţa Hodoş. Martirii. 
ules Payot. Educaţia Voinţei . • . 

Ouy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 
man ............ . 

t·so 
2·
t·so 
2·-

2·-
3·-

LUPTELE DIN CARPA n. - Mulţumesc. Acum plec. La revedere. 
·-- Te însoţesc şi eu, zise generalul. Cine 

O. Coşbuc. >fire de torte. Poezii . . . 
Caton Theodorian. >la masa calicului<. 

Nuvele şi şchiţe • . . • . • . . t·so 
'!.enev~. -:- După cele din urmă comunicate, vine cu mine la plh1bare, 'Ki sau i'\'i? 

Ru5u cimtinua atacurile lor de-a/umml râuri/iJr On- , Când doamna kataoka rămase singuril, 
duva şi laborţ şipe drumul ce duce ta Bdrtfa. ; şezu pe un fotoliu, şi chiernă pe Koma. i 

----~---·------~-------~.-~.....,_._._ ---..~·----- ---·_ . .........._ -·--· -

1000 doine, strigături şi chiuituri ce să 
obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 
astre poporale . • . . . • . • . so·- ' 

~ ·' 

,., 
' 

: f 

_ ... 
. ţ 

I 

f • r 
t 

~ 
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Povăţuitor la tmpărăflea cerurilor 
Cuugere de d(ferite cântece cuprinzând 

hore, doine, sârbe cântece de petrecere, 
marşuri, serenadt>, cântec~ poporale şi 

-·60 

divnse . . . . . . . . . . -·10 
t, Contribuţiuni istorice privitoare la trtcu · 
" tul Românilor de pe pământul crăiesc. 

--

' ; --! 
f 

• 

Carte edată la iniţiativa şi sub ingrij rea 
dlor: Dr. llarion Puşcariu, Ioan de Preda, 
Dr. Lucian Borcia, Dr. Ioan Lupaş, Dr. 
Ion Mateiu şi Dr. Silviu Dragomir . . 4·-

Simion Popescu, profesor. Contribuţiune 
la munca pentru ridicarea poporului. (Scri-
sori cătra învaţători, preoţi şi către cei 
ce yor să-şi cunoasca neamul). Lucrare 
premiată de Academia Română. . . . z·-

Versuri alese. Poezii pt>porale Poezii de 
dragoste ş. a. Poezii cătăneşti. Poezii 
religioaşe morale. Adunate de Ioan I. 
Ciurcu. . • . . . . . . . .. - 60 

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

Balade poporale. Din ~ura poporului bă-
năţean. Culese de Gheorghe Cătană, 
învăţător • . . • . • . . . • • -·60 

>Cantorul bisericesc« sau cuprinsul ve-
cernei, utreniei şi liiurgiei pe 8 glasuri, 
împreună cu rânduiala serviciului bise
ricesc. Aranjat de învăţătorul Oeorge 
Bugigan. Preţul: broşat Cor. 10·-, le-
gat în pânză 12·-, în piele . . . . 14·-· 

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân· 
găierea fiecărui creştin. lntocmită de ie· 
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă-
năstire Sinaia. Legată • . • • • . 2·50 
legată în piele roşie . I . . . . 5·-

Noul Testament al Domnului şi Mântuito-
rului nostru Isus Hristos . . . . • -·70 

Noul aşezământ. Legată . . . ·. . . t ·20 
Epistolia Domnului nostru Isus Hristos -·20 
Cele 8 1Jlasuri sau Octoihul cel mic. Le· 

gat 1.50, 160 şi . . . . . . . . 2·
Noul Testament. Partea întâia. Evenghe-

liile dupi Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan, 
de Arhiereul Sofronie Craioveanul . .. 4·

M Sad11veanu Povestiri din războiu . . 2·
Thomas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi 

eroicul tn isterie. Traducere din limba 
engleză de C. Antoniade dr. în filozo-
fie. Pretul . • • • • • • . . • . 2·

Em. Origorovitza. >Chipuri şi graiuri din 
Bucovina<. llustraţiuni de N. Bran • . 2 50 
Pentru porto săse adauge de fiecare carte 

10-20-30 fii. Pentru cele trimise sub bandă <+ nerecomandate) librăria nu ia asupra sa 
nici o răspundere. Pentru recomandare să se a
dauge separat 25 fil. de pachet (până la l kgr.) 

I VIN.URI 

:' n 

vechi tpi noul de vâ:ndu"t. 

Adressţivi ou toată tncrederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Vilâgos) Petru Benea, 
căci VA trimite numai vinuri bune, cmate şi pe 
lângA pre~urile cele mai moderate. 

Vinuri vechi din anU 1911 - 1912 
V1n alb - - -·74 -·62 
Rtzllng - - - - •76 - •64 
Roşo de MlnJş - 1·60 120 
Uarbenet - - 1 ·40 -· -

Vinuri vechi şi nou dln anul 19U. 
Vtn alb - -·52 -"42 
Rtzltog - ,__ - -·54 -·44 
Ş.tller - - - -·56 -·-

Rachiuri. 

Rachiu de treve - - - 2· -
Raehlu de treve specialitate - 2-.10 
Expediez la dorinţi tn sticle şi în canti-

tate mai mică vin. 
Vinul se expdieazA cu rambursă dela 50 

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

/ 
8eM7 Petx-u Ben.ea 

propr. şi neg. de vinuri 

Yll&go• (Arad m.) 

Rado G1uta GYiiKGY 
prăvălie de conf(cţiuni 

pentru dame în ARAD. 

' • 
lloutăfi în 

COSTUft1E 
din cottelen, pepita şi alte stofe 

MENYHERT 
I I 

ES TARSA 
magazin de pardesiuri 

pentru dame. 
la modă cu cel mai bun croi, ARAD . hll}ov. Andnn~~y H. 
acum dela 35 coroane în sus. 1 ' u u' U1 a~~ 

' • 
JACHETE 
după moda cea mai nouă. 

Jachete scurte, 
Capoate de sport, 
Jachete de mătasă, 

· Capoate albe, 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, 
Talii, 
Halate 
fuste, , 
Mantale de lister şi gumă 

in asortiment extraordinar. 

' • 
Bl11zo ~i haino Uc Uolin. 
Preţuri fixe I Telefon: 238. 

(Ra 2376) 

Vis-a-vis de intrarea blsericei Minoriţilor. 

Noutătile noastre : 
• 

Pardesiuri negre şi tegethoff .. 
Rocuri moderne 
Sacco Cottele n 
Pardesiuri coţcate 
Rocuri de mătase 
Pardesiuri pentru fete şi copii 
Costume negre şi tegethoff 
Costume în culori 
Costume pepita 
jupoane moderne 
Talii de mătase 
Talii moderne 
Talii de doliu 
Pardesiuri de gumă. 

• • 

Preturi fixe . 
Telefon 855. 

Fiţi ·atenţi la firmă! : 
(Go 2384-t>) 

I 
i 
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Vilă americană 
altoită 

precum şi 

Port-I Ito I 
; 

şi I 
/ B utaşi • I mericani 

furnizează 
renumita 

(He 2298-24) firmă: 

Caspari f riderich 
Mediaş, (corn •. Nagykfikilllo) 

Selectiunea garantată. Cere•i catalogul ! 

!!!!Im„„ ...... „„„„ ... „ ...... „ ___ 

SALON
·cremă t cor.30 fii. 
-poudră t „ 30 „ 
-săpun t „ - „ 
-maniciir 65 Iii. 

Comandele . din provincie se expe
. :: diază zilnic tn mod prompt. :: 

•• ROMĂ NU l" Duminecă, 28 Martie n. 1915. 

paroes~m~! ~F.~nep~ ~~ ! ~! ~! .. ~ 
dele de dantele şi de pănură se curăţesc şi vopsesc cu multă grijă şi specialitat%e:; 'f ~ 

I stabilimentul meu industrial de vopsitoria 
de pănuri şi de curăţitorie chimică, 

I 

aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte h~~i.
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi 9tc. se vopsesc grabnic în 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu special!tate în 

croitoria mea specială. - Scri,sori de recunoştinţă din toate părţile ţării. li 
Lu c z a, Jo"' z se f. vopsitor de p1nur1 Szeged . 

' 9i ourlţitor chimic • I 
I TELEFo•: Prhălie şi stabiliment principal: TELEFo•: 

99~·.- _ • ~ atr. Laudon, nrul 9., oolţul ~ 994
• ~. 

a;:e;;;;;;e;;; ~ pietef Valeria. (Lu 2106) ~ __ 

STEFAN SLADEK jun. fabric-ă de mobile 

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

Cea mal renumită · 

mare fabrică de mobile 
din sudul Ungar-iei (Versecz). 

Far1nacia la „Sf. Francisc" I Budapesta, bulevardul Olliil nrul ,. ~~,; 1
1 

Pregăteşte mobilele cele mai moderne 
şi luxoase cu preţuri foarte modei'Ste. 

Mare depozit de piane excelente, co
voare, perdele, ţesături f oc1rte fine şi I 
maşini de cusut. - (Sa 113) „ ... „„„„„„„ ... „„„„ ... „„ 

1~~·-~·-····„---.-.-~~·~~·~~„'9!----···~ 
ln atenţiunea 
negustorilor I 

I «*$)~- ..,_,.. ca medalia ... mue la npozl~a milenad din Badap„ta la lll!lG. I 
I lli~Ji~1~ Tumălotia de ciopata. - Fabrica de scaune da fier pentru ciopata alui I 
I Fiul luf Antoniu Novotny, Ti~~:~1~~a- - i 

( 
~· 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen
tra preţuri. de fabrică. :: :: 

~ Se recomandll spre pregătirea clopotelor noul, precum la turnarea de nou a jl 
!I clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garantfe W!l•alsal~~~~il$- I' 

I
- de mai multi ani, provăzute cu adJustări de fier bătut, construite spre a r.I 

lntoarce cu uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o • 
~ lature fiind astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu deosebire Wl 
~ CLOPOTELE OĂURITE, de dânsul Inventate şi premiate în mai multe 
~ rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - cu 9' 

In depozit: Kagler, flei· 
Ier, Tdrth şi Manner. · :: :: I 

OÂBOR MIKLOS Arad, 
Piaţa Andrdssp, colţul Salacz utcza 

f!I tăurl ca figura S şi au un ton mal lnteslv. mal adânc, mal limpede,· mal ._ 
,~ plăcut şi cu vibrarea mai voluminoasă decât cele de sistem vechiu, astfel ~ :li că un clopot patentat de 327 kgr. este egal în ton cu un clopot de 461 kgr. '111 
"âlE patentat după sistemul vechi. - Se mai recomandă spre facerea scaun~Jor ~ 
"!Jlf.! de fier bătut, de sine stătătoare, - spre preadJustarea clopotelor vechi ca -tt===~ &IC . 

Telefon 1059. Telefon 1059. :ji adJustare de fler bătut - ca şi spre turnarea de toace de metal. - ~ _ ~ 

(Oa 2270) 
~ Preturi-curente Ilustrate trimit gratuit . . · fi] 

~..:~,---·~·~11~~·~~$1~~~-~--~~~:t.~•~ 

Cea mai buni api de dinţi premiatl la mal multe I 
e»poziţii lnternaţtonale cu cele mai mari disttncfif. 

Ei<><> CC>X-e 
plătesc aceluia care după înkebuinţarea 

apei de dinţi BARTILLAS 
-o stlcll 80 fli.- mai are durere 
1 de dinţi sau miroasl gura. : 

Ed. Bartilla~Winkler's Nachf. 
•• •• L. PLA.N •• • • 

Wien, X. Goethegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Să se ceară 
pronunţat ApA de dinţi Bartllla; pentru denunţările falsificaţi
lor plătesc onorar bun. In comunele în cari nu se poate căpăta 
această api trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80. fii. 

I ~PRAV DE PELE H0FER1 
Acest prav impregnat cu accid boric a căf!Ii efect. exce~en.t 
e în general cunoscut, se pregăteşte m trei tăr1m1. 

No I. prav de stropit pentru copii • • a cor. -:so 
No II. Pudrl, albă crem. sau roza • • • a cor. I -
No IIL Prav de stropi pentru blrbaţl 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 P 0 • 

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

maciile din ţară şi străinătate şi dela : 

Zentral· HO„ fER'S APOJi!EKE WIEI 111'. Versendungsdepot 11 ,;Ungargasse 14. 
(E 1968-00) 
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