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ANUL V. 
AtJONAMENTUL: 

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 oraş şi interurban 
Nr. 750. 

In lumea viitoare. 
- După sfârşitul răsboiului. -

Arad, 20 Martie. 

In faţa măcelufai care a tr:ansformat la
nurile cele mai fertile ale Europei într'un i
mens icimitir lipsit <le cruci şi totuş prea pu
ţin încăpător în cadavre, cugetătorii practici 

. şi vi•sătorii irncoriigi1bili se ciocnesc în icon:
·Cepţii 1p.rin prismele deOISebite în cari văd lu
mea viitoare. 

Cei dintâi privind realitatea itdstă a sân
g.elui care îrnroşeşte râuri şi câmpii; cerce
tând cauzele cari au deslănţuit oei ma•i crunt 
dintre răsboaiele, pe cari le-a cunoscut când
va omenirea; răsfoin1d în paginele istoriei tre
cute a celor 3130 ani ·de răsboiu şi numai 227 
ani de pace în scurgerea de vreme, caire se 
marchează între anii 1496 înaiintea erei creŞ
tine şi până la anul 1862 din era noastră; cu
getătorii pacinirci gândind şi la veşnicele in
.terese economice şi politice, cari a1u despărţit 
şi vor malÎ putea desparte î•ncă în ciocniri 
violente popoarele între ele, .nu întrevăd după 
răsboiul aotuail încă 'diesarmarea generală şi 
nici vre-o autoritate hotărâtoare a cuvântului 
paşniicei instituţiuni internaţiooale a tribuna-
1lelor arbitrar·e. 

După credinţa şi părerile acestea, răsboiuJ 
.actual nu va fi cel din urmă şi nici nu se via 
începe cu el acea mult visată armonie defi
nitivă între popoare, care să oreeze inutili
tatea gurilor de tun şi a ascuţişului de săbii. 

In acelaş timp, însă, visătorii pe cari nici 
chiar spectacolul 'groaznic al măcelului gene
r.al nu a reuşit să-i readucă la realitatea aşa 

" 
Clipe. 

I. 
Azi dimineată. 

Pămdnt11l pare un sicriu 

Şi soarele un disc de ceară 

Şi nici un glas nu înfioară 

Tăcerea-enormului pustiu, 

Doar vântu 'n glas de f)(Jrastas 

Vuiri din depărtări trimite ... 

... Dorm zările încremenite 

Pare că-al mortii trist popas ... 

Aşa va fi cdnd rostul lumii ... 

- Un vis frumos - s'a destrăma 

Zdrobindu-vă cu moartea sa 

Pe voi drumeti .... uscate mumii. 

O. Hulea. 

Numărul poporal pe I an 4. cor 
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de elocventă a situaţi-unei din prezent, îşi 
făuresc cu gârrdul o lume viitoa·re a:lta. trăesi~ 
cu speranţa iluziilor de o clipă şi întrevătl, 
prin prisma totdeauna roză a oricărei lumi 
închipuite, o trainică şi definitivă pace ob
şteaisică care nu va ma·i fi tU!lbm•ată nici de bu
buitul glasului de tun şi nici de zăngăniitul su
gestiv al încrucişărilor de săbii. Cu a'lte cu
vin:te, desarmarea generală, pace şi bună
voire între oameni şi între popoare. 

Dacă în forma nooă a lumei vi-itoare e 
posibil oa nici unii şi nici ceilalti să nu gă
sească confirmarea î:ntreagă a chipu·lui lor de 
a gândi şi de a vedea. de sigur însă că între 
judecata rece a cugetătorilor şi între iluziile visă 

~ 

torilo1r incorigibili, trăieşte în mi•nţ~le şi su-
fletele tuturor nădejdea în posibilitatea unei 
situaţiuni mijlocii, ·caire să creeze după acest 
trăsboiu o lume viitoare cu o mai bună înţe
iegere a spiritului de dreptate sooială şi între 
oameni şi între popoare. 

O prefa'Cere va ieşi fără îndoială din a-, 
ceastă cruntă conflagraţiune. o prefacere 
care dacă nu va putea fi rn:dioală, va aduce 
însă o schimbaire în bine, va fa.ce să dom
nea'SICă un spirit de mai multă omenie, care 
se va impune de a!ltfel singur, tocmai din 
pricina atâtor suferinţe de cari se resimte o
menrrea în cursul tristei experienţe a răsboiu
lui alCtual. 

Amrnti:rea suferinţelor a'Cestora, cari se 
vor uita foarte cu greu, va fi sfetnicul şi că
·lă uza cea mai prudentă şi mai îlliteleaptă în 
înjghebarea nouă a lumei de mâne. 

Rănitul. 

De Al. Ciurai. 

Trenul se opri în gară şi un ofiter se coborî, 
dibuind pe treptele vagonului, sprijinindu-se pe 
o cârjă, 

Era slăbit; mustatele tunse scurt şi fata 
proas1)ăt rasă scoteau şi mai mult la iveală pa
loarea lui de mort. 

Trecu pe lângă şeful de gară şi pe lângă al
tii. cari nu-l recunoscură. Ii observă numai cu 
coada ochiului, cum îl privesc, cu un aer de ad
miratie pentru pasul lui şovăitor şi pentru deco
ratia de aur, ce-i at<lrna de piept. 

Birjarii :Se înghesuiau, dfertndu-i trăsură . 
EI se opri o c1 ipă şi strigă pe unul:· 

- Niculae. Hai şi mă du! 
Birjarul îşi ridică, cu sfială, căciula, se re

pezi la geamantan, apoi rămase de-odată, cu 
ochii căscati. recunoscându-l. 

- Sărut mâna, domnule doftor! Bine, că 
te-a adus Dumnezeu acasă în pace. 

Apoi. când se urcară în birjă; el spuse, cu 
glas înduioşat:· 

- A slăbit domnu advocat putin .... dar va 
da Dumnezeu să se întrame iar .... 

Si plesni cu biciul între cai. 
Ofiterul îşi trase chipiul pe ochi, să nu-l re

cunoască nimeni şi avu un zimbet de satisfactie, 

Pretul uuui exemplar lO fileri. 

REDACŢIA 

şi A D M I N I ST R T (.A, 

Strada Zrinyi Nrul I/a 
INSf.RTIUNILE 

se primesc la admini-
stra tic. 

Multuniitc publice şi Lo1, 
deschis cost~i şirul 20 rn. 
Manuscriptele nu se în· 

napoiază. 

Politica Bulgariei 
in fata evenimentelor din Atena. 

Sofia, 28 Februarie v. 

Evenimentele din Greoia au fost urmărite 
cu o deosebită încordare în cercurile oficiale şi 
politice bulgare. 

Incă în ajunul ceh.ii de-al doilea consiliu de 
coroană, min.istrul de justitie bulgar declarase 
că Bulgaria va păstra atitudinea ce şi-a im
pus încă dela începutul răsboiului şi afirma că 
oricare va fi rezultatul conferintelor de sub pre
şedintia regelui Constantin, guvernul bulgar 
îşi va mentine punctul său de vedere. 

Declaratiunile ministrului de justitie au fost 
comentate în senzul că guvernul bulgar era în
cunoştintat de intentiunile cercurilor condud1-
toare superioare din Grecia şi demisiunea gu
vernului Venizelos a venit să confirme această 
părere astăzi devenită publiecll. 

• 
Consiliile de coroană dela Atena enervaseră 

unele cercuri politice din Sofia şi rezultatul lor 
era aşteptat cu nerăbdare: 

Se spunea în aceste cercuri că dacă Grecia 
va ieşi din neutralitate, Bulgaria nu va putea 
păstra atitudinea ei de pasivitate. ci dimpotrivă 
să intre odată cu vecina ei în orbita triplei în
teleR'eri. 

Cercurile din apropierea guvernului soco
teau însă necugetată această propagandă care 
se încerca a doua-oară de partidele de opozitie 
cari urmăreau o criză de guvern şi la Sofia. 

O confirmare a acestei propagande o con
stituie dealtfel şi desmintirea pe care ministrul • 
bulgar la Roma a dat-o ştirilor franceze, că o 
apropiată criză de guvern se va produce în 
Bulgaria. , 

D. Rizof, ministru bulgar la Roma. a afir
mat dimpotrivă că Bulgaria va mentine neutra
litatea sa riguroasă şi absolută. 

• 
De altfel demisiunea guvernului Venizelos 

este prezentată de guvernamentalii bulgari ca 

când cunoscutii lui îşi ·întorceau mirati privirea 
î.n urma birjei, fără să-l recunoască .... 

Trecură patru tuni de când părăsise acest 
târguşor, în care îşi petrecuse copilăria şi se 
luptase cu atâtea năcazuri, până să-şi ia diplo
ma de avocat. 

$i-acum nu-l recunostea nimeni. I se părea 
că se înapoiază într'un loc cu totul străin, pe 
care abia-I văzuse vr'odată, în goana trenului. 

Birjarul opri în fata cancelariei, îi aduse 
geamantanul şi rămase apoi, cu căciula în mâ
nă, aşteptând bacşişul. 

- Măi Niculae - zise ofiterul - să-mi faci 
putin foc în camera de dincolo, şi să nu cu
tezi să spui cuiva. că am sosit, că-ti creo capul 
în două, cu sabia. Mâne poti să vorbeşti. dar 
azi. dacă te scapă gura, să ştii, că ai pătit-o! 

li dete un zlot; îşi descinse sabia. asvâr
lind-o pe otoman şi intră în birou, oprindu-se 
în prag. 

Ce desordine ! , 
Vrafuri de acte stau trântite peste olaltă pe 

cele două mese; învelişul de tinichea al maşinei 
de scris era năpădit de colb. Calendarul de 
părete sta atârnat într'un ungher, cu filele în
gălbenite şi nerupte dela data plecării: „25 
August". 

Câtă vreme s'a scurs de atunci! 
De câteori i-a şuierat moartea pe la urechi! 

Numărul poporal pe 1/1 an 2 cor 
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un succes al politicei moderate dusă de guver
nul Radoslavof care a marcat atitudinea cea mai 
potrivită statului în împrejurările !{rele de a-
siliti. · . · 

'' 

ln legătură cu cele de mai sus se pune si zn
cetarea tentativelor sârbo-bu/}!are cari n' au 
reuşit sâ ducă opera la bun sfârşit, cu toate in
terventiile triplei înţelegeri la Sofia. 

Cronicar impartiaJ .al evenimentelor din capitala 
Bulgariei prezint mai sus, în stadiul lor actual, faptele 
demne de remarcat. Cu această menţiune şi cu promi
siunea de a .reveni transmit această coresponden(ă. 

t • („Mişcarea"). · lbanef. Politica îndrăzneată a lui Venizelos şi asi
g-urarea sa în orbita triplei înteleg-eri este pre
zentată în lumina nesimpatică a .actelor necu
getate pe cari opozitia bulgară le-a încerc~t prin 
cunoscutele declaratiuni ale dlui Mali.nof. . . . 

Este lucru cert astăzi că pozitiunea guver~ 
nului bulgar s'a întărit si influenta germană a 
căpătat un nou teren de activitate- mai larg în 
cercurile cari observă o expectativă pronun
tată. 

;Jertfa ·BomăniIOre~pintfn :rron; şi. patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna UZD I N, comitatul Torontal 

* 
(Bănat), pe câmpul de luptă. - · , · 

Schimbarea guvernului grec şi constituirea 
celui nou sub preşedin(ia dl11i Gunaris - bărbat 
politic de seamă - fără urmările la cari se a
şte/Jtau partizanii triJJ/ei întelegeri a produs 
deocamdată o calmare în cercurile politice bul
gare. 

Prezenta lui Zographos la ministerul aface
rilor străine e de natură însă a nelinişti cercu
rile cari urmăresc o întelegere cu Grecia -
ştiut fiind legăturile noului ministru cu Venize
IOL.Jm duşman declarat a/ Bulgariei. 

lnăsprirea relatiunilor greco-bulgare dato
rită politicei lui Venizelos a legat Bulgaria de 
Turcia printr' o aliantă defensivă, care nu se 
/Junea în aplicare decât în cazul atăcărei Bul.!!a
riei de către Grecia. 

Neutralitatea Bulgariei fată de Turcia şi a
sigurarea granitelor ei din partea aceasta -
era pretul acestei auante din partea imperiului 
turc. 

De aceea s'au şi produs declaraţiunile ofi
ciale bulgare, cari asigurau că Bulgaria va men
ţine neutralitatea sa în cazul unui răsboiu tur
co-grec. 

Noul guvern grec a anunfat păstrarea unei 
neutraJită(i leale şi declaratia aceasta a produs 
o vădită multzzmire în cercurile guvernamentale 
de aci. 

Pentru un timp oare-care este deci asigurată 
Posibilitatea oricărui conflict cu Grecia si a
ceasta prezinta ca un nou succes al diPlomatiei 
germane care a făcut din Bulgaria o pană ger-

. manică în inima Balcanilor, servind interesele 
su11erioare ale dublei alianţe. 

La Sofia rolul covârşitor pe care-l Joacă 
Bulgaria este conştient - şi, deocamdată, cer
curile rusofile se văd puse într' o situaţie difi
cilă. 

ln orice caz Bulgaria şi Turcia Joacă o carte 
primejdioasă, dar politica aceasta este prezen
tată ca singura care poate salvgarda interesele 
ei nationaJ,e, atât de opuse Serbiei şi Greciei. 

Damaschin Barbu, 42 ani 
Todor Doclean, 42 ani 
Petru Tăran, 42 ani 
George Cocora, 42 ani 
Nicolae Măran, 42 ani 
Adam Rista. 42 ani 
IMatei Subu, 42 ani 
Petru Petrutiu, 42 ani 
Costa Spariosu, 41 ani 

10 Adam Boeriu 41 ani 
lovan Bosica, 41 ani 
Simion Buiic, 41 ani 
Simion Demenescu. 41 ani 
George lifa, 41 ani 

· ''Adam Demenescu, 41 ani 
Adam Oprea, 41 ani 
Simion Petroi, 41 ani 
Ioan h!nea, 40 ani . 
Nicolae Cocora, 40 ani 

20 Moise Serbu, 40 ani 
Adam Stoia, 40 ani 
lovan Todor, 40 ani 
Adam Barbu, 40 ani 
Adam Bulic 40 ani 
Todor Brenca, 40 ani 
Adam Motorojescu. 40 ani 
Adam f rentiu, 39 ani 
Adam Germeneantiu, 39 ani 
Petru Mezin. 39 ani · 

30 Ilie Miclea, 39 ani 
George Motorojescu. 39 ani 
lovan Obadean, 39 ani 
Constantin Onciu, 39 ani 
Pavel Puia, 39 ani 
lovan Şocarda. 39 ani 
Dimitrie Neda, 39 ani 
Ilie Puia, 39 ani 
Petru Toa~er, 39 ani 
Petru Bosica, 39 ani 

40 Pavel Milovan, 39 ani 
1Ioan Puia, 39 ani 
Georgtl Ardelean, 38 ani 

Priri câte suferinte suwaomenesti s'a streco
rat el! 

Deschise cassa wertheimiană - şi rămase, 
plăcut surprins, de cutia cu tigarete, pe care 
i-o trimisese o· dsoară drăg-ută, în clipa plecă
rii. O uitase într'un scrin al cassei, şi de câteori 
nu-si aduse aminte de cutia aceasta - si de tri
mitătoarea ei - în zilele grele, când tutunul era 
pe sfârşite si n'afla nicăfri, nici măcar o ţigară, 
cât de ordinară. 

I Isi pusese de gând atunci, să nu nrivească ~n I vre-o oglindă, dar nu s'a putut refinea. Si ră
i mase, cu ochii speriati, când oglinda barbie-

rului îi arătă chipul unui moşneag cu barbă 
lurnră si albă .... 

Aprinse o ţigaretă, potrivi samovarul pen
tru ceai, plimbându-se prin birou, încât îl în

,. găduia piciorul cel rănit. 
Apoi se aseză Ia geam, priv:ind, de după 

perdea, cum treceau cunoştinte de a lui, ur
mându-şi viata lor tihnită şi uniformă din pro
vintă. 

Luă ceaiul şi după ce spuse birjarului, încă 
odată, să păstreze taina, trecu în dormitor. 

Aici era şi mai pustiu. 
Nici nu îndrăzni să răscolească patul, ci se 

întinse pe otoman si adormi în curând, ca mort. 
Când se pomeni, era seară. 
Pe-o clipă stete la îndoială, să mai meargă 

la birt, să ia masa, ori să tămână aşa, lungit 
pe divan, până dimineata. 

Se hotărî, în sfârşit, să meargă. 
Aprinse lumânarea, îşi făcu toaleta şi când 

se opri în fata oglinzii - nu-şi putu suprima 
un surâs. · 

lsi amintea de barbiend cu care se întâlnise 
în urmă, după două luni petrecute în şanturi. 

Si el avea abia 35 de ani! 
Acum părea mai întinerit, cum era ras de 

curând şi tuns mărunt, desi fire argintii îi stră
luceau, tot mai stăruitor, pe la tâmple. 

Incinse sabia şi plecă spre hotel, sprijinin
du-se de cârjă. 

Când intră, observă, într'un ungh:~r. obi~
nuita companie de ferbliişti şi calabrişti, dar se 
făcu că nu-i vede, Şi se aşeză la o altă masă. 

Chelnăml îl recunoscu cel dintâi, când co
mandă un păhar cu bere şi ceru lista de bu· 
ca te. 

- Să trăiti, domnule doctori 
Cartoforii săriră, ca electrizati. ·bla masa 

verde, şi grăbiră la el, strângându-i mâna, îm
brătişându-1. 

.: Intr'o clipă; mesele se aliniară; prietenii ho
tărâră să ia masa cu viteazul sosit de oe câm
pul de luptă ,:__ şi trimiseră, în ascuns, vorbă 
acasă, să vină si cocoanele, după cină. 

Tif!anii se strecurau unul câte unul, pe la 
1 usă, păşind în vârful .degetelor, scotându-si I 

vioarele şi acordân.du-~e". . , , I 
Se încinse o petrecanie în toată rânduiala, · 

poate tocmai pentru motivul, că- era improvi
zată. 

Pavel Bulic, 38 ani 
Geon!e Dalea. 38 ani 
IPavel Lintia, 38 ani 
Ioan Neagu, 38 ani 
Ioan Setea, 38 ani 
Ioan Vasilie. 38 ani 
.Iosif Dalea, 38 ani 

50 Adam Bagiu, 38 ani 
loslm f âra, 38 ani 
Pavel Groza, 38 ani 
Costa Lupu. 38 ani 
Simion Mândrea, 38 ani 
Dr. Pavel Obadean, locotenent, 38 ani 
Procopiu Bagiu, 37 ani 
Pavel Barbu, 37 ani 
(Jeor2e Doclean. 37 ani 
Ioan Dolama, 37 ani 

60 Pavel Giurca. 37 ani 
tGruia Samoilă, 37 ani 
Crăciun Mezin, 37 ani 
.Petru Păleau, 37 ani 
Gligorie Rista, 37 ani 
Iosif Socarda. 37 ani 
Vasilie Suboni~ 37 ani 
Moise Ţăran. 37 ani 
Ioan Pârvu, 37 ani 
Vasilie Nicodin. 37 ani 

70 Ioan Neda, 37 ani 
Iosif Onciu, locotenent. 37 ani 
iConstantin Bai.tiu, 37 ani / . . i " ... ; : ,, .- , 

Ioan Cretin, 37 ani 
Petru frentiu. 37 ani 
Petru Giura 37 ani 
lovan Mezin, 37 ani 
Ioan Mezin, 37 ani . 
David Milos, 37 ani 
Adam Petroi, 37 ani 

80 Trăilă Suboni. 37 ani 
Ioan Spariosu, 37 ani 
Simion Ţăran, 36 ani 
Adam Dre2iciu, 36 ani 
Gligor ·Cârşovan, 36 ani 

"' Prietenii se întreceau, care mai de care, să 
distreze .pe noul venit, cu ştirile cele mai proas
pete, cu toate nimicurile, ce credeau, că !'ar fi 
putut interesa. 

Şi el asculta, buimădt de atâta dragoste, 
ce îl împrejmuia, zimbind distrat, simtind în 
adâncul sufletului, o adâncă plictiseală. 

In suf1letul lui se limpezia un mare adevăr, 
de care rămase dureros surprins.· Vedea acum 
- abia acum - enorma distantă dintre el ş.iso-· 
cietatea ce-l înconjura. Toţi acei prieteni, to
varăşi nedespărtiti <le chefuri - i se păreau 
acum asa de comuni ş.i de nepăsători, în insi
stenţa lor de a-l distra. Vedea mutrele lor ru
mene şi înfăţişarea lor trândavă, de 00Ill1eni să
tui şi fără gânduri... Ei conveniau zilnic la ace
leaşi ha,lbe de bere, jucau cărţi, la aceea.ş masă, 
dela două ore după amiaz, până seara, şi adese 
până în zori de -z.i... Consumau cafelele, una d-upă 
alta, beau vin şi fumau tigarete, .până-şi făoeau 
gâtjejul ,horn. Şi, în cealaltă zi, începeau pove
stea da c.a:po ! 

Oamenii a.ceştia bine hrăniti, cari rtdeau aşa 
de sgomotos după al doilea .păhar de vi,n, nu 
aveau nici un gând, nici o preocupare mai înaltă. 
Se . strecurau pr.in vieată, .cu ochii închişi, cu 
stomacul ghiftuit, fericiţi de a-şi face digestia ... 

De unde să-şi poată da ei seamă, de suferin
ţele, ce le-a indurat pe câmpul de luptă? 

1Ei s'ar fi prăpădit în cea dintâi noapte, petre-
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Pavel Cretlu, 36 ani 
lfodor Cojocariu. 36 ani 
Adam Măran, 36 ani 
Avram Miclea, 36 ani 
George Neda. 36 ani 

90 Pavel Onciu, 36 ani 
Iova Onciu, 36 ani 
.Iosif Puia, 36 ani 
Eremie Sămantiu, 36 ani 
Iosif Şămantiu, 36 ani 
George Stoia, 36 ani 
Iova Giura, 36 ani 
Adam Barbu, 36 ani 
George Cocora, 36 ani 
Ioan Lifa, 36 ani 

I 00 Iosif Miclea, 36 ani 
Mihăila Nicodin, 36 ani 
Ioan Obadean, 36 ani 
Filip Spariosu. 36 ani 
Pavel Stan, 36 ani 
Pavel Ţăran, 36 ani 
Trifu Vasilie, 36 ani 
Gligor Bercea, 36 ani 
Ioan Beşlia, 36 ani 
George Boeriu, 36 ani 

11 O Pavel Bojin, 36 ani 

•. 
Ioan Bosica, 36 ani 
Trifu Cretiu, 36 ani 
Trifu Lupulescu, 36 ani 
lsac Şoşdean, 36 ani 
Dr. Duşan Spariosu, sublocotenent, 36 ani 
Vasilie Bălan. 35 ani 
Moise Brenca, 35 ani 
Ioan Bojin, 35 ani 
Ioan Bura, 35 ani 

120 Vasilie Cârnea, 35 ani 
Ioan Gertinişan, 35 ani 
T odor Giura, 35 ani 
Ioan Grosu, 35 ani 
Ioan Lupulescu, 35 ani 
Oeorge Lupu, 35 ani 
Iova Măran, 35 ani 
Ioan Mezin, 35 ani 
George Murgu, 35 ani 
Simion Onciu, 35 ani 

130 George Petrol, 35 ani 
Adam Puia, 35 ani 
!George Puia, 35 ani 
Ioan· Puia, 35 ani 
Adam Puia. 35 ani 
Gligor Spariosu, 35 ani 
Petru Spariosu, 35 ani 
Todor Stoia, 35 ani 
lsac Toagier, 35 ani 

140 Pavel Vereşan, 35 ani 

(Va urma) 

cută în şanturile înghetate; ar fi rupt la fugă 
nebună, când ar fi auzit cele dintâi bubuituri 
de tun! D'apoi atacurile cu baioneta? Care din 
aceşti stâlpi de cafenea le-ar fi putut suporta? 

A, cât îj erau de nesuferiţi 1n clipa aceea! 

• 
O stidă de şampanie pocni, la spatele răni

tului, ca un pistol. 
Prietenii rîseră, când 11 văzură tresărind, cu 

un gest de nervo&itate. 
- Te-ai speriat, viteazule? E un pocnet mai 

simpatic, ca acela al tunurilor, hai? , 
EI nu~i auzia. 
Privea aiurit într'uin ungher, de unde i se 

desprindeau i1magi,ni cunoscute, în legănarea va
lului de fum. 

„.lşi amintea de dimineata, când au trecut 
hotarul Galiţiei, păşind pe pământ muscălesc. 
Căpitanul op.ri feciorii şi ordonă rugăciunea. 
Ochii tuturora sdipiau în lacrimi. „fJăcăi, -
spunea căpitanul - de-acum nevestele, copiii şi 
părintii noştri trebuiesc uitaţi; nu mai suntem 
pe pământul .patriei„. De-acum am păşit în tara 
duşmanul·ui - să ne facem datoria!" Câteva 
şrapnele explodară, la distanţă enormă, răsco
lind nisipul câmpiei. ... S'auziau şuierături prin 
aier, ca nişte plesnituri de biciu invizibil... Erau 
·Cele dintâi giloante duşmane: botezul de sânge 
se apropia. „Dttpă mine, feciori!" - răcni că
pitan ul, trăgându-şi sabia. Şi el se năpusti în 

,.lf o M A Jt O I!.* 

Pentru cucerirea 
Stambulului. 

Aliatii vor debarca trupe numeroase. 

Din Roma se anunţă că ziarul „Tribuna" a 
primit din Londra detalii importante asupra ma
rei exvediţiuni a triplei-înţelegeri împotriva Tur
ciei. Este vorba de debarcarea în Galipoli a unei 
armate de 150.000 de soldaţi Francezi şi Englezi. 

ln Algeria aşteaptă I JO.OOO Francezi. O fJ(lrte 
din aceştia au şi fost îmbarcaţi. 40.000 de Au
stralieni şi Indieni aşteaptă să vlece din Alexan
dria deoarece nu mai sunt necesari pentru avă
rarea canalul.ui Suez. 

ln acela.ş timp Ruşii au intenţia să debarce 
20.000 de soldaţi la nord-vest de Bosfor. Se speră 
că în acest chip se va da Turciei o lovitură de 
moarte atacârul Constantinovolul de pe uscat, 
dela apus şi răsărit şi de pe apă. · 

Din Londra se telegrafiază că aliaţii au re
cunoscut necesitatea de a se îmbina overaţiunile 
navale în Dardanele cu o acţiune pe uscat. 

Criticii militari englezi socotesc că mimai aşa 
se vor f orta strâmtorile şi se va da o lovitură 
hotărîtoare Turciei. S' a decis deci ca un corp de 
expediţie, comvus din 150.200 de Anglo-Francezi 
să fie trimes îmvotriva for telor turceşti concen
trate în Turcia, în peninsula Galipoli şi în îm
weiurimile Constantinopolului. lnsă contingentul 
cel mai însemnat din partea alratilor va fi alcă
tuit de Rusia. 

ln adevăr, precum am anuntat de câteva zile, 
Ru~ii concentrează între Odesa şi Sebastovol. 
200.000 de oameni cari vor debarca pe ţărmul 
Traciei, la nord-vestul Bosforului, fiind spriji
niţi de flota din Marea-Nea!(ră, care a fost de 
curând întărită cu armamente şi tunuri trimise 
de Javonia. 

Răsboiut. 
Telegrame oficiale. · 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

In Carpaţi în regiunea Lupkow si Smolnjk' 
se dă o vie luptă de artilerie. 

Atacul Ruşilor pornit noaptea pe inăltimile 
ce se ~ăsesc spre sudvest dela Baligrod le-am 
respins după un scurt schimb de foc. 
, După amiazi forte mai numeroase ale duş

manului ne-au atacat pozitiunile spre nord dela 
trecătoarea Ujoc. Atacurile aceste le-am res-

fruntea companiei, cu sabia în mână. ~n obuz I 
veni şuerând, retcză capul .căpitanului şi pră- j 
văii câţiva 'Soldaţi. Trupul decapitat, mai alergă, . 
în mod maşina1l, câţiva paşi, apoi se prăbuşi„. 
Soldaţii scoaseră un răonet de fiară şi năvăliră 
cu .puştile în mână, cu ochii injectaţi de sânge„. 

* . 
Uşa hotelului se deschise larg; doamne şi 

domnişoare intrau sgomoioase, să salute pe erou. 
•El se ridică distrat; strânse, cu un zimbet, 

mânile gingaşe, ce i se· întindeau, răspunzând 
perplex, la salutu.rile lor. 

Sosirea 1lm îd învioră puţin. 
Asculta muzica dulce a gralului lor - ca 

aceea a unui cârd de păsărele gureşe - şi, reve
nindu-şi în ori, începu să le povestească, din 
ce în ce mai limpede, crâmpeie din suferinţele 
şi ~prăvile Iui din răsboiu. 

Simţia, cum atâţia ochi Frumoşi erau aţintiţi 
asupra-i - şi sub puterea lor ipnotică, vorbele 
îi curgeau rot mai clare, încurajat şi de facri
mHe ce începuseră a curge, tot mai des, în 
preajma lui. 

Vezi - îşi zise el în gând - e cea mai fru
moasă răsplată, ce o poate aştepta un viteaz: 
să vadă, -cum ochii femeilor frumoase, se aprind 
ş,i lăcrimează, '1a amintirea suferi·ntelor, ce el 
a îndurat. Şi un vers stingher din Lermontow 
îi şoptea fa ureche: , 

femei frumoase se gândeau la mine. . " 

(l1t 
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pins şi ieri, tot asa ca si în 14 c., cauzându-i 
mari pierderi duşmanului. 

Pe frontul din Galitia sudostică s'au dat 
înainte de amiazi lupte desperate. Atacurile nu
meroasie a'.e duşmanului îndreptate de data 
aceasta împotriva centrului si a aripei noastre 
din stân~a s'au prăbuşit pretutindeni în urma 
vi~urositătii si tenacitătii bravelor noastre tm
pe. Duşmanul a avut pierderi foarte mari. Câm
pul de atac e acoperit cu morti. Am desarmat 
şi am făcut prisonieri 5 ofiteri şi 5000 soldati ai 
duşmanului. 

Pe frontul din Galiţia occidentală şi din Po
lonia nu e 'nioi o schimbare. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anunţă: Pe câmpul de răsboiu occidental: 
In Champagne au eşuat .}arăş două atacuri par
ţiale ale duşmanului, spre nord dela Le Mesnil 
şi spre sud dela Beau Sejour. Am făcut' priso
nieri 2 ofiţeri şi 70 soldaţi. Duşmanul respins. 
s'a retras în poziţiunile lui, având mari pierderi 
în urma focului nostru eficace. 

Spre sudost dela Verdun ·francezii au avan
sat în mai multe .puncte. Pe câmpia Veuvre i-am 
respins. La marginea ostică a înăltimei Maas 
l·upta oontinuă. 

Pe ·câmpul de răsboi oriental: La Memel 
situaţia încă nu s'a limpezit. Se pare că detaşa
mente rnseşti mai slabe au pătruns în Memel. 
Ne-am î·ngriHt de contramăsuri. 

Intre Pissek şi Orzye, precum şi spre nordost 
şi vest dela Prasnis am respins toate atacurile 
ruseşti, cauzându-i în parte mari perderi duş
manului. 

Spre sud dela Vistula situaţia nu s'a schimbat. 

Constantinopol. - _Dela cartierul principal 
otoman se anunţă: La orele 11 şi jumătate 
înainte de ameazi 11 cuirp.sate duşmane au des
chis focul împotriva bateriilor din Dardanele. La 
orele 2 şi jumătate o parte din cuirasate s'au 
retras dtn fata focului nostru continuâ-nd bom
bardarea în intervaluri mari până la orele 5 du
pă ameazi 8 cuirasate. Afară de crucişătorul 
cuirasat francez Bouvet s'a scufundat şi un tor
pilor duşman. Un cuirasat englez, tip Irresistible, 
a fost făcut incapabil de luptă, iar un vas, tip 
Comwall a suferit avari.i şi s'a văzut constrâns 
să se retragă din linia de foc. 

Dardanelele nu vor cădea 
nici peste sase luni. 

Sofia. - După ştirile pozitive, ce le are mi
nisterul de răsboiu al Bulgariei, operaţiunile 
flotei aliate în Dardanele vor întâmpina piedeci 
foarte anevoie de trecut. Intrarea în marea de 
iMarmara este cu desăvârşiire închiis~ prin 
şlepuri scufundate şi minate, prin cantităţi e-

Reîntors în ·Camera lui de burlac, nu îndrăsni 
să-şi desfacă patul, ci se întinse iarăş·pe otoman, 
aooperindu-se cu mantaua, cum era obişnuit în 
tranşee. ' · 

· Se ridică, .pe câteva olipe, şi îşi făcu rugă
ciunea, pe care o rostia, mai nainte-vreme, ma
şinaliceşte . 

Şi cum sta îngenunchiat, ·CU mânfle încruci
şate pe piept, îşi aminti de zdroaba lui zădar
nică, de a răsbate prin lume. Toate opintirile 
Iui de până acum i se păreau aşa de neînsem
nate; toată viea,ta de până acum i se părea 
un vis .. 

Ce erau toate aceste nizuinti ale lui, în com
paraţie cu mormanele de stâirvuri omeneşti pe
ste •cari călcaseră, greoaiele roate ale tunurilor? 
Ce era viata şi vanitatea omului, când el vedea, 
cum se risipeau, în o singură clipă, mii şi mii 
de vieti. acolo.„ .pe câmpul de glorie şi de su
ferinţă! 

Cât de ticălos trebuie să fie alcătuită socie
tatea omenească, când ea asvârle la suprafaţă 
astfel de orori şi după ciselări de veacuri! 

Vieata omenirii e o minciună şi un desfrâu 
- îşi zi•se de el, cu disgust. 

•Religia si civilizaţia n'au pătruns pe deplin 
î1n inima omului, ci i-au dat numai un lustru, cum 
spune la •Evanghelie: moruninte spoite, cari pe., 
dinafară sunt frumoase, iar în 1lăuntru sunt nu
mai oase şi .putregai„. 

l 
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norme de traverse de fier, cum şi prin foarte 
solide legături de sârmă, cari fac din această 
barieră o formidabilă redută. După calculele 
amiralitătei otomane, desfundarea acestei in
trări, după încheierea 'Păcii, ar cere o muncă 
foarte anevoioasă şi neîntreruptă de peste şase 
luni. flota aliatilor va săvârşi cu încă mai multă 
dificultate această operaţiune, sub focul bate
riilor de pe coaste. Tocmai pentru că la Sofia 
se cunoaşte foarte bine şi foarte precis lungi
mea timpului cerut de fartarea Dardanelelor, 
guvernul bulgar poate declara în toată liniştea 
că va continua să rămână neutru. 

Olanda şi Dardanelele. 

Berlin. - Se telegrafiază din Haga că zia
rul „Nieuwe Courant" a publicat un articol 
scris de generalul Schneider fost ministru de 
răsboiu al lărilor-de-jos, care zice: 

-- Care poate fi ţinta bombardărei Oarda
nelelor? Doresc Anglo-francezii să pună Ru
sia în stăpânirea Constantinopolului sau do
resc numai să se arate îndatoritori fată de Ru
sia. deschizându-i o ieşire spre Marea Medite
rană; această lărgire a răsboiului va pricinui 

. conflicte grave spre finele răsboiului deoarece 
cucerirea Constantinopolului ar provoca o 
chestie arzătoare a cărei solutie ar ii posibilă 
numai cu mari dificultăţi, poate chiar de ne
învins, ceeace nu ar ajuta la restabilirea păcei. 

franta recrutează ~I clasa 1917. 

Paris. - „Le Temps" spune că ministrul de 
răsboiu a supus camerei două proiecte de legi 
pentru convocarea clasei 1916 şi operaţia de 
recrutare a clasei 1917. Primul proect este 
motivat prin faptul, că clasa 1915 va fi în cu
rând instrui<ă spre a fi trimisă pe front. Mini
strul cer autorizarea de a putea convoca clasa 
I 916 prin decret. 

Al doilea proiect autoriză pe ministru să 
convoace clasa 1917 dacă clasa 1916 instruită 
va fi trimisă pe front. Oamenii claselor 1913, 
1914 şi 1915 recunoscuţi ca incapabili între da
tele de 18 August şi 31 Decemvrie 1914 vor tre
bui supuşi unui nou examen medical deodată 
cu clasa 1917. 

Viitorul Constantinopolului. 

Roma. - După „Gazzetta del Pooolo" între 
Rusia şi aliatele ei n'ar exista nici o intelegere 
asupra viitorului regim al Constantinopolului. 

Lupta în Caucaz. - Comunicat 
oficial rus. 

Petrograd. - In 'regiunea Transciorocului, 
trupele noastre s'au consolidat la strâmtoarea 
Dzansul şi înaintează cu vigoare spre Khopa 
gonind pe Turci. Ofensivele parţiale ale Turci
lor au fost respinse cu succes de trupele noa-
stre. \, ' ; 

·. - Putregaiul a ieşit acum la suprafaţă„. 
Trebuie să curgă valuri mari de sânge şi 

omenirea să se spele în sângele ei, ca să se cu
rătească şi să se renască.„ 

Atunci„. numai atunci se vor pătrunde pe 
deplin, de sentimentul credinţei, al dragostei şi 
.al milei. Vor începe o nouă vieaţă, cu mai .putină 
lăcomie, cu patimile stăpânite, şi nu vor mai 
fi călăi sângeroşi şi sclavi târîti la eşafod. 

Va fi o vieatâ nouă ... mai senină, mai dreaptă, 
mai omenească! 

Işi aduse amill1te, că avea să se înapoieze în 
curând ;pe câmpul <le luptă, de unde cine ştie 
dacă mai era să mai revill1ă ... 

Şi nu simti nici -0 .părere de rău. Vieaţa, asa 
cum o vedea acum, nu mai avea pentru el atrac
tia de odată. 

Gustase din păharul vrăjit al suferinţei -
şi sufletul lui trecuse printr'o adâncă prefacere. 

El adormi într'un târziu, cu gâ1IJdul la 
moarte.„ la noua vieată, ce avea să însohimbe 
fata acestei lumi păcătoase, ce se ,prăbuşeşte .... 

„R O M Â N U li•. 

Englezii au ocupat ins11leltţ greceşti. 

Sofia. - „Mir" anunţă, că Englezii au ocu
pat insulele gerceşti Imbros, Tenedos. Lemnos, 
Samotrake şi prin aceasta s'au resbunat împo
triva Greciei, care cum se ştie s'a declarat 
neutrală. 

Interesele Rusiei la Dardanele. 

Petrograd. - Ambasadorul francez la Pe
tersburg a câştigat impresia, cu prilejul audien
tei sale la tar, că Rusia ar dori, ca aliatii ei s:'l 
ia în viitor în considerare în măsură mai mare 
aspiratii1e nationale ruseşti. Rusia oficială n'a 
contrazis ideei fundamentale engleze, ca Dar
danelele să fie internaţionalizate. pentru că n'a 
voit să-i facă o bucurie duşmanului prin evi
q~ntiarea divergentelor anglo-ruseşti. 

Dispozitiei poporului rusesc q dat espresiune 
fidelă articolele desaprobătoare ale principelui 
Trubetzkoy. 

Incercări mseşti de a trece Prutul. 

Bucureşti. - „Universul" anuntă din Ma
mornita că Ruşii au încercat de două ori să 
treacă GU bărcile peste Prut, dar artileia au
stro-ungară i-a silit totdeauna să se retragă. 

Scopul luptelor din Carpati. 

Ziirich. - „Neue Zuricher Zeitung" scrie că 
în Carpaţi centrul luptelor s'a mutat dinspre 
vest spre ost. La depresiunea dela Duela am!:iii 
beligeranţi îşi mentin poziţiunile, fără ca să 
dcsfăşure o activitate mai mare. Cu atât mai 
violentă e lupta în apropiere de trecătorile Lup
kow şi Ujoc. Trupele austro-ungare si germane 
ce luptă acolo, doresc să cucerească drumurile 
ce duc în văile Sanului şi Nistrului, Ruşi iarăs 
caută să împiedece aceasta cu toate forţele ce 
le stau numai la dispozitie. 

Intenţiunea beligeranţilor e evidentă. Dacit 
trupele aliate austro-ungare-germane ar câştiga 
teren între San şi Nistru şi spre nord în văile 
acestor râuri, nu ar elibera numai Przemyslul, 
ci ar sparge şi frontul de sud al Ruşilor şi în 
consecinţă Ruşii ar trebui să se retragă şi dela 
Dunaieţ şi Biala, în general din întreagă Ga
liţia occidentală. Deocamdată însă operaţiunile 
·.~ Carpaţi au fost stânjenite de vremea nefa
vorabilă. Luptele de acolo nu pot fi considerate 
ca rezultatul unor operaţiuni închegate, ci sunt 
mai mult lupte locale şi pline de pierderi, cum 
se dau şi pe câmpul de răsboiu din apus. 

]n luptele aceste rolul principal îl are in
fanteria, deoarece pe drumurile înzăpezite _,i 
neregulate artileria nu poate urmări truJJele de 
infanterie în tot locul. 

Rusia a comandat tunuri în Japonia. 

Berlin. - Din Base! se telegrafiază: „Daily 
News" anuntă după o ştire din Tokio, că Ru
sia a primit pe la sfârşitul lui februarie 9 ba
terii de câmp din Japonia. Deodată cu tunurile 
au sosit şi servanti japonezi. Se vesteşte că 
Rusia ar fi făcut noui comande în Japonia. 

'conflictul chino-japonez. 

Rotterdam. - „Daily Telegraph" e informat 
din Peking că China nu va împlirui pretentiunile 
japoneze cari îi ştirbesc suveranitatea. China 
se străduieşte 'să lungească tratativele până la 
încheierea păcii, fJind convinsă că Anglia nu va 
admite ştirbirea suveranitătii şi teritorului Chi-
11ei. 

Luptă lângă Y ser. 

ff aKa. - ,.Nieuwe Rotterdamsche Courant" · 
primeşte din Sluis: Pe Yser opartiunile conti
nuă. Incepând de Sâmbătă tunurile bubui1:: ne
întrerupt. Centrul luptelor pare a fi spre 11ord
vest dela Dixmuinden, unde German.ii trimit 
trupe numeroase. 

Misiunea lui Nenadovici. 

Roma. - „Giomale d'Italia" anunţă: Fostul 
ministru plenipotenţiar al Bulgariei la Constan
tinopol, Nenadovici, a fost trimis de guv~rnul 
_său Ia Roma în misiune specială.. 

„ 

Duminecă, 21 Martie 1915. 

Rusia trimite noui transporturi 
de munitie Îl1 Serbia. 

Galati. - Alaltăieri dimineaţa pe la orele 
4 a trecut din nou o flotă rusească bine armată 
prin portul din Galaţi spre Serbia. VaJJoareie 
cari transportau alimente şi muniţie, trăgeau 
după ele şi 8 şlepuri încărcate. Vapoarele au 
fost încărcate în I~eni,· portul· rusesc în Dunăre 
::;i vor debarca la Prahova (Serbia). Numele 
vapoarelor ruseşti sunt: Patriotis, Serbia, Be
sarabec, Sv. Sergis, contele Jgnatieff şi Ro
mania.· 

Concentrări de truoe engleze 
În flandria. 

Amsterdam. - Corespondentul ziarului 
„Handelsbl<lded anunţă, că în flandria au sosit 
11umeroase forte englezeşti. Dunele dela Lom
bartzvde au fost prefăcute într'o vastă tabără 
întărită şi au întărit şi marginele ţinutului inun
dat. Mai cu seamă Ramscapelle a devenit un 
puternic puncte de razim. · . 

Ofiteri enidezi în Alsacia. 

Ziirich. - In Alsacia au fost văzuti ieri ofi
ţeri englezi. Se crede că şi aci ar fi sosit trupe 
engleze. 

Cuvântarea I P. S. episcopului 
Nifon, 

rostită la sflntlrea drapelului „Leglunei cercetaşilor Cu
za-Vodă" din Oalatl (în 24 Ianuarie v.) 

Alteţă regală, domnilor şi iubiţi cercetaşi, 

Cu creştinească dragoste şi românească bucurie am 
sfinţit în această zi mare, a României, drapelul legiunii 
cercetaşilor Cuza-Vodă din Galaţi. Cel mai frumos ideal ' 
pentru tara românească ar fi ca toti bărbatii cari alcă
tuiesc naţiunea, să fie ori să fi fost cercetaşi, pătrunşi 

de principiile religiunei creştine. O astfel de naţiune ar 
fi fala neamului românesc şi farta ei morală, cea mai 
puternică. 

Marea familie a cercetaşilor întemeindu-se pe două 
mari virtuţi creştine şi anume pe credinţa in Dzeu şi iu
birea de patrie, neam şi -rege, este temelia cea mai pu
ternică, a edificiului nostru naţional; căci credinţa este 
puterea morală a omului, şi tot printr'însa ne ridicăm 
h1 nemurirea sufletului şi respectul memoriei celor morţi; 
iar dragostea .este scânteia dumnezeiască, care încăl
zeste inima omului şi o face capabilă de sentimente no
bile şi frumoase. 

Dea Domnul, ca aceste virtuti să pătrundă cât mai 
adânc în sufletele noastre: iar pentru fericirea şi mă

rirea patriei, telul asociatici cercetaşilor români' să fie 
atins. Şi cu siguranţă, că va fi atins, dacă fiecare din 
noi ne vom sili să-l urmărim. 

· Iubiţi cercetaşi, 

Drapelul ce v'am sfintit azi, în ziua aniversării Unirci 
principatelor, să fie pentru voi simbolul, în jurul căruia 
grupându-vă cu creUintă în Dzeu şi iubire de patrie, să 
corespundcti aşteptărilor ce tara şi augustul vostru con
ducător îşi pun, în voi. 

Ca părinte sufletesc al vostru vă povăţuiesc, ca în 
orice împrejurare veţi fi să vă feriti de: minciună, in
vidie, răutate şi ură contra aproapelui, ori de ce neam 
sau religie ar fi el; şi să fiti: buni, miloşi, ascultători 
şi supuşi. Să fiti curatl cu trupul, după cum sunteţi ne
vinevatl cu sufletul, ca astfel să serviţi de pildă celor 
dimprejurul vostru.; 

Cu acest prilej, adresându-mă şi dtor instructori ai 
cercetaşilor, îi rog: să depună toată munca de care 
sunt capabili, şi toată iubirea de tară de care sunt că
lăuzit! pentru propfisirea legiunei cercetaşilor. Gândi
ţi-vă, ~ă ei, vor. purta mânc steagul şi destinele Româ
niei! Oteliti-le dar şi minţile şi inimile, pentru ca, atunci 
când vor fi chemat! să transmită generatiunei viitoare, 
acest depozit sfânt, să fie mândri, de munca ce vor fi 
depus pe altarul patriei, spre fericirea ei, iar vouă. să 
vă fie recunoscători, c~ct. precum în mintea si inima 
noastră, trăiesc şi azi sufletele şi memoria înaintaşilor, 
cari s'au jertfit pentru ţară şi neam, tot aşa să. se înră
dăcineze şi sperantele şi dragostea noastră, în fiii noştri 
sufleteşti şi trupeşti! 

Altetă Regţilă, 

Cu nimic mai folositor pentru tară, nu puteati inau
gura noua sarcină dţ .m.oştenitor al tronului României, 
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Duminecă, 21 Martie 1915. 

decât cu această frumoasă şi nobilă instituţie a cerce
taşilor! Voi, făurind cu ajutorul acestei instituţii, carac
terele oţelite ale acestui tineret, de care tara are nea
părată nevoie, puneţi în serviciul tărei, pe viitorii ostaşi 
de mâne, cari pentru munca ce desfăşuraţi astăzi, vă 

vor arăta, respectul, iubirea şi recunoştinţa, în valuri 
bine meritate! 

~ 

De aceea, eu sfătuiesc şi îndemn pe toti, să vă secon
deze cu credinţă şi devotament în această măreaţă şi 

patriotică întreprindere! 

Trăiască asocia/ia cercetaşilor Români! 
Trăiască comandantul şi inspectorul general al cefce

taşi/or A. S. R. prin&ipele Carol al României! 

INFQRMAŢJUNl. 
Arad, 20 Martie n. 1915. 

Pentru cel dus ... 
Din sfere-albastre 'ncctlnel 
Coboară noaptea blând 
ŞI par'că satu'ntreg acum 

E un mormânt. 

Cu gândul dus Prin depărtări 
Intr'un mlcut bordel 
O mamă-şi culcă alintând 

Dol băiete!. 

$1 îşi ridică ochii plânşi 
Spre Infinit în sus 
$1 'ngână-o ruită,clune cald 

Pentru cel dus: 

- ·„Stăpâne, Tatăl tuturor 
Priveşte-orfanii mel; 

„ Vei li ştiind, că făr' de el 
E val de el. 

Nu are cine ii hrăni 
De vor ii flămânzind 
Şi eu mal bine mor, decât 

Să-i văd cerşind. 

Cu mâna Ta puternică 
Păzeşte-l în răsbolu 

Ca să se 'ntoarcă sănătos \ 
Iar între noi. 

Să-l văd venind dela cosit 
Voios ca pân' acum 
Şi eu cu copilaşii mei 

Să-l Ies în drum". -

In patul cald băietu miel 
De mult au adormit, 
Iar ea cu Jtându' 'ndepărtărl 

A 'nmărmurlt. 

' 
S. CERNESCU-PRIBEAO. 

Cinematograf. 
D. Neugeboren şi Napoleon cel Mare. 

D. Neugeboren, cameleonul politic neîntrecut care se 
schimbă la fată şi culoare fără scrupul şi pudoare ca cel 
mai din urmă schreib-moritz .. „, acum netam-nisam se 
scurge într'un articol, ce inundează patru coloane în
tregi în „Pester Lloyd", nrul 77 dela 18 c., într'o apo
teoză asupra lui - Napoleon I-ul, ridicându-l în al _şap
telea cer şi iertându-i toate păcatele săvârşite contra 
Germaniei, şi condamnând .,Purtarea micilor principi 
germani cu prileJzzl răsboaielor lui Napoleon I. 

Acelaş domn Neugeboren, care la începutul răsbo

iului stigmatiza-se poporul francez de astăzi, - care 
nu este altul decât acelaş „mare" şi „genial", „neam 
ales între cele mai alese popoare" şi „întâiul între po
poarele culte ale Europei", - îl înfierase de decadent 
şi Franţa o osândise la rangul Spaniei, acelaş predica
tor fără nici o autorizare a tribunalului istoriei, acum 
se lăfăe în admiraţia celui mai ,,mare geniu" şi „titan 
al puterii", al cărui moştenitor este franta de azi. 

r 

Iarăş te strici, neică Neugeboren. Cu Wilhelm abia 
te-ai dires cu articolul din „S. D. T.": Unser liebes 
Ostpreuser". Aibi grije ce fa'ci, că la urmă cu Napoleon, 
care e mort mai poti face glume, dar cu Wilhelm al 
,gătat-p, căci acesta este ~in uDeutşche /Jllrgerparţ{}i",., 

* -

„R O M A. N U L" 

Câti soldatl au dat Românii din Ungaria şi 
Ardeal în acest răsboiu? iDela un prieten al 
ziarului nostru primim următoarele rânduri: 

On. dle redactor! 

„Din listele soldaţilor, publicate în „Ro
mânul", din comunele în. cari s' a comunicat 
f:-1'. numărul total al locuitorilor s' a putut con
stata, că procentul Românilor chemaţi la ar
me se urâi la 13 procente din populaţiunea 
intreagă, iar dacă luăm şi pe cei chemaţi î1z 
timpul din urmă, procentul se urcă la 15. 

Dacă luăm numărul Românilor din Un
garia, număr de 3 milioane, resuită o armată 
de 450 mii Români, dar numărul Românilor 
trecând de fapt mult peste 3 milioane, numă
mărul ostaşilor noştri se urcă la jumătate mi
lion. 

ln această proporţie numărul celor che
maţi la arme în întreaKă monarhia de 50 mi
lwane locuitori ar trebui să fie de 71/ 2 mi
lioane. 

De fapt vor fi mult mai puţini, deoarece 
nu toate populaţiunile contribuesc cu atâtea 
procente ca Românii. 

Aşa, de exemplu, SaşH îşi evaluează nu
mărul soldaţilor lor la 20 mii, va să zică mai 
puţin de 10 procente din cei 220 mii de Saşi. · 

lntr'o comunii românească (publicată în 
„Românul") din 100 străini sunt soldaţi 1 f) 
procente, câtă vreme dintre Români 15 pro
cente, în aceeaş comună. 

lată deci, că jertfa noastră e relativ mai 
ma„e decât a altora 

Pentru Nr.-ul nostru de Paşti pe seama ra
rniţilor români am mai :primit dela Vasile Chi
bukutean, Sângeorzul-rornân 2 cor., dela Iustin 
Popa, Târnova 3 cor. Total 5 ·cor. 

I 

Vitejia Românilol'. Ni se scrie din Serajevo: 
Ziarul german „Bosnische Post" din Serajevo 
în Nr.-ul său din 7 rebruarie a. c. scrie sub titlul 
„Ofiţerii noştri": '-

„ln 7 N oemvrie 1914 a luptat un batalion din 
regimentul Nr. 63 sub comanda dlui căpitan Ott' 
să acopere mişcarea brigaaei. Ruşii au 1 'ftălit 
însă cu o putere mare şi cu trei secţiuni k~ mi
traliere asupra acestui batation. Batalionul ajun
se deci într' o stare foarte critică, căci avea nu
mai o secţiune de mitraliere sub comanda dlui 
locotenent 1I(imbaş. Acest batalion a cucerit to
tuş înălţimile şi a respins pe Ruşi. Cinci ore dela 
1 până la 6 ore după amiazi a (inul această luptă 
desperată în . care a învins regimentul nostru 
Nr. 63 şi în care s'a distins din nou dl locote
nent Rimbaş". 

Acelaş ziar scrie următoarele în iNr .... ul său 
din 9 !februarie a. c., sub titlul: „Din luptele ba
talionului de vânători de câmp Nr. 23": 

„După a doua cucerire a oraşului Şahat (în 
Serbia), au înai.ntat trupele noastre în Noem
vrie 1914 să cucerească înălţimile foarte întărite 
dela Mişa.r, care se află la sud de oraşul Şabat. 
Poziţia aceasta, foarte întărită dela natură, Sârbii 
au mai întăr#-'O într'un mod tehnic, -care dove
deşte, că Sârbii sunt toarte bzzni specialişti 'în 
astfel de lucrări. 

Batalionul de vânători de câmp Nr. 23, a că
rui feciori se compun în majoritate din Români 
şi putini Maghiari şi Germani, se recrutează din 
Ardeal. Acest batalion a înaintat pe lângă râul 
Sava pe .partea dreaptă şi in curmeziş pe fron
tul întreg commmând aripa stângă (de ost) a 
frontului întreg. Artileria inimică însă a sustinllt 
fără întrerupere un foc foarte viu de granate şi 
şrapnele. 

Batationul numit a începtli înaintarea în 3 
Noemvrie 1914 la 2 ore şi 30 minute după amiazi 
şi deşi obuzele inimice cădeau ca grindina, a 
alungat până seara infanteria sârbească din 
două vozi(ii, cari erau întărite una după alta. 
Jnzădar au mai încercat Sârbii să alu.nge bata
lionul acesta din pozitiile cucerite, căci Românii 
s' au aşezat bine acolo~ 

P11. -~. 
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ln luptele din zilele următoare, în 4 până în 
8 Noemvrie 1914, a reuşit apoi acest batalion 
sub comanda dlui căpitan Todt şi prin ajutorul 
monitoarelor să priTUlă aripa dreaptă sârbească 
care se întindea până la malul Savei. Doi ofiţeri 
şi 156 soldaţi Sârbi au fost prinşi. Luptele acestui 
batalion au pregătit intr'un mod strălucitor, ata
cul nostru contra Sârbilor, care a urmat". Spic. 

Soarta sotilor Boncescu. Referitor la ares
tarea şi eliberarea soţilor Boncescu confratele 
„Steagul" din Bucureşti are următoarele amă-
nunte din Iaşi: • 
:~ 1 .Controlând ştirea din Ungheni, relativ la 

arestarea la Ungheni--Ruşi de autorităţile ru
seşti a cunoscutului om de afaceri din Iaşi, d. 1. 
Boncescu, împreună cu sotia lui, sub învinuirea 
de Sipionaj, nu s'a comunicat dela autorităţile 
în drept cumcă în adevăr, autorităţile româ
neşti au înştiinţat telefonic prefectura de politie 
locală că d. Boncescu, care se afla de câtva 
timp în Rusia, voind a se reîntoarce împreună 
cu soţia lui în localitate, la Ungheni-'Ruşi, am
bilor soti li s'a făcut de autoritătile ruseşti din 
acest punct de granită, o minuţioasă perchiziţie 
corporală. 

Cu ocazia acestei perchiziţii, s'a găsit cu
sută în căptuşala hainei, ce apartinea dnei Bon
cescu, o scrisoare în limba poloneză, din al că
rei conţinut reese că numiţii ar fi" făcut în Ru-
sia spionaj.„ . · 

Imediat au fost arestaţi şi duşi sub escortă 
la Kişineu. 

Unele ziare col·portaseră ştirea despre de
capitarea dnei Boncescu, dar această ştire nu 
s 'a confirmat. 

Acum a sosit ştirea din Ungheni, că auto
rităţile ruseşti au pus în libertate pe sotii Bon-
cescu. . . 

Controlând ştirea ni s'a comunicat de către 
prefectură, că în adevăr sotii Boncescu au fost 
puşi în libertate. După cât aflu eliberarea so
tilor Boncescu s'a făcut datorită intervenţiei 
ministrului român la Petrograd. 

Apel către publicul românesc. Lipsa de miiloace face 
de multeori să se abandoneze idealuri şi studii promi
ţătoare. E foarte tristă apariţia aceasta la noi Românii, 
însă ar fi şi mai dureros, silit fiind a da înapoi atunci, 
când numai un pas mal trebuie ca să treci dincolo, unde 
te simti destinat să ajungi în butul tuturor piedecilor. 
Eu, lipsit de ajutorul părintesc şi străin, mi-am .făcut 
studiile numai din propriile mele puteri, dar azi, când şi 
împrejurările s'au întors împotriva mea, mi-e cu nepu
tintă, de-a răsbi. Am gata lucrarea de specialitate me
nitf1 să fie şi teză de doctorat ,,Dialectul româ11 sălă

jan", care poate să servească şi ca lectură de plăcere 
publicului nostru românesc. 

Apelez deci pe această cale la sentimentul de sa
crificiu al acelui public românesc, care ştie deosebi două 
noţiuni: de-a face şi de-a putea, îndemnând şi pe altii 
a subscrie exemplare (3 cor.) din această lucrare, ca 
să poată astfel ajunge cât de curând sub tipar. 

Mulţumind înainte din adâncul inimii mele tuturor 
sprijinitorilor pentru ajutorul, care-l invoc, rămân cu 
toată stima: Budapesta, 10 Martie n. 1915. V. Caba. 
abs. de teol., cand. prof. Adresa: V. Nagykorona-u. 
3. I. 2. 

; Un veteran. Complectăm · amănuntele ce 
Ie-am relatat 1n săptămâna trecută cu pr.ivire la 
gestul veteranului D. Farcaş din Iaşi (România) 
care după -cerere a fost trecut în carnetul de 
mobilizare şi repartizat la cartierul genera·! al 
flote.i. 

Dl D . ..Farcaş, pătruns de adevăratele senti
mente ·patriot.ke, a fost a(.--ela care a subscris 
10 lei din salarul său luinar, pe timp de un an, 
·.._făcând un total de 120 lei - pentru flota na
tională. Deasemenea a colectat suma de 238 lei 
pentru flota naţiona·lă, .pentru care a primit mul
ţămiri din partea dlui -comandor CillChi. 

Cităm din a.rea-stă adresă următorul pasaj: 
„Sacrif.iciul ce d-voastră v'ati impus a for

mat wn entuziasm patriotic făTă egal .printre 
eohipagele bastimentelor şi ne-a dovedti că ati 
rămas după cum ati fost, demn urmaş al bra
vilor Moldoveni de ai lui Ştefan cel. Mare, şi 
după nume şi -după fapte". . 

Comandorul C. Ciuchi trimiţând dlui D. f'ar-
caş un exemplar din scrierea d-sale ·„Istoria l 
Ma•rinei !Române" a scris următoarea închinare: 

„Veteram1-lui sergent-ma.ior Oim. Farcaş di•n · , 1 

marină, unul din bravii luptători dela 6-7 Noem
yrie 1877 din bateria de mortiere din sus de Ca.~ 
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naco „Persev'eranta" care a scufundat monito
rul turc „Podgoritza", remorcherul „Socrate" 
şi două şlepuri, luptă condusă de loc'(>knent
romandor N. D. Maicain. comandantul bateriilor 
de coastă, având <..'a ofiteri .pe locotenent Perti
-cari, sublocotenenţi Mardare şi 'Mănescu. 

Amintiri de glorie bravului marinar şi mare
lui patriot D. farcaş, din pairtea autorului'„ 

ss) Căpitan comandor C. Ciuc/zi. 
Veteranul D. farcaş este deoorat cu „Vir

tutea Militară" de răsboi, „Crucea de aur", 
„Serviciul Credincios", „A vântul tării", „J ubi-
lara" ş. a. („Mişc.") • 

Cablu direct între Londra şi Petrograd. 
Corespondentul ziarului .,Morgenbladet'' anuntă 
din Kirkenes: Englezii au aşezat în vremea din 
urmă un cablu care duce dela tănnul nordic al 
$wtiei înrnnjurând tărmul Norvegiei de Nord 
până I Alexandrovsk pe tărmul Murman. Acea
stă ştire o confirmă şi căpitanii vapoarelor nor
vegiene cari au întâi.nit în drumul lor vapoarele 
engleze, cart aşezau cablul. In Alexandrovsk 
lucră Îill acest scop de câteva săptămâni SO de 
ingineri englezi. Afinmativ aşezarea cablului va 
fi tenninată căci din 1 februarie telegrame tri
mise din Londra în Rusia nu mai sosesc la sta
tiunea intermediatoare Vadso în :Norvegia de 
nord. Din Alexaindrovsk cablul va fi condus pâ
nă la Petrograd. 

LA LIBRĂRIA „CONCORDIA'' Arad, str. 
Deâk ferenc nr. 20 se află de vânzare: 

,,Calendarul Minervei'' cu un continut bo
gat şi variat (fotografii dela înmormântarea 
regelui Carol, apoi vizita familiei regale din 
Rusia. reproduceri după tablouri etc. etc.) Pre
ţul unui exemplar cor. 1.25 + 45 fii. porto re
comandat. 

„Calendarul Poporului" Sibiiu. Se poate fo
losi şi ca calendar de buzunar, având mărimea 
de lSX 11 cm. Pretul 40 fii. + 10 fii. porto. 

=t 

Ultima oră. 
I-AM INFRÂNT DIN NOU PE RUSI LA 

CERNĂUŢI. 

Cemăuti. - Noaptea de azi a fost ia„ăş fur. 
tunoasă. Ruşii au pofnit atacul din Sada2ora 
şi Mahala, dar fOcul tunurilor şi mitralierelor 
noastre i-a• alum~at curând indărăpt. Ziua au 
avut loc numai lupte neimportante. 

NOUi VICTORII IN GALIŢIA ORIENT ALA. 
f!.udapesta. - Din ·Mamorniţa se an un tă: 

Ruş11 au atacat la Komarnik poziţiunile noastre 
apărate. Colonelul Hiiber în persoană a con
dus ~ntraatacul, care a reuşit strălucit. 

Au fost nimicite 2 reg. de infanterie. Au ră
~"':!a~ pe câmpul de luptă 2000 de Ruşi morti şi 
ramt1. Am făcu.: prisonieri peste 600 soldati în
tre ~ari ~l ofiteri. Am capturat enormă muniţie, 
3 m1trahere, 1500 puşti. 

TRUPELE FRANCEZE IN DRUM SPRE 
DARDANELE. , 

Oenf. - Trupele franceze destinate pentru 
Asia mică au plecat din Marsellles. Imediat ce 
vor sosi la locul de destlnatie vor Încerca să 
debarce la tărm. . 

EŞUAREA ATACURILOR RUSESTI 
LA NADWORNA. 

Budapesta. - Ruşii au atăcat ieri spre nord 
'1ela Nadworna cu multă vehementă, dar ata
curile s'au prăbuşit. La Cernăuti şi în CarpaU 
e în geni.m"1 limşte. 

I 
Mulţumită publică. 

Pe areaata. cale vin a mulţimi tuturor acelor 
mulţi, cari din incidentul morjii mult iubitului meu 
frate Dr. Vaafle Moldovan profesor de teologie 
în Gherla, au trimis îndureratei noastre familii es. 
pre1iunea condoleanţei lor slnctre. 

Beciu n. 16 Martie 1915. 
Dr. Ioan Moldovan 

Mo 2886- J advocat. 

I 
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Kenjiro Tokutomi. de mică, ce tinea în mâinile lui aşa de mari, nu 
se putu tine să nu surâză. 

Până la moarte ..• 
Roman japonez. 

Tradus în româneşte de P. Robescu. 

(Urmare.) . (IO) 

Generalul îl as0ulta surîzând. 
- Atunci o să fii sub ordinele lui Takeo-San.„ 
- De ce? Takeo-San este numai locotenent, 

şi eu vreau să fiu general. 
- In marină se zice amiral... sau poate nu 

mai vrei să fii amiral? 
- Tată, tu eşti general... dar general este 

mai mult ca un locotenent de marină? 
- Sau lowtenent de marină, sau general, 

cine învaţă mai mult, acela va fi mai mare. 
- Ascultă, tăticule, zise fetita suindu-se pe 

genunchii lui; profesoara ne-a spus o poveste aşa 
de frumoasă„. povestea ou iepurile şi cu broasca· 
ţestoasă. Nici să ti--0 spui şi tie? Ascultă: a fost 
odată un iepure şi o broască ţestoase care ... Ah! 
uite pe mama! 

In minutul acela, orologiul bătea două. O fe
meie cam de patruzeci de ani intră în cameră. 
Era subitre, ou părul pieptănat oa în Europa cu 
cărare la miHoc; cu doi ochi mari, oblici, cari 
dădeau fetei iei un aier sarcastic; cu fata oa
oheşe, pudrată, iar dinţii săi, pe cari îi arăta bu
curos, erau albi şi regulati. Dânsa era îmbrăcată 
ou o prea fru1ooasă rochie de crep, strânsă la 
mijloc cu o cingătoare de mătase, iar în dege
tele sale, străluceau multe pietre pretioase. 

- Iar stati de gâtul tatălui vostru! 
- Ii întrebam cum merg cu lecţiile. 
- Copii, acum duceti-vă în curte, tata tre-

buie să-şi facă lectia de englezeşte. După aceea, 
vom merge la .plimbare. 

- Ah, ce bine îmi pare! - zise fetiţa bătând 
din palme. 

- Ura! - strigă marinarul. 
Şi luându-se de mână, copiii eşiră, sărind. 

Se ma1i auzi marinarul strigând ura, .pe urmă 
glasul fetitei zicând „astâmpără-te, Ki-can"; pe 
urmă nu se mai auzi nimic. 

- Poti să zici ori ce vei vrea, dar tu eşti prea 
indulgent cu copiii. 

Generalul răspunse surîzând: 
- Nu cred ... Copiii trebuie să simtă că-i 

·iubim. 
..,.... Ştii cum zice poporul? Tata dacă este se

ver,- mama să fie blândă. Da-că tu îi înveţi ră·n, 
atunci proverbul trebuie z.is pe dos, şi va trebui 
să-i tin de rău numai eu, şi atunci or să înceapă 
să nu mă mai iubească.„ 

- Lasă, lasă.„ nu mă mai certa, fii şi tu 
mai bună ... Şi acum, domnule profesor, luati loc, 
vă rog. 

Generalul luă din bibliotecă o carte de cetire 
englezească şi începu să cetească cu accentul 
dialectului din Satsurna o provincie dela sudul 
Japoniei, în care se nă·scuse. 

Nevasta sa asculta cu atentie, şi din când 
î1n când îl îndrepta. 

Zilnic, generalul făcea lectie de englezeşte. 
Gradul de general şi-l câştigase în răsboiul de 
independentă din 1868, şi nu avusese vreme să 
se ocupe de limbile străine, dar dupăce trecuse 
în rezervă, începuse să învete englezeşte, cu 
ajutorul nevestei sale care, descendentă din no
bila familie Ghoschu, trăise multi ani în Anglia 
şi mvătase aşa de bine limba. cum putine per
soane din Japonia o ştiau. Obiceiurile şi ideile 
occidentale influentaseră aşa -de mult spiritul 
nevestei sale. încât dânsa ducea toată gospodă
ria după felul din străinătate. Insă nu în toate 
ocaziile se potrivea spiritul englez cu obceiurile 
japoneze. şi deseori servitoarele se trudeau să 
nu râdă de poruncile stăpânei, iar copiii o supă
rau des cu nebuniile lor gălăgioase. Din pricina 
acestor nepotriviri. şi pe de altă parte din cauza 
orientalei indiferente ce generalul arătă în acea
stă pr.ivintă, caracterul doamnei Schiga se cam 
înăsprise. 

Generalul ajunsese la sfârşitul paginei. când 
uşa se deschise şi intră o fată foarte drăgălase. 
de vre-o cincisprezece ani, cu părul despletit 
şi prins cu o panglică roşie. fata, văzând pc 
tatăl său ca pe un şcolar, cetind pe o carte aşa ; 

- Mamă, a venit Tanti-Kato. Este în salon. 
Dânsa, aşteptând un semn al generalului, 

nu se mişcă; încruntă doar din sprâncene. 
Generalul se sculă în sus, şi apropiind un 

scaun de fotoliul său, zise: ~ 
- Roag-o să poftească aici. 
- Bună ziua. Şi o doamnă cu o înfăţişare 

plăcută, intră surâzând. 
Părea o femeie de patruzeci şi cinci de ani, 

cu ochelari, şi semăna cu Nami-san, fiind sora 
celei dintâi neveste a generalului Kataoka. Dân
sa era sotia vicontelui Kato; senator, şi băr
batul său, ajutat de dânsa, făcuse căsătoria din
tre Nami şi Takeo. 

Generalul o pofti să şeadă, surâzând: 
- Nu te-am văzut de multă vreme.„ Băr-

batul tău este tot aşa de ocupat? , 
- Tot ocupat. Este cel mai îndârjit grădi- • 

nar şi toată ziua stă cu foarfecile în mână, în 
grădină. Să vezi ce mândru este de rodii lui, 
cari au şi înflorit!. .. Dar trandafirii!. .. Sunt plini 
de flori. Când o să veniţi să-i vedeti? Bărbatui 
meu m·a însărcinat să vă învit. '-

Şi întorcându-se către doamna Katooka: 
- Vă rog să aduceţi şi pe Ki-chan şi Mi

chan. 
Sotia generalului nu prea iubea pe doamna 

Kato: deosebirea de caracter şi de cultură, le 
depărta una de alta. Pe de altă parte. faptul că 
aceasta era sora celei dintâi neveste a gene
ralului, mărea răceala, prin suvenirul ce-l deş
tepta mereu şi prin faptul că dânsa fiind foarte 
autoritară. i se părea că fosta cumnată. repre
zenta pentru generalul nu.· numai amintirea 
moartei, dar şi dragostea ce avea pentru Nami 
şi pentru bătrâna Iku, i se părea că redeşteaptă 
amintirile trecutului şi că ar putea să slăbească 
suprematia sa în casă. lnsă. de când Nami şi Iku 
părăsiseră casa, pericolul trecutului se micşo
rase, totuşi, ori de câte ori venea doamna 
Kato, vicontesa simtea cum se deşteaptă anti
patia în sufletul său, ca şi cum sotia cea dintâi 
s'ar fi prezentat să-şi reia autoritatea sa de 
stăpână. reîntronând obiceiurile cele vechi, 
schimbate acum. 

(Va urma) 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

' „ Vulturul" 
lllstitut de credit şi economii, societate pe acttl 

Diciosanmirtln. 

Concurs. 

Direcţiunea institutului de credit şi economii 
,.Vulturul'" societate pe •actii în Diciosânmărtin 
(Dicsoszentmârton), publică .prin aceasta con
curs, pentru ocuparea postului de contabil, dotat 
cu salar anual de 1800 cor şi 30tf cor. relut de 
quartir. 

Dela reflectanţi se recere ca să documen
teze că au absolvat o şcoală comercială supe
rioară ou--exarnen de maturitate, că au praxa 
recerută şi că sunt pe deplin sănătoşi. Se recere 
cunoştinta limbei maghiare şi eventual germane. 

Cererile .provăzute cu atestatele în original 
sau copie legalizată sunt a se înainta până la 
30 April st. n. 1915 la subsemnata direcţiune. 

.Diciosânnu1rtin, la 12 Martie 1915. 

V u 2385-1 Directiunea. 

Se caută 

UN PRACTICANT SAU PRACTICANTĂ 

de farmacie. Conditii favorabile. 
Doritorii de a ocupa acest post tre
buie sa aibă testimoniu de maturi-

tate şi domnii să fie scutiti de ser
viciul militar. Pentru lămuriri mai 
detailate a se adresa dlui COR
N EL DEMETER. apotecar in 

Szâszvâros. 
(De 2388-3) 
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Duminecă, 21 Martit;? 1915. .„ O .M X 1' O L111 Pai;r. 7. -·-------- -.-........ __________ __;,;;;;.;_.;;__;,~--..;;;;._-------------------
La „Ll~răria Concorma" , „ · . . ! 
Arad, str. Oeăk f~renc nr. 20 G Y O R C Y 
se afli de vânzare clrţ1 de rugăciuni, · 
bisericeşti, literare, populare etc. etc. 

~cantorul bisericesc< sau cuprinsul ve
cemei, utreniei şi liturgiei 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 • • . • 
Carie de rugăduni pentru folosul şi mân· 

găierea fiecărui creştin. lntocmita de ie· 
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă-
năstire Sinaia. Legată • • • • • • 
legată fn piele roşie • I· . . . . 

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

Noul aşezământ. Legată • . . . .. 
Epistolia Domnului nostru Isus:Hristos 
Cele 8 glasuri sau Octoihul cel mic. Le-

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

liile dupl Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan, 
de Arhiereul Sofronie Craioveanul . . 

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

eroicul tn istorie. Traducere din limba 
engleză de C. Antoniade dr. în filozo-
fie. Preţul • • • • • • • . . • • 

Em. Origorovitza. >Chipuri şi grafuri din 
Bucovinac. llustratiuni de N. Bran • • . 

14·-

2·50 
5·-

-·70 
1·20 

-·20 

2·40 

4·-
2·-

2·-

Em. Origorovitza. >Cum a fost odatic. · 
250 

2'80 
l·-
190 

Schiţe din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 
Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . 
Dim. Cantemir. >Descrierea Moldovei• • 
Oustave Flaubert. >Salamboc. (Roman is· 

toric. Trad. de Ludovic Dauş 
M. Sadoveana. ~Amintirile căprarului 

Oheorghitl . . • • • • . . . . 
Victor Eftimill. >Poemele· singurataţiic 
; (Poezii) • . . . • • . • • . . • 
Akxandru Cilua. Foiletoane • . . . • 
I. Slavici Poveşti. • . • • • • • • . • 
Ion Creangă. Opere complete. . . • . 
Ion Pillat. >Etemitaţi de-o clipă. Poezii • 
Ion Oorun. Lume năcăjită. Povestiri . . 
Ouy de Maupassant. Povestiri alese. Tra-

duceri de M. Sadoveanu • . • • • 
A. C. Cu2a. Naţionalitaraa în artă Principii, 
. fapte, concluzii • • • • • • . • 
AL Cazaban Ce nu se poate spune . . 
Constanţa Hodoş. Martirii. 
Jules Payot. Educaţia Voinţei 
Ouy de Maupassant Inima noastră. Ro-

rna.n: ' • • •· • • • • • • • 
O. Coşbuc. >fire de torte. Poezii . 
Caton Theodorian. >La masa calicului<. 

Nuvele şi schiţe .- • · . • • • • . 
1000 doine, strigături şi chiaituri ce să 
. obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 
· astre poporale • . . . . • • • 
M. Sadoveanu. >Oameni şi locuri< • • 
, > ~ >Privelişti Dobrogene< • . 
Bucura Dumbrava. >Haiducule . . • • 
P. Du/fu. >Gruia lui Novac< . . . • . 
Oeneral Al. Candiano Popescu > Războ'ul 
: neatârnărei.< Asaltul si luarea Grivifel 
N. Pora. :a.Intre viată şi moarte<. Nuvele 
Ecatarina Pitiş. >Poezii.< • • . • • . 
Dimitm Oncild. >Din Istoria României<. 
Th. D. Speranţia. >Anecdote de post • • 
Ion Dragoslav. Nuvele • • . • . • • 
A. Cotruş. Poezii • • . • . • • • ·" 
N. Iorga. ·>Viaţa femeilor tn trecutul ro-

mâne sec. ., . , " . . . . • . • • 
Oh. Silvan. >Valea albă<. Roman istoric 

(1476) • • • • • . • • • • • • 

2'-

2·-

2·
]·60 
J•50 
2·-
2· -
2·-

1·5<) 
2·-
1·50 
2·-

2·-
3·-

1·50 

80·-
2·-
2·-
2·-
150 

3·-
2·-
i·so 

'-'95 
1·25 
2·50 
1·-

1•75 

MENYHERT 
' ' . ' 
ES TARSA 

magazin de pardesinri 
pentru ;dame. 

ARAD, ~nl~t An~rassy 8. 
Vis-a-vis de Intrarea blserlcel Mlnorlfilor. 

Noutătile noastre : , 
Pardesiuri negre şi tegethoff 
Rocuri moderne 
Sacco Cottelen 
Pardesiuri coţcate 
Rocuri de mătase 
Pardesiuri pentru fete şi copii 
Costume negre şi tegethoff · ( 
Costume în culori · · 
Costume pepita · · 
jupoane moderne 
Talii c!e mătase · 
Talii moderne 
Talii de doliu 
Pardesiuri de gumi. 

Pretn~i Jix~. 
Telefon 855. 

Pentru porto săse adau~e 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 fii. de pachet (până Ia 1 kg-r.) 

Fiţi atenţi la firmă I : 
! I • 

(Oo 2384-~) 

· ad6 Gyula 
prăvălie de confecţiuni 

pentru_ dame in ARAD. 

.J 
'• 

·Noufăfi în. 

din cottelen, pepita şi alte stofe 
la modă cu cel mai bun croi, 
acum dela 35 coroane în sus. 

' •• 

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. 

"'('' ,„ .' 

: .• 
Blnze ~i haine ~~ d~lin. 

- . . ' = - ' - .i; 'ţ „ \" 

; 

Preturi · fixe! ·Telefon: 238. 
(Ra 2376) 
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Duminecă, 21 ·Martie 1915. 

„Cassa de păstrare (reuniune) A 1n Sălişte." 
CONVOCARE. 

P. T. Membrii "Cassei de păstrare (reuniune) în Sălişte", sunt invitaţi la 

a XXXI-a 'adunare generală ordinară, 
conform §. 15 din statutele reuniunei, pe Joi în 26 Martie v. 8 Aprilie n. a. c. la 2 ore p. m. în sala festivă a şcoalei gr. or. române din 
Sălişte pe lângă următorul 

PROGRAM:· 
1. Deschiderea şi constituirea adunării generale. 
2. Raportul directiunii. ' 
3. Raportul consiliului de inspecţiune. 
4. Staverirea bilanţului pro 1914, distribuirea profitului şi votarea absolutorului. 

. Domnii membrii cu vot dedsiv, - adecă aceia cari sunt trecuţi cu cel puţin S luni înainte de adunare în registrul membrilor, - sunt, în senzul dispoziţiunilor § 
10 dm s atute, ru2ati a-şi depune părţile de fo1ulare şi documentele de plenipotenţă la cassa institutului cel mult până în 6 Aprilie at. n„ iar la institutele cari sunt membre 
la •Solidaritateac până în 5 Aprilie st. n. 1915. · · 

. Sdlişte, în 16 Martie 1915. 
DIRECŢIUNEA. 

ACTIVE . Contul Biianţ PASIVE 
. • 

Cassa în numărar _ ---- ---- - ---- 44462"65 Capital societar __ --- ---- -- ---- ---- 250000·-
Bon în Giro-Conto Ia Banca austroung. 58823"38 103286 03 Din emisiunea a treia ·--- -- --- ---- 159200·- - 409200 -
Cambii 889273"64 ' fondul de rezervă 193800"01 - --- ---- --- ---- --- - ... -... - --- ---- ---- -
Cambii cu acoperire hif>0tecară ____ -- 288738'- 1178011 6.:1 fondul de binefaceri ___ --- --- -- -- 60098"05 
lmprumuturi hipotecare ____ -- - - --- - 921688 9c fondul unui spital public în Sălişte __ ---- 74563"36 
Conturi curente cu acoperire ·--- --- -- --- -- 792662 68 fondul de penziune _ _ _ .... --- 34047"66 362509 Qt! 
Credite personale _ ____ _ --· ---- - --- ---- 245937 SC Depozite spre fructificare _ ---- - - - --- 2648347 18 
Efecte publice ~i diverse acţii --- --- ---- - --- 445855 10 Reescont _ ---- ___ . _ ..... - ---- --· --- 213586 -
Casele institutu ui _ _ ___ - - -- 96(0) - lmprumut pe efecte - ---- ---- -- --- -·-- --- 139700 -
l:nprum. din fondul de binefaceri- = - „ ......... - 60098 05 Creditori --- · _ ---- --- ---- ---- - 185794 rn; 
Depuner. înfiinţ. spital public în Sălişte - - - 74563 3t Dividende neridicate .... ---- ---- - --- --- 108 -
Depuner. fond de penziune _ -- - - -- - 34047 66 Interese anticipate pro 1915 - -- ---- -- --- 13640 07 Mobiliar _ ~ ___ _ _ _ - 4976·- Profit net _ .... --- .... ---- - ---- -- - 41777 43 
Amortizare -- ---- ---- -- - - 576·- 44()) -
Debitori _ -r· --· __ _ ---- --· - ---- --- 13501 54 
lnt. transit. rest. la împr. hipot. ____ - -- - --- 44609 33 

4014661 85 4014661 85 

DEBIT Contul Profit şi Perderi CREDIT 

Interese: Interese: , 
pentru depozite spre fructificare ____ ---- 129708•14 dela cambii - -- ---- --- ---- -- 91581'49 

" reescont ___ .... .... ____ ---- 6453'11 
" 

împrumuturi hipotecare __ --- ---- 70124"58 

" rcărţile de fondare noui -- ---- 3454"67 
141326 " 

credite de Contcurent _ -- ---- 43465"05 
" ondul de pensiune ---- --- -- 1710•90 82 

" credite personale ---- - --- -- 12411 "06 
Spese: „ efecte - ............. ---- ·-· --- ---- 18982"10 236564 28 

Salare şi bani de cuartir --- ............ - 28713'88 Chirii - ---- - -- „ ......... - - --- -- --- 2868 90 
Marce de prezenţă ____ ____ ____ _ __ -- 1624'- Pro viziune, profit la monete şi alte venite --- ---- 3447 88 
Imprimate, registre, porto, diverse --- 7104"28 37442 16 . 

Contribuţiune : . 
directă 7787"85 

, 
- ---- __ ... -- -- - -- 20758 100/o după interesele depozitelor ___ - 12970·80 65 

Amortizare : 
din casele institutului , -- - --- - 1000·-

1576 din mobiliar - ---- - ---- - - 576·-
Profit net 41m 43 • ...... ·- --- - -- - - - -

242881 06 I 242881106 

La finea anului 1913 au fost 281 membri, în· anul 1914 au repăşit 7 membri, de nou au intrat 50; la finea anului 1914 au fost 324 membri cu 
2500 pirti de fondare. 

S ă Ii ş te, în 31 Decemvrie 1914. 
. DIRECŢIUNEA: , 

Dr. N. Calefariu m. p., prezid., C. Hertia m. p. dir. exec. Dr. N. Comşa m. p. Dr. I. Stroia m. p. D. Roşca m. p. D. lăpădat m. p. 
Petru I. Comşa m. p. N. Hentiu m. p. B. Comşa m. p I. Bârsan m. p. Ioan Răcuciu m. p. 

Subsemnatul Conziliu de inspecţiune am examinat conturile prezente şi le-am aflat exacte şi în consonantă cu registrele institutului. 
S ăl i ş te, în 16 Martie 1915. · 

Ioan Chirca m. p., prez. C. Criştiu m. p. Iosif lissai m, p., rev. exp. al „Solidarităţii" Iuliu Crişan m. p. Ilie Hociota m. p . 
. ·-·· - -- ,,_ .. .. -------

11Panal tlpOltfafiel „Concordia" societate pe actu i11 Arad. - Editor responiabll: LAURENTIU LUCA. 
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