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

Pentru România şi 
străinătate: 

Pe un an • • 40.- frapcÎ. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
.Nr. 750. 

Cum trebuie să cetim? 
Progresul omenkei, în cursul veaicurifor, 

a a/dus o îngirămădilre rnaire de cunoştinţe de 
totfell.lll, adunate în milioane de scrieri, cari 
sunt o avuţie neperitOOlfe a rnuncei şi minţii 
omeneşti. Mulţumită acestei îngrămădiri, am 
ajuns îin ştare, că, numai să VTem, putem să 
ne luminăm în ork:e ramuri de cun01Ştinţe, 
deoarece stuidii'le acelea ne' stau .la î·ndemână. 
în că·rţi bune şi ieftine. Astfeil că astăzi, nu 
mai poate fi vorbă, 'Ca înainte vreme, acum 
sute de ani, când omu~ căuta să se lumineze, 
dar nu putea, căci nu avea cărţi 'la îrnlemâ1nă. 
Astăzi grija 1lO'clstră e cum arm ceti mai bine, 
pentm a dobândi mai ·repede şi mai temeinic 
cunOlŞtinţele cu cari voim să ne împodobim 
sufletul şi să ne. armăm pentru viaţă. 

In coceasta priV1inţă, dă câteva· sfaturi 
foa1rte bune un învăţat gennalll, friderkh 
Paulsen, unul din cei roa.i buni profesori· de 
filozofie <lela unversitatea diin Benlin. 

Că·rţi .sunt şi multe şi bune '_în fiecare ra
mură de icunoştinţe. Ca să le ceteaocă. omul 
pe toate; este cu neputinţă. De aceea tânărul, 
ca·re vrea. să se lfumineze, va trebui, i·naiinte 
de toate, să .... şi ia un manua1I bllln, care să cu
ţT·Îllldă f'eguliat şi scurt materia ştiinţei, în oare 
vrea să 'lucreze, să falcă apoi d~ ace'l manual 
temetlia studiului său şi să se folosească de 
a'ltele Ia nevoe. 

„Când ~etim o darte, trebue să o căutăm 
să nu o cetim fără folos, d aşa, ca să Iiase 
cetirea urme în sufletul nostru, ·ca să ni s~ 
îmbogăţească şi întăreasică mj.ntea .. Ceti1rea 
aceasta, cum o voim noii, este de două feluri: 
intâiu, când pricepem şi însemnăm ce crede 
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auioruil; aJ':doPlea, câ1nfd judecăm şi ne '1-ămu
rim bine, cum trebue să se cugete aisupra ma
t~riei sau cel puţin cum credem noi că este 
mai bine să se cugete. 

Nu toată lumea ceteşte cu folos, ci foairte 
mulţi cetesc de geaiba. Acelora, cari voesc să 
nu-şi piarză înzăda1r munca Şi timpul cu Ct:

titul, friederich Pautsen 1le dă următoarnle -
poveţe: 

1) Când cetiţi, să cetiţi cu condeiul în 
mână. Cetitul singur fără sari·s, nu duce h 
ocop. Iar mndeiul aduce două foloase: Primul 
este că atinge ide1Ie de căpătenie, pe scurt 
(rezumează) ara;fă cuprrnsuq, .pe -scurt şi lă
murit, în şir legat, ·putându...ise cwprinde c' o 
singu·ră aruncătură de ochi. Poate că •Jjunge 
(..hia.r marginea cărţfi cu î·nisemna'fea unui 
astfel de schelet -al cuprinsului. O 1loorare li! 

cărei cuprins s'a soos astfel, 111i se întipăreşte 
totdeauna, căci ceeace s'a făcut prin cuge
tarea noastră,. se ţine minte~ Astfel de sche
let este sprijinu•! cel mai î.ndemălllatic 11entrn 
a trece din nou prin materia cetită. · · 

Condeiul mai serveşte apoi la făcut note. 
Cetitoml îşi Îlflseamnă ·în câteva foni idei·le 
sale şi le pune faţă îin fată -cu ale autorului, 
ajungând aistfel -la un fel 'de iubire vie cu 

dânsul. Adeseori este destul un 'Singur cu
vânt ma1rginea· că1"ţii pentru a airăta părerea 
noastră deosebită,: a se adăoga 1oc11ri cam 
Jia fel sau -deosebite din acelaiş autor sau din 
alţii, ori fapte, cari vorbesc pentru sau :contra 
autorului şi aşa mau <iepartei Astfel de oeti
re activă, pătrunzătoore, întă1reşte judecata 
şi ajută memoria. Idei, faţă de ·.cari şi-a făcut 
omul însuşi o părere oarecare, se întipă1res~ 
{;dată cu critica. · · 

2) Când cetiţi să cetiţi cu scop bine ho-

, r.~ „ 

Pretul unui exemplar 10 fileri. 
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tărât. Când cineva ia în mână o carte după 
C(} şi-a pus anumite întrebări bine lămurite, 
aceluia îi spune cartea mai mult decât celui 
care ceteşte numai aşa la întâmplare. Celui 
care întreba-bă i se dă răspuns: aşa lucrează 
însaş natura; ea este gata să răspunda celui 
care pune întrebări, care prin cercetări o ia 
la socoteq!lă prudens interrogatio dimidium 
scientiae (o întrebaire pricepatoare e jumă
tate de ştiinţă). Tot ,aşa urmează şi cărţile: 
dau răspuns celui -ce le î-ntreabă. Intrebările 
pot să fie de multe feluri: mai înainte de toate 
se arată deosebirea ce o făcurăm mai sus: în
trebări, cari privesc numai cuprinsul cărţii 
şi întrebări, cari privesc pe autorul însuş şi 
lucrările lui. Cineva poate să cetească pe Ari
stoteles sau ca să cunoască părerile lui asu
pra „firei lucrurilor" sau să cunoască pe Ari
stoteles însuş. In cazul -dintâi avem interes fi
lozofic, în al doilea interes filologic; cari inte
rese nu se. înlătură unul pe altul, ci uneori 
amândouă pot să intereseze deopotrivă pe 
cetitor.: 

3) Să nu ceteşti numai odată. Mai ales e 
nevoie de cetit de mai multe ori, mai cu seamă 
Ia început, pentru ca să se câştige o comoară 
trainică de cunoştinţe. Cu deosebire este de 
lipsă însă -din două privinţe: pentru înţele
gere şi pentru ţinut în ·minte. Pentru înţele
gere: începutul cărţii presupune sfârşitul ei; 
acest sfârşit i-a fost mereu în minte autorului, 
ca ţinta la ·care vrea să aducă pe cetitor. Ce
titorul va trebui d~i, dupăce a ajuns la ţintă, 
să se întoarcă iar la început, ca să-l priceapă 
în întregimea lui, acum când îl ceteşte având 
cunoştinţă de ţinta la care el vrea să meargă. 
Al doilea pentru ţinut în minte: numai cetirea 
a doua duce la pătrundere şi mistuire a cu-

.. 
t Pagini din răsboiu. 

. Viaţa într' un . oraş bombardat. 
frontul de luptă franco-german, care a ră

mas, în liniile lui generale neschimbat de luni 
de zile, e astfel aşezat încât oraşul ·Reims poate 
fi cu uşurinţă bombardat de bateriile german~. 

Şi Germanii, neapărat că s'au folosit de po-
11itia lor, pentru a bombarda în repeţite-ori 
acest oraş.· 

S'ar crede că în asemenea condiţiuni locui
torii din Reims au preferat să-şi părăsească 
locuinţele şi să se retragă în interiorul Franţei, 
în afară de bătaia tunurilor germane. 

Nicidecum. Ziarele franceze sosite de curând 
ne informează că populaţiunea civilă din ·Reims 
n'a părăsit oraşul. 

Pe străzi domneşte o ,oarecare animahune. 
Un mare număr de prăvălii, chiar din acelea 
cari au suferit dezastrul bombardărilor, sunt 
desohise, iar trecătorii se opresc la galantare, 
ca şi cum nici o primejdie nu i-ar pândi... Se 
obicinueştie omul cu toate, chiar cu bombele! 

f,unctionarii şi lucrătorii se duc în fiecare 
· dimineaţă la muncă, iar vânzătorii ambulanţi 

trec toată ziua pe sub ferestrele clientilor, plim
bându-şi mărfurile în cărucioare şi strigând ca 

Numărul poporal pe 1
/, 2 co1oane 
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noştinţelor, prin faptul că deşteaptă amintiri, . 
împrospetează, complectează şi împreună în- I 
tr'un tot (sintetizează). ~ I 

Aceasta ar fi calea adevărată pentru o ! 

cetire cu folos. Cetitul de lucruri multe, fără I 
nici o ţintă, trecându-se repede peste cuprinsul ! 
cărţii nu duce la nimic; el lasă în urmă o gră- i 
madă de amintiri nehotărîte, o memorie slă- · 
bită şi simţirea că nu putem stăpâni în su- 1 

fletul nostru ·comoara de cunoştinţe. Duce Ia 1 

ţintă numai munca făcută CU SCOP anumit, aci I 
I 

ca peste tot. · . 1 

E drept însă, că mai este o întrebui~ţare l 
a cărţilor, care îşi are şi ea dreptul ei: răsfoi- ' 
rea repede spre a se dobândi o idee despre : 
cuprinsul şi forma cărţii. Chiar dacă luăm nu- : 
mai în mână cărţile, ce ni s'au făcut cunoscute · 
prin pomenirea lor, tot avem câştig, prin fap- : 
tul că numeTe lor goale se prefac în cunoştinţe 
asupra formei, asupra tablei de materii etc. I 

Sfârşitul, să atingem încă o întrebare cu 

privire la cumpărarea <le dtrţi. Din ce fel de 
cărţi este mai bine să cetim: din cărţi împru
muta te sau din ale noastre? 

Când avem o carte a noastră, o avem Ia 
îndemână pentru întrebuinţarea neîntreruptă. 
Şi va trebui să avem grije ca, scrierile, .de cari 
avem trebuinţă, să le avem în ediţii bune.Căr
ţile sunt' capitalul unui om, care studiază; şi, 
ca peste tot, aşa şi aci, munca .cu unelte proa
ste şi cu capital neîndestulător este nerodi-
toare şi slabă. ~ 

Nimeni nu poate să lucreze cu cărţi îm
prumutate, îndeosebi de aceea nu, fiindcă nu 
le poate sublinia, a le nota pe margine etc. 
O carte, în care urmele unei lucrări arată o 
cale, când o cetim a doua oară sau când cetim 
ceva în ea, uşurează foarte mult întrebuinţa
rea şi de aceea are preţ îndoit. 

Alexandru Văcărescu, 
rL;:. în drept. .. 

Jertla Românilor pentru tron şi patrie! 
lista soldaţilor Români din comuna Visag, comitatul 

Severin, pe câmpul de luptă. 
Caraş· 

/ 

Comuna numărd 2000 suflete, toti Români. 

Gheorghe Neamtiu, înv. gr. cat., căs. 
Păun Popoviciu, căsătorit, rănit 
Nicolae Pobega, are 1 copil 
Trifon Risa, 1 copil 
Gruia Soceneantu, inv. gr. or., căs.• 
lanăş Sfârcociu (Cioală), 3 copii 
Nicolae Căprariu, 3 copii 
Ion Căprariu, 4 copii 
Petru Căprariu, June 

IO George Căprariu, 1 copil 

Ion Todor, 1 copil 
Petru Pobega Leaută, 1 copil 
Nicolae Pobega Le~ută, 1 copil 
Gheorghe Mustată,i 2 copii 
Petru Secoşan Pustanu, are 2 copil 
Ion Secoşan Pustanu, l copil 
Gheorghe Bandu, June 
Pavel Bandu, june 
Achim Siercociu, căsătorit 

20 Gheorghe Sfercociu, june 

Stefan Sfercociu, 3 copil 
Iulius Pentia, 1 copil, prisonier 
Ion Bîha, 1 copil 
Petru Mindea, văduv, 2 copii 
Nicolae David, 2 copii 
Păun Regneantu, june 
Ion Secoşan, căsătorit 
Gheorghe Iorgovan, căsătorit 
Petru David Vulpe, 4 copii 

30 Pavel Băbetiu, 1 copil 
Păuh Băbetiu, June 
Nicolae Sfercociu, 2 copil 
Trăită Dreghina, căsătorit 
Ion Dreghina, 1 copil 
Gheorgbe Dre111:hina, 1 copil 
Nicolae Căprariu Şan, 4 copii 
Păun Bapdu, june 
Nicolae Bulea David, 2 copii 
Toma Olariu, 2 copii 

40 Romulus lovan, 2 copil 
Ion Secoşan Vajugă, 4 copii 
Petru Secoşan Vajugă, 2 c9pil 

s1 m tară „oltenii" numele articolelor pe cari ~ Instalarea materială a şcoalelor e complectă, 
le au de vânzare.„ 

1 
căci mobilele din şcoalele de mai înainte, - cele 

Trăsurile circulă pretutinden4, zic ziarele · cari n'au ars în urma incendiilor provocate de 
franceze. Ba în unele părti s'au organizat chiar bombardări, - au fost aduse în pimniţi. Să-lile 
statiuni pentru trăsurile de piaţă. chiar au fost decorate cu câte un ornament 

Intr'un cuvânt, deci, viata nu s'a întrerupt 1 adus de elevi de pe acasă. 
în oraşul Reims, oi numai s'a încetinit. In oraşul Oratorul e mai redus, ca să nu şadă elevii 
bombardat, după afirmatiunile acestor ziare, au ' prea mult închişi în pimniti: două ore dimineaţa 
rămas între 25.000-30.000 de '"cuitori, dintn~ şi două după amiazi, fără nici o recreaţie, pentru 
cari peste 1500 de copii. Sunt desigur oameni ' ca să se evite aglomerarea elevilor în curţi. 
cari n'au avut mijloacele materia·le ca să pără- ' -Rezultatele, după afinnaţiunile ziarelor fran
sească acest încercat şi expus oraş. I ceze, sunt foarte satisfăcătoare: copiii învaţă 

Serviciile publice funcţionează aproape re- I foa!teA linisvtiţi, şi căd~rea bo~belor.! chiar câ~d 
gulat 1 se mtampla m apropiere, abia daca se aude m 

l)• V t 
1 

· d • t h. 1 pimniţele altă dată pline de butoaie de şampanie .. 
upa pa ru um e m rerupere, c iar cursu- . · 

rile scoalelor publice au fost reorganizate. . Aceste patru şcoale sunt frecventate de 500 

Un amănunt interesant. 
Se ştie că în Reims sunt renumitele case de 

şampanie, cu reputatie mondială. Şcoalele sunt ' 
instalate în pimniţele imense ale acestor fabrici: j' 

Murnm, Charnpion, Krug şi .Pommery, bine în
ţeles ca să fie la adăpost de efectele bombar-
dărilor... 1 

Sălile de clasă sunt situate la mai multi me- I 
tri sub pământ, şi acoperite cu mai multe.plat
forme betonate, ca să nu se surpe boltile. 

In săli e o temperatură de 13-14 grade, -
destul de răcoare, fără a fi prea frig. 

Luminarea se face· cu lămpi foarte puternice, 
iar aerisirea prin ventilatoare anume instalate. 

de copii. Mai sunt încă două şcoli, instalate în
tr'o zonă a oraşului care nu e expusă bombar
dări.Jor. 

Oricum, e mişcătoare situatiunea acestor 
elevi, cari, în mUlocul bombardărilor, îşi conti
nuă lecţiile cu stăruinţă, muncind ca să-şi însu
şească cunoştintele cu cari civilizaţia omenească 
a îmbogăţit ştiintele şi Iiterile. 

Cine ştie dacă printre cei 500 de mici elevi 
nu se află vre-un viitor savant sau inventator? 

Joi, 6 Mai 1915. 

Trăilă Secoşan, 1 copil 
Achim Dreghina, 3 copii 
Gheorghe Dumitru, june 
Dimitrie Dumitru, june · 
Achim Dumitru, căsătorit 
Dimitrie Borduz, 1 copil 
Gheorghe Gherga, June, rănit 

50 Vidu Groza, căsătorit 
Gheorghe Savu, 2 copii 
Iosif Sfercociu Pascu, 1 copil 
Atanasie David, văduv, 1 copil, dispărut 
Nicolae David, I copil, rănit 
Petru David, 1 copil 
Gheorghe Petrancă, 2 copii, prins 
Petru David Zbăganu, 1 copil 

_l. -' 

Petru Bandu, I copil 
Nicolae Bandu, 1 copil 

60 Ion Fărcaş, 2 copii 
Nicolae Miloş, 2 copii 
Pavel David, căsătorit 
Gheorghe Bandu, june, prins 
Ioan Bandu, june 
Păun Bumbu, june 
Ilie Roşu, 2 copii, prlsonier ' 
Nicolae Mărgineantu, 1 copil 
Ion Mureşanu, 2 copii 
Gheorghe Mureşan, 2 copii 

70 Nicolae Ciuclea, 2 copii 
Ion Mureşanu, 1 copil 
Gheorghe Căprariu Cordoş, 2 copii, rănit 
Nicolae Ciuclea, 2 copii 
Nicolae Măcăcini, căsătorit 
Ilie Sfercociu, 1 copil 
Ion Sfercociu Cepei, june 
Petru Sfercociu Cepei, căsătorit 
Vidu Sfercociu, căsătorit 
Ioan Măcăciui, 4 copii 

80 Nicolae Bogdan, căsătorit 
Gheorghe Madescu, june 
Ilie Jurma, Z copii 
Rusalin Sfercociu, 1 copil 
Dimitrie Gerda, 1 copil 
Pascu Siercociu, 4 copii, rănit 
Gheorghe David Gugli, 4 copii, prins 
Ion Frătilă, 1 copil, dispărut 
Atanasie David, 1 copil, prins 
Pavel Miloş, 2 copii 

90 Trăilă Sfercociu, 1 copil( rănit ,. 
Petru Boruga, june 
Petru Sfercociu Dica, 2 copii 
Petru Belu Năplad, june, rănit 
Alexandru Schiopu, 3 copii 
Păun lzgărean, june, greu rănit 
Petru Schiopu, 3 copii 
Nicolae Mircu, 2 copii 
Păun Petraşcu, căsătorit 
Gheorghe Barită, 2 copii 

100 Ion Micşa, 1 copil 
Petru Pobega, 2 copii 
Petru David Zbaganu, t copil 
Ion Sfercociu Pascu, căsătorit 
Ianăş Cluclea, 6 copii 
Petru Ciuclea, june 
Petru Cădariu, 3 copii 
Romulus Boldea, june 
Petru Bumbu, 2 copii . 
Ispas Bumbu, june 

110 Gheorghe Petraşcu, 2 copii 
Petru Popoviciu Gâtu, I copil 
Nicolae Sfercociu Jeg, June 
Petru Sfercociu, căsătorit 
Ion Sfercociu, căsătorit 
Gheorghe Gurgu, căsătorit 
Petru Belu, 1 copil 
Achim Găbreanu, 1 CoPil 
Alexandru Găbreanu, June 
Nicolae Sfercociu Păscutlu, 3 copii 

120 Ion Sfercociu Păscutlu, june 
Ion Barită, 1 copil 
lrimie PoPoviciu, 1 copil 
Nicolae Popoviciu, 1 copil 
Ion Toader, 2 copii 
Nicolae Toader, căsătorit 
Păun Toader, 2 copii 
Nicolae Toader, căsătorit 
Nicolae Butea, 2 copii, rănit 
Trifon Jugariu, june 

130 Ladislau Latia, 1 copil 
Ilie Ger111:el, căsătorit 
Nicolae PoPoviciu, 1 copil 
Ion Popoviciu, june 
Gheorghe Miloş, June 
Ioan Căprariu, 2 copii 
Gheorghe Căprariu, căsătorit _ 
lanăş Căprariu, 1 copil 
Păun Borugă, 3 copii 

• 
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Joi, 6 Mai 1915. 

Petru Miioş, · 1 copil 
146 Gheorghe Vodă, 4 copil 

Gheorghe Barită, June 
Nicolae Căprarlu, 2 copii · 
Păun Drăgolu, căsătorit 
Gheorghe PoPovlciu, 4 copii 
Gheorghe Băbet Dudu, 2 copii 
Nicolae Bârlea, 2 copil 
Ştefan Ştefan, 2 copii 
Gheorghe Belu Tancu, 2 copii 
Petru Nenta, I copil 

150 Ion aăbet -Bulcă,. 2 copii 
lanăş Băbet Buică, l copil 
Ion Sfercociu, 2 copii 
Petru Căprariu, 3 copii~ prins 
Gheorghe Căprariu, I copll 
Ion Bîrlea, I copil 
Gheorghe Belu Şlet, 5 copil 
Ion Giurgiu, căsătorit 
Petru Căprariu Simu, june 

160 Gheorghe Căprariu Simu, June 
Ion Crlşta, june, rănit 
Petru Barită, l copil 
Achim Madescu, 3 copil 
Petru Peşteanu, June 
Gheorghe Stana, 5 copil, rănit 
Ion Lazar, căsătorit 
Ion Nenta, 2 copil 
Ion Belu, 3 copil 
Romului Miotescu, căsătorit 

170 Gheorghe Costandan, 2 copii, rănit 
Iosif Sfercociu, 2 copil 
lanăş Mărgineantu, I copil 
Ion Căprariu, 1 copil 
Nicolae Căprariu, june 
Petru Căprariu, l copil 
Trlfon Gurgu, 3 eopil 
Achim Micşa, l copil 
Gheorghe Găsitu, I copil 
Nicolae Dămian, văduv, 2 copii 

180 Nicolae Gurgu, 2 copii 
Gheorghe Găicea, 1 copll 
Ion Dămianu, 1 copil 

, Petru Dămlanu, I copU 
Gheorghe Dămianu, căsătorit 
Nicolae Vodă, 2 copii 
Gheorghe Găicea, căsătorit 
Ion Marcu, l copil, rănit 
Martln:Stana, 3 copil 
Petru Opnta, 1 copil 

190 · Ion Savu, 3 copii 
Petru· Găicea, 2 copii · 
Ion Căprarlu, 2 copil 
Gheorghe Goia, june 
lanăş David, 3 copii 
Petru Murgoiu, 2 copil 
Ion Murgolu, l copil 
Ion Mlcşa, 3 copii 
Nicolae· Pobega, ,căsătorit 
Gheorithe Bîha, 4 copil 

200 Petru Latia„ I copil · 
Ion Tăreanu, l copil 
Ion Selbageanu; căsătorit 
Damaschln Selbageartu, Jutte, prins 
Gheorghe Selbăgeanu, l copil 
Petru Pungă, l copil, rănit 
Rusalln Giurgiu, 4 copii 
Trăită Drăgolu, 2 copii 
Gheorghe Burcă, 1 copil 
Nicolae Todor, 2 copil 

210 Petru Bottlu, 1 copil 
Trăilă Căprariu, June 
Nicolae Dragoiu, june 
Ion Gurgu, 2 copil 

Gheorghe . Frătilă, iune 
Romulus Selbăgeanu, 3 copii 
Gheorghe David>' ?. copii , .. 
Nicolae Căprariu, 4 copii · 
Ion Căprarlu, 2 copii, rănit 
Petru Blssa, 1 copil 

220 Achim Zbăgan, ·June, mort 
Gheorghe Zbăganu, 1une 
Petru Zbăganu, 2 copii 
Ion Găbreanu, june, rănit '. 
Nicolae Dumitru, June , .. ' 
Nlco'lae Cătana, 1 copil · · 

, 

Nicolae lzgăreanu, văduv, I copil, fănlt . 
Pavel Izdreanu, June. rănit 
lanăş .lzgăreanu, June 
Petru Căprariu, june 

230 Petr·u · Zbăganu Iorga, 5 copil 
Ion David, june 
Petru, David, .1 copil . 
Trăllă Mărglneantu, 1 copil 
Ion Mârşavlnă, 4 copil 
Petru Secoşan Zlmea, 4 coplJ 

Ion Căprarlu Potorlgă, 3 copii 
Ion Secoşan Zimea, June 
Gheorghe l,.upulescu, căsătorit 
Petru Galin, june 

240 Ioan Acru, căsătorit 
Nicolae Acru, june · 1 

· • 

Nistor Borugă, june\ rănit· 
Horea Cârpaciu; 2 copii 
Dimitrie Cârpaciu, 2 copii 
Ion Cârpaciu, 3 copil 
Ailexandru Toth, 6 copti · 

Mihail Pollak, că!'ătorlt 
Gheotghe Sfercociu Dica, 2 copil 

249 Petru Oa.lin, căsătorit 
La asentarea din 24 februarle a .c. au fost 

ascntati 30 feciori; cari· stau gata· de plecare ta 
arme. 

Comltnic-ait prin: Romulus R. Stoica, · 
paroh rom. unit. 

Plugarii noştri 
de ieri: şi de azi -· ostaşi. 

Daneş, 4. Mai . 

; Când m'am apucat să scriu aceste rân
duri, mi-am adus aminte de Cincinatus, de 
acel simplu Roman, căruia, după cum spune 
istoria -. trimişii senatului ducându-i vestea, 
că este ales dictator l-au găsit 'I.a moşia sa 
arând şi care în scurt timp învingând pe <luş
man şi scăpându-şi patria de primejdia ce o 
ameninţase s'a simţit fericit, că se ·poate în
toarce la moşia sa la plug. 

Este ceva asemănător între faptele acestui 
Cincinatus şi ale ostaşilor noştri Români, află
tori azi pe câmpul de luptă, căci aceştia nici 
în faţa gloanţelor şi obuzelor duşmanului nu 
şi-au uitat de copiii, soţiile şi plugurile lor de 
acasă. 

· Iată cum ştiu şi înţeleg ostaşii noştri Ro
mâni pentru ce luptă. Ei îşi „apără sărăcia 
şî nevoile şi neamul" şi „iubirea lor de moşie 
este un zid, care nu se înspăimântă", după. 
cum zice poetuf Eminescu în tânguioasa sa 
scrisoare. 

Ca dovadă a celor, mai sus spuse, între 
multe altele serveşte şi fapta frumoasă a osta
şilor Români din Daneş şi împrejurime, cari 
pe când se aflau în şanţurile ide luptă din Ga
litia, au pus laolaltă ban cu ban şi au trimis 
preotului din localitate suma de 178 cor. ca 
din o parte a acestor bani să se cumpere cărti 
de rugăciune pentru copilaşii din comuna noa
stră Daneş, iar din altă parte să se pregătească 
sf. 'Paşti din acest an. Amândouă aceste do
rinţe ale lor au fost împlinite. Cele 50 cărti
cele întitulate '„Carte de rugăduni" au fost 
împărţite şi cu lacrimi de bucurie primite din 
partea elevilor. 

fapta aceasta mică şi la aparenţă neîn
semnată, ca un văl descopere inima şi firea 
soldaţilor Români de azi, strănepoţi şi nepoţi 
ai eroilor dela Wagram şi Konigrătz. Ea este 
poate unul din cele mai mici episoade ale ace
stui rasboiu, este însă unul din cele mai mari 
episoade ale comunei lor natale. . 

Aceşti vrednici ostaşi cărora pe aceasti 
cale eu subsemnatul învăţător-director şco
lar în· numele elevilor mei le a<luc mulţămirile 
mele, sunt următorii: . ' 

Zaharie Cabas, serg. din Danes 20 cor., Gheorghe 
Ctora, .serg., di.n Dridlf 10 cor„ Savcstian Constandin, 
Daneş. 10 cor„ Petru Oltean Daneş, 10 cor., Nicolae fo„ 
dor, Ocna Sibiiului 12 cor„ Tieuşan. Părau 3 cor., Ioan 
Hofncr, Sighişoara 2 cor., Gheorghe .Moldovan, Be!>a 
JO cor„ Ioan Lungociu, .Bărcut 2 cor„ Lazar Ncguleiu. 
Ocna Sibiiului 2 cor., Dumitru Lupu, Fraua 2 cor„ Si· 
mion Axente, Calvaşer 4 cor., Victor Grovu, Oprea 
Cârţ(şoara 2 cor., Constantin Budac. 0.-Cârtişoara 1 
cor., Ioan Nann, 0.-0ârtişoara 1 cor„ Tanasc Măli'iu, 
/'.lat.na 2 cor., Nicolae Tenghea: fagaraş 2 cor._, C9rne; 
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:Hi.stea, Chersan 2 cor., Nicolae Călvăraşan, ~uşi, 
cor., Pavel Coşa, Ruşi 1 cor., Savestian Muntean, Şer
caia 2 cor., Pompeiu Muntean, Şercaia 2 cor„ Roman 
Iacob, Chersan 2 cor., Mateiu Bălan, Sebeş 2 cor., Ioan 
Lploiu, Orlat 2 cor., Pavel Gulu, felmer, 2 cor., Zaharic 
Urdea, Şaieş 2 cor~ Nicolae Constantin, Colum 2 cor„ 
I.. Morariu, Haşfalău 2 cor., Ioan Şandru, Sadu 1 c., Ilic 
Popa, Beşineu 1 cor., Ioan Bera, Tichindeal I cor., Nic. 
Bptta, Şoimuş rom„ 1 cor., Ioan Oancea, Avrig 1 cor., 
To<lor Berghea, Avrig 1 cor., Vasilic Trii, Lod1 oman 1 
cor., Alexandru Strâmbu, Cociulata 2 cor., Nic. Piti. 
Sazchiz 2 cor., Gheorghe Sarbun, Avrig 60 fii., Irimic 
Gheorghe: Frâua 1 cor., Lazăr Gheorghe, Prâua 1 cor., 
Nicolae Bărtus·. Cincul-mare 1 cor., Petru feşşan, <Jhcr
deal 1 cor„ Nicolae Orzea; Avrig l cor., Nicolae A· 
viam, Feldioara 1 cor., Gedeon Vasiu, Arpaşu! de jo-. 
1 cor„ Magyari Samuel, Cavaşel 60 iii., Ilie Ivan, Şeica
mare 30 fii., Ioan Racotea, Chersan 1 cor., Vasilie Ba· 
chie, Covesent 1 cor., Gavrilă Dobrean, Şinca veche 1 
cor., Ioan Gostea, Ghelar 60 fii., Mihailă. Marca, Fc
ritiaz 80 fii., Ioan Pintea, Feriteaz I cor., Opriş Gabor, 
Vbila 50 fii., Toader Ştefan, Şinca veche, 50 fii., Vasilie 
Coiocariu, Abon rom„ 1 cor., Nicolae Berbece; Bran 2 
cor., Aron Rus, Şeulia rom„ 1 cor., Aron Dan, Cib 60 fii .• 
Candid Chizăşan, lghişdorful rom., 1 cor., Gheorghe 
Toronca, Ludoş, 1 cor., Simion .~tor, Tău 1 cor., Ioan 
Ctistea, Crâstesti 1 cor., Ioan Mihu, Sangatin 1 cor., 
G~eorghe Vasiu, Şarăş 1 cor., Apostolie Puşcaş, Curpeni 
1 !cot., Ioan Oros, Vidravin 2 cor., Ioan Solomon Go
z~şu de jos 1 cor., Gheorghe Pilip. Cincşor 2 cr,r„ Achim 
Cbrgari, Şura mică 20 fii„ Dumitru Stoia, , Dragus ? 
cdr., Ioan Rus, Şomoştelnic 2 cor., Nicolae Tanase, A· 
pdldul de Jos 1 cor., Dumitru Fcton, Tălmacel 40 fii., 
Valeriu Costea, Guşteriţa 2 cor:, Nicolae ceapa, Poiana 
mărului 3 cor.;: Moise Tulbure, Cincsor 1 cor., Ioan 
Ciochie Buia 1 cor., Iacob Negrea, Grid 50 fii, Constan·· 
tirl Ne~ea, Grid 50 fii., Roman Iacob, Chersan 2 cor., 
Damitru Roman, Jghişdorful român 1 coroană. solda1i 
dt! !'jind şi" d. comandarlt' al cointianiei Sefar, sua
Iocot'. îil reietd. :I.~ cor.'. ;-- In tothl 178 aoroa11e. : 

I Vă mulţămesc cu inima plină de duioşie vouă 
vtednicilor ca ostaşi şi vrednicilor ca părinti 
pentru bun~tatea şi. dragoste\l p~rinteş~ilor. vo~~ 
sfre inimi dovedită prin acest dat,~ ş1 eu mva
t~torul .copilaşilor voştri. Ştiu ce voiţi să ziceti 
ptin â~eit'sfă ·fapta a· vb'astr* · istnlcnită din ini
mile voastre. Voiti·să vă daţi viata, pentru fe
ricirea acestor copii. Voiţi ca rugăciunea nevi
novatilor voştri prunci printre lacrimi îngânate 
sa dobândească îndurarea lui Dumnezeu pentru 
er şi pentru voi. Da! mă rog şi eu cu ei, învăţă-.. 
torul lor! Să dea Dumnezeu cât mai curând, 
să vă reîntoarceţi sănătoşi la casele voastre~ la: 
copii, soţiile şi pacinicele voastre pluguri! Până· 
atunci Dumnezeu să Vă aibă în paza Lui. 

· Pamfiliu E Constantin~ 
înv. dir. adm. parohial 

Cont. St~ Tisza comunică Camerei 
ungare marea victorie dela Gorlite, 

Budapesta 4 Mai. 

Azi după vorbirea deputatului Szterenyi 
Jozsei a luat cuvântul primul-ministru contele 
Ştefan Ti'sza caire a comuni-cat camerei urmă
toarea veste de bucurie: 

„Iau cuvântul---..a început primui-ministru 
-. ·pentru ca să comunic on. camere tele
g.rama cartierului general despre retenta vie

. torie a trupelor noastre. 
Alaltăieri trupele noastre la olalf ă cu tru

pele aliate - pe lângă armatele noastre au 
luptat şi armate germane - au rupt în mai 
multe' puncte poziţiile ruseşti din partea apu
seană aGaliţiei având ca urmare că trupele au 
ocupat aceste poziţii în întreaga lor întirulere, 
deci dela :Carpaţi până la Vistula. 

(Deputatii se ridicd dela locurile lor şi aplau· 
dează câteva minute.) 

Această învingere --- continuă prinuzl-mi
nistru - a avut o urmare victorioasă şi în 
cursul zilei de eri. Armata noastră a înaintat 
victorioasă spre răsărit şi a .silit la o retra
gere grăbită armata rusească ce era în faţa ei. 

(Aplauze de câteva minute în întreagă ca
mei"ţ].) 
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Azi nici pe departe nu se poate Judeca 
intreat<ă însemnătatea acestei- învingeri. A
celaş lucru se poate spune despre mărimea 
colosală a prăzei găsită în poziţiile ruseşti 
cucerite. Deocamdată s' a însemnat 6-J mitra
liere şi 24 tunuri, iar numărul prisonierilor 
până acllm trece peste 30 mii. 

(Aplauze sgomotoase de câteva minute în 
întreagă camera). Iar această cantitate se în
multeşte pe fiecare ceas. (Aplauze.) 

On. Cameră! La această scurtă comuni
care de fapte eu nu mai am să adaog nici un 
cuvânt. Binecuvântarea Dlui să fie ·peste pu
terile aliate şi peste eroismul Tlllfizmei ma
ghiare ce luptă cu puteri supraomeneşti . în 
acest riisboiu pe moarte şi viaţă". 

Camera primeşte cu aplauze propunerea 
preşedintelui de a se trimete o telegrumă o
ma.f!f (Jf ă monarhului şi generalisimului ar
matei. 

Apoi şedinţa a fost suspendată.· 

• 
După redeschiderea şedinţei în bat:a ho

Uirârei camerei preşedintele Beothy Pâl dă 
cctire unei telegrame adresată primului-mini
stru în care Camera îl roagă să tălmăcească 
monarhlllui omagiile, precum şi mândria şi 
recunoştinţa Camerei care împreună cu înaltul 
tron serbează această strălucită învingere. 

La „Lmrăria c~n~~rIDa" 
·-

Arad, .str. Deak!f erenc nr. 20 
se afli de vânzare clrţl de ruglcfunl, 
bisericeşti, literare, populare etc. etc 
Al. Cazaban. Ce nu se poate spune . . -5. 
Oonstanţa Hodoş. Martirii. 2·-
Ctes Payot. Educaţia Voinţei 2·10 
uay de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

V Nuvele şi schiţe . • . • • . . 
1000 doine, strigături şi chiuituri ce să 

obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 

1·50 

astn~ poporale . . . . • • ~ • • 80·
N. Bălcescu. , Istoria Românilor sub Mihai 

Vodă viteazule . . . . • . . . . 2.
Stendhal (Henry Beyle) >Despre amt•··c, . 

Traducere de O. A. Demetrescu. (Bibi. . 
p•'ntru toţi nr. 902-906 . . • . .• · J•50 

Mihait Eminescu. , Viaţa şi opera sac, de 

\•ătător. Preţul • . . . . . • • • - ·50 
C:1legere de cântări bisericeşti legaă . - .30 
M â rgăritarul sufletului. Carte de trugă-

1,;i u i şi cântări întocmită pentru tre-
N. Zaharie. Ediţie de lux . • • • • 4·
buintele vieţii. Legată simplu Cor. t·-
in piele 3·20 Cor. în catifea . . . • 5'60 

M ic11l mărgăritariu sufletesc. Cărticică de 
rugăciuni şi cântări. Legat . . . • -·45 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 
dntări bisericeşti. Legată J ·- Cor., le-
Q"ată în catifea . • . . . • • . • 5·60 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni -·80 
legată . . • • . • • • . • • • 

O. Rotică. Poezii . . . • , • • • • 2·-
E. Revent. ~Cântecul neamuluic. Poezii 2·
N. Zaharia >Sentimente, pasiuni<. Patrio-

tismul. Bunătatea. Răutatea. Malitiozita-

tea. Amkiţia. Dispreţul. Afinitatea su
Acaftistul Preasfintei Năsdtoare de jOum-

Povăţuitor la împărăţiea cerurilor • • - •6() 

General Al. Candiano Popescu. , Războiul 
neatârnărei.c Asaltul şi luarea Griviţei 3·

N. Pora. >Intre viaţă şi moarte<. Nuvele 2·-
Ecatarina Pitiş. >Poezii.< . .„ . . . . · J·5o 
Culegere de diferite cdntece cuprinzând 

hore, doine, sârbe cântece de petrecere, 
marşuri, serenade, cântece poporale şi 
diverse . . . • • . . . . • . -·10 

Contribuţiuni istorice privitoare la trecu· 
tul Românilor de pe· pământul crăiesc. · 
Carte edată la iniţiativa şi sub îngrijirea 
dlor: Dr. llarion Puşcariu, Ioan de Preda, 
Dr. Lucian Borcia, Dr. Ioan Lupaş, Dr. 
Ion Mateiu şi Dr. Silviu Dragomir . . 4·
Dumnezeu şi alte Acaf tiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Legat frumos J ·75 

Ion Creangă.· Opere complete. . . . . 2·
lon Pillat. ,ftemitaţi de-o clipă. Poezii . 2·-
. ' 

. Pentru porto să se adauge de fiecare carte 
10-20-30 fii. Pentru cele tr.jmis~ sub bandă 
( + nerecomandate) librăria nu ia asupra sa nici 
o răspundere. Pentru reromandare să se adauge 
$.eparat 25 fii. de pachet (până la 1 kgr.) · 

Răsboiul. 
· r- Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
urmâtoarele ·telegrame oficiale: 

Budapesta. Se rom unică dela cartierul g.eneraJ: 
i Trupc>le aliate ale Germaniei şi Austrn-L'ng.ariei in

(:-'o ·siureră înfrătire <le arme au câştigat o nouă in
viugere. Am eupr\ns în întregim€ frontul i-na111j.c foarte 
puternic întă.rit, ·Pe care Ruşii 1e-au deţinut, dela re
trnxerea ~or .Jupii viei-0rioasa noastră luptă dela Lima-
11ova, între Vistula şi .culmea princ.ipaJă a Carpaţi.!or, 

ln partea di·nspre apus a Gal·iţiei. 

Continuând atacul forţe.le aus·tro-unga.re şi ge.rman€ 
au câşt.iga.t şi ieri noui s·uccese î.n faţa genera.1-ober.stu
iui a.rhidu·c.ele Frirlf'fich, genera.lisinml armatei. Tru
pele noastre au ron·t.iirna.t să î·nainteze •neîn1piedecate 
spre rii ~ărit şi .pe marile puteri ruseşti c.e au întâlnit 
î.n. ca.le din nou le-au silit să .se retragă î.n grabă. 

hirnmnătatoo. rezultatului gooera1l nir.i. pe depa:r.te nu 
se poate încă a.pre.ci-a .. Numărul Pri.sonierilor JJilnă acum 
se ureă la .peste 30 de mii, dar acest număr creşte me
reu pe fiecare ·ceas. In .muJtele pozitii ruseşti ce ocu
pă1m am gă.siJ foarte mult material <le răsboiu. ln prada 
<le până a.c.um sunt 22 tu.nuri şi 64 mitraliere. 

Pe toate ce.Jei1alte fronturi; situati.a generală e n€,.. 
schimbată. 

I * 
· Berlin. - Se coonunică dela maireJe ca.rti€r general: 

' Pe frontul apusean: In Flandra atacul .nostru spre 
miază-.noapte şi spr€ răsăr.it 1-a.m continua.t eu mult 
succes. 

Azi dim1neată am ocupat looa.ilităţiJe Zevenkot€, 
Zonnebeke, W e.sth-0ekes, :PăA:lurea P-0lygonenwaJd, apoi 
Nonrebosd1N, 1>€ntru cari luni dearândll'l s'.au dait Jupte 
crâncen€. 

Duşmanul care se retrage stă sub focuJ de fi.a.ne al 
bateriilor noa.stre spre miază.noapte ş.i spre miazăzi del!i 
Ypern.· 

J.n Argonne, Francezii za.darnic iau încercat spre 
mi-ază.nollJ)te dela Le Tour de Pari$ ·Ca .să reicuoe.r.ea.scă 
dela Jloi un tranşeu (şa.nţ) pe -ca.re îl ocupasem dcla 
ei în ziua de 1 Maiu. 

. Intre Meusa. şi Mosela lupta .de artilerie a tinut 
ş1 1er1. t 

Pe frontul răsăritean: Numărul Ruşilor p.rinşi în 
cu.rsul urmărirei spre Nitau .s'a ur.ca.t pe.st.a 4000. 

Am re~wi.ns reînoitcle ataicuri rnseşti d·ate .spre ră

sărit-miazăzi dela Kalvarja. Am pri•11s 170 puşi. T-0t 
aşa. n'au i&1iuti-t nici .atacurile ruseşti date /împotriv.a 
noa.stră spr.e răsărit-miazăzi dela Augustowo, în vreme 

nezeu şi alte rugăciuni. legat în piele 
brună 5·20. Legată în os alb . . • 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hristos. legată în 
pânză, aurită . . . . . . . 

1 ce duşmam1J a suferit mari pierderi, afară de .a,.ceasta 
JO·- · a '.mai pierdut 4 ofiţeri şi 420 solda.ţi, precum şi 2 mi

' traliere. Am respins un ata.c de noapte ruseStC spre ră
Î sărit-miază.noa.pte dPJ.a Jewabno şi Lomsich.a. 

2·- I Pe frontul de răsărlt-mlazăd: Ofensiva dm-tre Car
-20. pati şi cur.sul de sus aJ Vistulei 1naintează bine. Pra.da 

I <lin ziua. întâi a fost 21 mH 500 priso.nieri, 13 tunuri !lÎ 

Visul Născătvarei de Dumnezeu. Legată 
R.ugăciunele şcolarilor şi cântări .biseri

eşti alese şi întocmite de N. Ştef in
Dimitrie Onciul. >Din Istoria României«. -·95 
Th. D. Speranţia. •Anecdote de post • 1·25 

47 ·mitraliere şi -0 cantitate până a.cum necuprin.să de 
tot felul de material de răsboiu. 

<f . 

• 

Berlin. - „A Wolff" airmntă: Jn ziua de g Mahi 
UD ba:lon.aJ marinei germane .a i-ntrait Wl luptă CU mai 
mu.lte vase .submarine ~mgleze în Marea NorduJ.ui, a 
aruncait bombe asupra submarin€l-0r · ş.i. ·pe· unuJ din 
aceştia l-a scufundat . .Submarinele au împuşcat cu tu
nuri a;;upra balonului, dar nu l-au ·nimerit. BaJ-0nul 
s'a î11t-0rs nevătămat. 

"' ; 

Constantinopol. - Se •comunică dela ca.rt·ieruJ g€
neral: foa.micul ee se află ·lângă Ari Burnn, pentru 
ca. să-şi mărea.~că libertatea de Jucr.are, azi a încercat 
un nou ata.c cu flaneuJ (aripa.) .stâng. Prin :contra...ata
·curile noastre l-am strâ.mtorait în văi împrejmuite de 
stâ.nci înalte şi l-am împil!ls Sl)re ţărmul mării, î-n v1.1eme 
ce a suferit m.ari p.ierderi. 

In acelaş timp foeul artileriei noastoo a aprins un 
•as duşma.n de transport. Celeia.He vase de transport 
cari se aflau în aproJ)ierea tărmuJui s·au îndepărtat 

în grabă. Ieri 4 e>buze de ale !11-0aiStre -a.u ni:meriit vasul 
de .ră.sboi engJez „Agamemnon", ·Când ac.esta vrea să 
bombardeze Bula.ir-ul. „AgamemIJon" .. s'a retras, fără 

ca el să fi continuat bombardarea. S'a da!S o ciocnire 
între jandarmii noştri şi 7 marinari e.nglezi 11e. cari 
un subrua.rin englez i-a dc>barcat pe o inswlă părăsită, 
în apropiere de Bod.rum. In această ciocnire toti 7 ma
rina.rii engJezi, cari .erau .irnb conducere.a unui e>.iiţer, 

au căzu•t pâ.nă Ja unul. Pe ee-!elaJ.te fronturi .nu a'a în-
tâmplat nici un fapt însemnat. . , 1 

Lupta victorioasă s'a făcut 
după planul baronului Conrad. -Budapesta. - Dela cartierul pressei se a-

nunţă: Planul de atac, al armatelor austro-un
gare-germane pe frontul din Galitia occidentală 
a fost elaborat din punct de vedere strategic de 
şeful statului major austro-ungar, baronul Con
rc„d de Hotzendorf. Privitor la posibilitatea de 
executare a acestui plan strălucit a stăpanit în
ţelegere deplină între conducerea armatei au
stro-ungare şi cea germană şi aşa s'a primit 
şi propunerea baronului <;onrad ca armata lui 
Mackensen să meargă în frontul din Oalitia 
occidentală luând parte la atac. Generalul ger
man Mackensen a luat în persoană atingere cu 
conducerea supremă austro-ungară intelegân
du-se asupra excutărei planului. Generalul ger
man a luat comanda peste trupele aliate şi a. 
coildus singur ducerea la îndeplinire a pianului 
de atac. Toate s'au întâmplat după program aşa 
încât arhiducele frideric, moştenitorul Carol 
Francisc Iosif şi arhiducele Iosif ,p erdinand 
precum şi şeful statului major Conrad au putut 
sosi în front cu trenul, cu o zi înainte, ca sa 
poată fi martori a marei biruinte. In adevăr suh 
ochii lor s'a petrecut Duminecă spargerea fron
tului rusesc, la Gorlice, ·care era în flacări, iar 
Luni au văzut ofensiva noastră victorioasă la 
Tarnow. Fără încetare sosesc prisonieri din 
front. Ofensiva ·noastră a câştigat teren pretu
tindeni şi atacul nostru e în curgere cu mare 
înverşunare mai cu seamă 1a aripi. Biruinţa 
noastră îşi arată urmările în Carpaţi aşa că 
lupta din Galiţia occidentală are o în
semnătate decisivă. Martorii luptei spun că 
efectul focului artileriei grele austro-ungare şi 
gemane a întrecut toate închipuirile .. Jn urma 
focului artileriei noastre la o divizie rusească 
au căzut, au fost răniţi sau au înebunit toti ge
îieralii şi ofiterii de stat major. iar infanteria 
prin asalt puternic a făcut pisonieri pe cei cari 
mai trăiau. iDupă spusele prisonierilor, ei flă-
mânzeau de săptămâni de zile . .Ei sunt îmbră
caţi în haine civile având pe cap chipiu militar, 
iar î11căltămintele lor sunt în stare bună. · 

Ruşii s'au retras în Bucovina: 
Cernăuti. - Spre miazănoapte dela Otynia 

şi' .de aci mai încolo spre r~sărit, _în Gal~ţia de 
miazăzi-răsăl\Ît s'au dat în zilele dm urma lupte 
înverşunate de artilerie. Rusii, împuşcând a:ţi: 
leria noastră cu efect ai'ipele lor, au fost s1l:ti 
să-şi retragă frontul cu _:n~i multi chilo1!1etri. 
iar noi ca urmare am curaţ1t de duşman ţmutu! 
deluros din acea regiune. Ruşii se găsesc acum 
în poziţii mai rele, pe o câmpie cu ml~şti~i .~i 
păduri. Trupele ungare s'au purtat straluctt !n 
aceste lupte, şi voia ostaşilo~ e foar~e bună. Dii:! 
zi în zi creşte numărul Ruşilor cari dezerteaz~a 
din frontul rusesc, trecând de partea. n0.astr:;i.. 
Rusii au trimis în aceste lupte soldatt dm St: 
beria ·neinstruiti. Ofensiva rusească pa!e . a fi 
dat deplin greş. Spre răsărit dela Cernaut1 ar: 
tileria noastră a pricinuit Duminecă duşmanuf UJ 
mari pierderi. 
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Joi, 6 Mai 1915. 

Ofensiva În Galitia. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
nunţă: Duminecă şi Luni am impresorat între 
Dunaiet şi Biala aripa de miazăzi a Ruşiior pe 
un front de 70 chilometri lung. In 4 Maiu au 
fost transportaţi din front la Neu Sandec 30 mii 
prisonieri. Aci au sosit încă 20 tunuri şi 40 mi
traliere. Gorlice se găseşte acum departe la 
spatele frontului nostru. Prin operaţiunile a
ceste 'lle-a reuşit să despărtim frontul rusesc 
din Galiţia de cel din Carpaţi. 

Manifestatiuni de bucurie 
în Budapesta. 

Budapesta. - Pe străzile capitalei au avut 
loc ieri seara mari manifestatiuni de bllcurie 
din prilejul strălucitei biruinte. Manifestaţiunile 
au atins culmea mai cu seamă în fata palatului 
consulului german, care a mulţumit ventru 
ovaţiunile aduse la adresa Germaniei. 

Aviatori austro-ungari în Muntenegru. 

Viena. - „Albanische Korrespondenz" a
nunţă din Scutari: In 25 Aprilie locuitorii co
munelor albaneze dela granită au văzut aero
plane austro-ungare 'Sburând deasupra părţii 
muntenegrene a lacului Scutari şi aruncând 
bombe cu succes în apropiere de LaV'llita, 
care se găseşte pe ţărmul de miazănoapte al 
lacului, asupra a două remorchere muntene
grine, cari transportau alimente şi alt material.. 

Tarul în Sambor. 

Cracovia. - Ziarele ruseşti scriu că ţarul 
a vizitat cu prilejul călătoriei sale prin Galiţia, 
afară de Lembreg şi Przemysl, şi Samborul, 
unde a trecut în revistă trupele sub con
ducerea generalului Brusilov. Tarul a decorat 
pe mulţi soldaţi cu ordinul Sftului Gheorghe. 

. ţ'. 
. . ls_landa şi Danemarca. 

Copenhaga. In Olanda prinde tot mai 
multă putere mişcarea, care urmăreşte rupţrea 
.fslandei de Danemarca. Mare senzatie' a 
făcut de curând broşura prim-procurorului is
landez Sveinsson Reikiaviki, care arată că 
sunt numai două posibilităti pentru desbmarea 
Islandei de Danemarca: încetarea actualului 
sistem sau cu învoirea Danemarcei, sau împo
tr:va tării-mame. In cazul din urmă s'ar pro
voca complicaţii grave. Islanda după desbinare 
s'ar face republică. 

' 
Lupte· 1a canalul Yser. 

Colognia. - Lui „Kolnischer Zeitung" i se 
anunţă dela graniţa Olandei: „Times" scrie că 
atacurile Germanilor împotriva pozitiunilor ce 
se găsesc spre miază-noapte şi miazănoapte
răsărit dela Ypern, precum şi împotriva pozi
ţiunilor franceze dela canalul Yser au incetat. 
nuşmanul încearcă să tie terenul ce l'a ocupat. 
Artileria aliaţilor împuşcă mereu poziţiunile 
germane .. Germanii îşi dau silinta să treacă la 
Dixmuiden peste canalul Yser. Infanteria ger
mană apărată de artileria ei a ieşit din oraş, 
ridicând pod peste canal dar pe care tunurile 
belgiene l'a sfărâmat. · 

,. 
Convocarea parlamentului italian. 

Rc;>ma. -, Ziarele italiene scriu că consiliul 
de miniştri din urmă s'a ocupat cu deschiderea 
sesiunii ...J"arlamentare. Consiliul de miniştri l-a 
însărcinat pe primul ministru Salandra ca să.ia 
în privinta aceasta dispoziţii, în înţelegere cu 
preşedintele camerii. 

Milano. - Presa publică un rezumat despre 
discuţia ce a avut loc în consiliul de miniştri, 
„Corriere delia Sera" scrie că consiliul s'a ocu
pat cu partea administrativă a materialului de 
desbătut. Amiralul Viale a adus consiliul'lli la 
cunoştinţă scufundarea · cuirasatului francez 
.~Leon Gambetta". Măsurile administrative luate 
·de oonsiliu cuprind hotărîri privitor la funcţio
nari, provederea tării cu cărbuni, stăfile din 
sinul genuez şi ajutorarea celor păgubiţi prin 
cutremurul de pământ. Ministrnl Cavasola a 
fost însărcinat să câştige cu orice preţ cantita„ 
tea de cărbuni necesară statului.. 

. . 

„R O M. A N U L" 

lmpresorarea Ruşilor În Galitla. 

Basel. - Colaboratorul militar al ziarului 
„Baseler Nachrichten" scrie: Mişcarea de îm
presorare împotriva Ruşilor a înaintat foarte 
mult. Ruşii nu mai au rezerve mai mari la în
demână. Lupta se va decide încă înainte de a 
putea lua comandamentul rusesc vre-o hotărîre. 

„ Aviatori germani in Bialistok. 

Petrograd. - Aviatorii germani au aruncat 
la Bialistok bombe cari au avut un efect în
grozitor. Mai multi oameni au fost omorâti, iar 
mai multe case s'au prăbuşit. 

Lupte în Albania. 

Milano. - „Corriere ddla Sera" primeşte 
din Durazzo: Azi noapte R"arnizoana ciin Du
razzo, împărtită în două părti: dela Capo Pala 
şi dela Ponte delia Laguna a pornit atac împo
triva localitătilor luba, Rusculi şi San Biaggio, 
ocupate de revolutionari. Ostasii lui Essad Paşa 
au capturat 25 de revoluţionari "i o mare can
titate ·de alimente. Atacul ~arnizoanei a fost 
sprijinit de artilerie, revoluţionarii au dat numai 
putine focuri de tun. Lupta continuă favorabil 
pentru Essad Pasa. Populatia din Durazzo e li-
niştită. · 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 5 Maiu 1915. 

Papa cel negru. 
Pe vremea când Ignatie Loiola punea bazele ordl

,1111lui Iez.uitilor poate nici nu bănuia p11terea extraor
<li·nară pe care a exercitat-o de-aJunguJ vea,curiJor acea
stă iagmă <le călugări. Loiol.a a întrezărit această pu
tere la sfârşitul vietii saJe când ocupa 1><>stul de gp
nNal al acestui ordin •care .a prins de mânile membri
lor săi nu numai .stă,pânirea suUete.a:;că a crndincio
şi.Jor dar şi puterea administrativă, căreia nimeni nu 
îndrăsnea ·Să se o.pună. 

Incetăt-enind principiu•! „scopul scuză mUloace.J.e" 
Iezuitii au ştiut să-l folosea.scă astfel ca toa.t.e -crimele 
for să nu cadă asup.ra i·ndiviziJor ce le făptuiau. 

Ele. n.'.aveau sancţiune, droarece .spuneau ei - pe
drpse,;c pe 11ecredi11cioşi. Sub scutul ace.sia s'.au pe
trecut faptele -cele 1mai abomi.nabHe, cari au lăsat ~ 

amintire grozavă desl!re stă.pânirea pe care Iezuitii au 
încet·at să o exercite, 'Pe fa.tă, odată cu pMmnderea 
luminei ideilor democratice în massele mari aJe po
.Poare.lor. 

Şi astăzi în.să fagma aceasta. exercită o influentli. 
destul de puternică în tă.rile catolice. Strălucire.a dom
niei a pPrit şi puterea lor se afundă tot mai adâ.nc în 
întunerecul ,patimilor trncutului. 

Jn capul ordinului iezuitiJor - astăzi .ca şi ieri -
se află un generat JJ1 lumea romană de a.stăzi i se 
zice ac!'stuia „Papa ce.I Negru". Cât de 'Potrivit este, 
-aşa cum o înţelegem noi după •Cet.irea istoriei stă.pâ
nirei iezuite, ac.pastă titulatură peJ1tru ge.nera.Jii cari 
au inaugurat ,crima -ra mijJoc de curătirea .păeatel-0r 
pentru nevi-novaţii r.ari cădeau jertfă ,poftelor deschise 
de s·trălucirea aurului. De obicei, victiima era aleasă 
dintre aceia a căror aver·e eonfi.scată mărea .conside
rabil comori-Ie acumula.te de Ordinul acesta înfoico
şăto.r. 

„Papa riI Negru" de astăzi a fost ales Ja 11 FP
bruarie - dupăce altul se stinsese, piângând aminti
rea străludtoarelor zile de mărire ·de altă dată. Vfa
dimir Ledochowski, gener-aJul ,jezuitil-Or, urmează tra
diţia fără SJ>er.anta reînvierii gloriei .care a pus pe 
1ma.ntaua neagră de catifea lumina .stăpânirei d·ivine şi 

străfu.lgerări•le fnlgerilor a tot ,puterniciei, colorate cu 
roşul .sâ.ngeliu nevinovat pe cari marii tirani îl vor, 
îJ cer şi nu-l regretă niri-0cLa.tă. 

„Para crl Negru'' rstr astăzi umbra um-0r p.rinti ce 
n'au cunosicut re este ·pofta irealizahi.lă: ·ca.Toi hotă.ra11 
să răsară pentru unii şi -să a.pună cu atâ.t.a uşurintă 

,g.oarele pentru altii, 1nse.in.nati de degetuJ care făcea 
un gest nevinovat, dar tot atât de grozav tocmai fiindcă 
.ooi osâindiţi nu puteau pricrpe că iertarea schita.tă de 
mâna puterni-c.ului era .spovedania ,cea d.e 1pe urmă. 

S'a s•tins a.stăzi striiluicirea zi.Jelor de mărire şi „ge
,nera.lul" se poate arurn cufu.nda nwmai cu gândul în 
trecutul care aminteşte în aioelaş timp groaza şi admi
raţia pentru cea mai nestăpâi!lită domnie a Lumei Styx • 

/ 
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- Mâne, Joi, fiind sărbătoare - SL martir 
Gheon~he - numărul viitor al ziarului nostru 
va avare Vineri searai. „ 

- Toate listele soldatllor români primite la redactie · 
se vor publica pe rând. 

Dela eroii noştri. Primim următoarele rânduri 
de pe câmpul de luptă: 

On. redac(ie! Trimitem cele mai calde salutări 
re<lactiei „Românului" şi dorim prosperarea iui. 
Suntem vesefi la masă şi în veselia nDastră ne adu
cem aminte şi de conducătorii acestei foi şi Vă 
salutăm cu respect. - Polonia-rusească, in 25 A
prilie. G. Ceontea, înv., Dumitra Hărşian, Ioan 
Jiana(?), Hurducaciu, înv. 

Asentări noui se tin deocamdată numai în 
Austria. Se ammtă din Budapesta: Asentdrile 
din nou a tuturor glotaşilor BJ ndscuti in ami 
f 8Î8-;-9./, afară de cei de 24 ani, amm(ate ieri 
de ziare, s'a ordonat deocamdată numai în Au
stria. ln Um~aria deocamdată nu s'a dat astfel 
de ordin şi se afirmă că in Budavesta îrz nici wz 
caz nu se vor face asentdri. 

O observare foarte potrivita. Dela un bun 
prieten al nostru din Saraievo primim urmă
toarele rânduri: 

Saraievo, 2i Aprilie 1915. 
Onorate dle redactor, 

Cetesc în 'Ziare, cum toti profesorii şi înva
tătorii dela şcoalele poporale din Ungaria scrvcs,; 
ca militari, căci nu suut scutiti de serviciul militar. 
Vă fac cunoscut, că în I3osnia-I-Iertegovina sunt 
scutiţi pe lângă preoţi şi toţi prof~sorii •dela şcoa
lele medii şi toti învătătorii dela şcoalele popo
cale. 

Poate că s'ar putea ajunge această scutire de 
serviciu militar şi pentru corpul profesorilor şi cel 
al învăţătorilor din. Ungaria·:> -- AI dv. Spic. 

Au fost şi sunt eroi!„„ Extras dintr'un ordin 
de zi al regimentului nr. 33 <în majoritate ro
mân) din Arad: 

- Azi. când am onoarea să iau comanda 
mult probatului regiment Nr. 33, care s'a distins 

· in atlitea luNe, salut cordial pe dnii ofiţeri ~i 
pe solda(ii acestui regiment. - Pfister, colonel . 

Consiliu de coroană la Kraguievatz. Se a
nuntd din Niş, că SâmlJătă s'a ţinut la Kragu
ievatz un consiliu de CorOMtă sub pre
zidiul printului Alexandru, moştenitorul 
tronului siirb, la care a partid.pat şi voe
vodul Putnic, şeful statului major aJ armatei 
sârbeşti. După acest consiliu moştenitorul de 
tron Alrxandru a convorbit mai mult timp cu 
cei doi reprezentanti ai guvermilui muntene
grean, cari veniseră într' o misiune specială la 
K.raguievatz. -

Misiunea noului ministru rus la Rom~. Se 
anunţă din Roma: In 10 J\\aiu va sosi la Roma 
d. Giers, noul ministru rus ne lângă guvernul 
italian. In prezent afacerile acestui cr'~ ... ··'-· · le 
rezolvă un consilier al legaţiunei. 

Plătiti taxele de membri ai Asociatiunci. 
Dela bi„oul „Asociatiunii" primim spre publi-
1...are unuătorul aviz: 
, Avem rrnoare a aduce la cunoştinţa on. membri 
ai •. Asociatiuni-i" că biroul acestei instituţiuni a 
inreput să exped1eie zilele aceste .celor în re
stanta cu achitarea taxd pe anul 1914 chitantele 
(biletele de legit:mare) pe anul trecut. . 

A~esi mod de încassare a taxelor restante, 
fractilat de toate .)Ocietătile culturale din ţară 
şi de p:-etutindeni şi practicat de 20 de ani şi 
1,1 Asociatiune, este, credem mai justificat în 
acest an decât în toţi anii de până acum. Pen
trucă necum se ştie; Asociatiunea se susţine 
numai din taxele dela membri, şi atât· în anul 
lY14 c:ît şi în anul de fată împrejurările fiind 
'-!:V(;eptionale şi neputându-se ţinea adunările 
cercuale ale despărtămintelor, iar în unele des
părţăminte fiind mobilizati directorii ş.i casierii, 
-- uu s'au putut încassa nici taxele prin orga-
neie despărţămintelor. · \ 

Rugăm deci pe toţi domnii membri ai Aso
ciaţiu.nii, pe cari îi priveşte acest aviz, să pri
mească chitanţele şi să achite taxa restantă pe 
anu I trecut. 

In· chipul acesta i se va face posibilă Asocia
tiunii ,C-Ontinuarea lucrării sale culturale în mij-
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I 
locul poporului nostru, - lucrare care e de-

1 

pendentă de marinimozitatea şi generozitatea ' 
membrilor cari timp de 54 de ani nu au încetat 
să sprijinească această instituţiune cu obolul lor, ' 
ridicându-o din an în an până la treapta pe care 
se află astăzi, şi de unde, cu toate împrejurările : 
grele de astăzi, datorintă au să se avânte tot : 
mai sus. I 

foamete în China. iDin Milano se telegra
fiază, că guvernului italian i s~a adus la cunoş
tinţă că în China e mare foamete, mai cu sea
mă în provincia Se-1Cician. In aceste tinuturi 
oamenii mor cu miile de foame. 

Ale2ere de preot. Ni se scrie: Duminecă în 
19 Aprilie v. a. c. s'a efeptuit alegerea de pa
roh la parohia a doua vacantă din Ghila<l. A 
fost ales cu majoritate de voturi clericul ab
solvent Dimitrie Ţăran din Voiteg. Intru multi 
ani. 

Inimi nobile. P.rianim o frumoasă colectă din Recita-
montană însoţită de .calde cuvint.e româ.neşti: 

Neputând ră.s.punde '1a timpu.I ·său SJpeluJui st. dv. 
cu trimiterea -ajutomlui pentru Nr.-ul de Paşti al pre-

, ti-0suJui ziar „R.omânuI", ce din atâtea părţi vi se cere 
1wntru fraţii noştri ră'lliti şi impriiştiati •Prin atâ.tea 
sute de .spitaluri, am grăbim acum a ne achita de da
torinţa ce ne-a.m fost luat mai dinSJinte, şi anume: E'l'I 
Petru GheJlu şi NI oeolegu.l meu lanăş F. Cercega am 
fo~t ince.put co.J.ecta de fată înainte de sf .. sărbători, 
dar ca lucrători de fabrică .ce ·Suntem, ~ea.fa abia. în 15 
I. c. era să o primilIII, şi ·asa .ne-a fost pe.ste ptLtintă a 
î·nr.asa banii înaintea zilei de „plată". Drepta~eea, -ca 
să nu lăsă.m c~ totului t-0t trecă.t-Oare zilcle hotărîte de 
st. dv., ne-am grăbit a.t·unci a. <trimite modestu.I nostru 
ajutor numai noi doi, iar !llcum ne .aflălm Î1l plăcuta. si
tuatie a trimite co.J.ecta întreagă, la care au co.ntribuit 
numai lucrătorii a;pa.rtinăitori despărtă.mâ.ntului Mf4 
„J.ntretinere.a. dii fora.te" din Recita-montană, du.pă 
r-t.lW urmează: Mihai P<>Pe.scu B-0eşa-mont. .1.-, Petru 
Că1.an Bocşa-mont. 1.-, Istvan Rak, Recita-mont 1.-, 
Valeriu la.na, Ora.vita 1.-, Ştefan Bob 1.-, Iuon Albu 
-.50, Petru Grout 1.-, Moise Crina 1.-, Iosif. Luca.ci 
-.60, George Mărruti 1.-, toti din Câlnic. Filip Ad-a.m 
1.-:. Alexa I<'ranti 1.-, Moise Ion I. -.50, Moi.se Ion II. 
1.--, Moise Crista 1.-, Ni-co.1ae Laietu 1.-, fon Pautia 
II. 1.-, Pe-tru Stângu 1.-, toti din Monio, George Lu
ra.ci 1.-, Ni.coJae Chiritia -.50, din Recita-română, 

Sol(}mon Susa din Gâ.rleşte -.80, fon Sârbu di.n Secaşi 
1.-, Mihai Roşu -.50, Ion Zimbr,m 1.-, din Terova. 
P.etru Uhejiu 1.-, lotinăşi F. Cercega 1.-, Fiolip Blotoru 
-.40, Petru Fâc 1.-, Petru Jv.a.mişi 1.-, Ion Constantin 
-.50. Peru Consta.ntin 1.-, Petru Fara Chincea -.50, 
Ru~alin Cretu -.40, Trandafir Unta -.40, Eusalin 
Minda. 1.--, Trăi·lă Ma.Idea -.50, Trandafir Paic.a -.50, 
lo.n Pa.un -.50. fon Paun Bugarin -.40, Ia.năşi Voina 
1.-, Ion Voina II. 1.-. Rusali.n Voina II. -.50, Ion 
Văranu II. -.50, Stef.art Rus -.80, Ion Fara -.60. Const. 
:-liea -.60, Ion Nic.a -.50, Ion Trumpa -.40, Blagoie 
Constantin -.40, Ion Sfet•ru ~.50, t-0ti din Târ.nova 
şi George Hotia din Vodnic 1.-, Ja-0.laJtă 39 cor. 30 fli. 
Areastă neînsemnată .sumă vă rugăm să o folositi pen
tru sropui mai sus arăt.a·t. ia.r da.că cumnt va fi prea. 
târziu, a.t.u·nci să dispuneţi de e.a după binevoit-0ar~a 
d-voa~tră chibzuinţă. 

~fulţă.mindu-vă .pentru părinteasca şi patriotic.a. d-v. 
·at('nţiune şi prevenire, ce ariitati iubiţilor ·n-0~tri fraţi 
români, .seirrmăm cu toată stima: Petru Ghejiu şi lal'lăt 
Cercega. 

P. S. Banii i-am ex:pediat -cu .mandat poş<taJ sub 
~r. 1174. 

Ultima oră. 
FLANCUL DELA MIAZĂZI RUSESC 

PLECT INVĂLUIT. 
COM-

Budapesta. - Se comunică d~la cartierul ge
neral: 

lncepe să se desfăşoare însemnătatea luptei de 
Duminecă şi Luni. A ·reuşit învăluirea flancului de 
miazăzi al armatei ruseşti pe frontul Dunaiet
trliala pe o întindere de 70 klm. ln urma acestui 
fapt a fost cu putintă exploatarea marelui succes. 
Comunicatul dela 4 Maiu amintind despre 30 mii 
prisonieri nici pe dep:ute nu cuprinde întreg nu
mărul prisonierilor. După ruperea primei linii de 
apărare am reuşit prin despărlirea apelor Dunaiet 
-Visloca, să ne stabilim în pozitli puternlc.e pe în~ 
nălţimi. ln partea dela miazăzi a frontului armata 
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rusească e complect învăluită. Urmarea acestui 
fapt e aproape de neprezăzut. Pentru frotnul carpa
tin el va avea urmări extraordinare. 

Gorlite e deja departe în dosul frontului no• 
stru, iar frontul galltian al Ruşilor e desparţit de 
către cel carpatin. Prada creşte pe fiecare ceas. 
Trebuie să amintim munca extraordinară a arti
leriei noastre sub întreagă durata luptei. Artile• 
ria noastră a bombardat cu o putere îngrozitoare 
nouile poziţii ruseşti. • 

Economie. 
Peronospora. 

Poveţe de apărare împotriva peronosporei viticole. 

Intre vrăjmaşii (inimicii, duşmanii) cei mai 
mari ai viilor se numără şi peronospora viticolă, 
numită î~ unele locuri şi mană. , 

Peronospora e un mucegaiu (burete) care atacă 
şi pustieşte frunzele, florile şi bobitele vitelor de 
vie aişa, că în scurtă vreme poate să nimicească 
tot rodul viei din an, afară de aceea uscându-se 
frunzele vitelor, ]lăstarii nu pot creşte, rămân verzi 
şi necopţi, iar urmarea este, că pentru anul vii
tor nu vom avea lemnul de rod; vita întreagă se 
slăbeşte şi, dacă se repetă aceasta vre-o câtiva ani, 
vita piere. Pagube mai mari decât peronospora 
numai filoxera căşunează viilor. • 

Cunoscute fiind însă mijloacele de apărare, e 
de mare însemnătate, ca să ne apărăm împotriva 
ei înainte de a se ivi. 

Apărareai constă în aceea, că stropim vita de 
vie cu aşa numita zamă bordoleză. Aceasta nu :! 
altceva decât apă, în care s'a topit piatră vânătă 
(sulfat de cupru) şi s'a adaus var. 

Apa de topit o pregătim în modul următor: 
Pentru stropitul dintâiu se foloseşte la fiecare 

100 litri de apă 3/4 kgr. piatră vânătă şi tot atâta 
var stâns. (Sub var stâns este a se înielege. că 
luând piatra de var punem n11tină apă peste ea 
aşa, ca varul să se prefacă numai în praf fin, din 
prr-rful acesta să ia tot atâta ca şi din piatra vâ
:nătă). 

Pentru ca topirea să se facă mai iute, piatra 
vânătă se leagă în săculeţ de pânză rară şi şi se 
atârnă în jumătatea de apă câtă voim să folosim, 
iar în ceealaltă jumătate de apă punem varul stâns, 
mestecând bărbăteşte, ca să se topească bine în 
Zljlă. 

După ce s'a topit ·piatra vânătă, turnăm 111--;;lu
tiunea aceasta laptele de var, strecurându.,.l prin 
o sâtă veche ca pietricelele de prin var să nu ne 
strice stropitoarele şi apoi amestecăm mer~u. Dacă 
apa de stropit are coloarea ailbastră a cerului, a
ceasta dovedeşte, că am pus var de ajuns în za
ma bordoleză, iar la caz că ar fi mai rămas ceva 
din laptele de vz1r, punem în apa de stropit tot 
atâta apă curată. 

Despre aceea că nus-am var de ajuns ne mai 
putem convinge şi aşa, că cumoărăm din farmacie 
(apotecă) de. vre-o câtlva bani hârtie roşie de lac-' 
mus şi cu aceaista cercăm zama bordoleză. Dal:ă 
hârtia roşie se învineţeşte aceasta dovedeşte, că 
am folosit var de ajus, dacă rămâne însă roşie. 
mai punem putin lapte de var până cc hârtia învi
neteşte. 

Zama astfel pregătită o stropim cu ajutorul 
stropitoarelor (proaştelor, tulumbelor) amrn1e iă
cute spre acest scop. De câteori umplem strn"'
toarea mestecăm bine apa de stropit din butoiu 
sau din ciubărul, în care am făcut-o, şi o strecu
răm prin sâtă ca să nu între gunoiu în stropitoare. 
E bine dacă şi în decursul stropitului se scutură 
(clătină) stropitoarea din spate pentru ca să se a
mestece z.ama din ea. 

Pentru întâiaoară se stropeşte când lăstarii au 
&-IO frunze, adecă pe la mijlocul Junei Maiu, a 
doua oară la 1~2-0 zile după stropitul întaiu, a 3-a 
şi a 4-a oară în lunile Iulie şi August. 

Pentru stropitul al doilea şi celelalte se va lua 
I kgr. de piatră vânătă la 100 litri apă şi tot atâta 
var stâns. Mai multă piatră vânătă nu e de lipsă 
să se iee, deoarece măreşte numai cheltuielile, 
fără a avea succes mai mare. 

La stropit să îngrijim, ca zama să ajungii fleste 
tot locul, va să zică nu numai frunzele, ct şi aior
chinul precum şi flo.rtle, boabele şi lăstarii să iie 
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stropiti; căci peronospora îi atacă şi strică şi pe a
ceştia. 

Zama bordoleză să se iacă numai în ziua în 
care se şi foloseşte, deoarece dacă stă, pierde tlh 
putere. 

. Timpul cel mai periculos uentru vită este. """'' 
după o ploaie măruntă urmează caldură mare 
căci atunci se iveşte peronospora mai tare <ii în a. 
semenea cazuri, dacă via e încă nestropită, o stro ., 
pim fie chiar şi pe ploaie, deoarece numai aşa pu
tem împiedeca; ivirea şi lătirea peronosPorei. 

Apărarea contra peronosporei trebuie să fie 
totdeauna prevenită, ade.că înainte de a se ivi 
peronospora. Frunzele atacate noi nu Jc putem 
vindeca cu nici un fel de praf sau stropit, deci 
trebuie să avem grije să stropim la vreme deoarece 
otice întrelăsaire aduce pagube mari după sine 
prin pierderea în mare parte a recoltei şi prfn ne
coacerea coardelor de rod pentru anul viitor. 

Sibiiu, I Maiu 1915. 

: Comitetul central al „Reuniunei române de a
gticultură din comitatul Sibiiu". 

Pant. Lucuta, 
prezident. 

Victor Tordăşlanar~ 
secretari 
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La Librăria Concordia Aradr 
se oflă de van~are prop1,se (co~ 
rerte) p1,ntru exrnnene. Suta bu
căţi costă Cor. 1·20. P11'1dru porto 
să se ada-uge 30 f ileri, recoman- · 
dat 65 fileri. ' 

'I. : • • •• „.. . . .„. 'b 

Aviz. 
Aduc · la cunoştinţă că din I Mai a 

c. mi-am strămutat 

cancelaria advocaţială · 
în Cetate, strada Rudolf (Rezsă utca) Nr. 1. 

Dr. Petru Preda, 
ad vocal 

Timişoara (Temesvar) •. 

Anunt .. 
Un măestru tânăr de 24 ani, slnltos, 

scutit de miliţie, are casl şi avere imobilă 
buni, locueşte în o comuni cu bli. Din 
lipsa cunoştinţei pe aceasta cale ar dori ca 
în scopul căs4toriei a face cunoştinţl unei 
fete din familie buni, care să dispuni de 
vre·o câteva mii coroane zestre. Ofertele 
dacă e posibil cu fotografie sl se . tri•iti, . 
la adresa administraţiei a«:estui ziar sub de-· 
vz1a >Măcelarc. = 

/ 
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Executare 
promptă,. = 

"R O M A. N U L" 

CEL MAI MODERN INSTITUT 

TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 

UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 

SOCIETATE PE ACŢIUNI . 
. 

ARAD 
STRADA ZRINYI. NRUL. lla. 

„.„„ ... 
l tJ ··, : . 
\ l ... „~ •.• ·r 

: .. -
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• 
fiind aprovizionat cu cete mai mo
derne maşini d 1n străinătale şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
pre, um şi cu cele mal moderne litere 
primeşte spre executare tot felul de 

·• • I 

opuri, reviste, foi, placate, registre ti-
părituri pentrJ bănci şi societăţi, pre
cum şi tipărituri ad\ ocaţiale, înv tări 
de logodnă, cununie şi prntru petre
~eri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mal mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe dela 
cele mai simple până ia. cele m i f. ne. 

,,.. 

TELEFON 

NRUL. 750. 

' 

Preţuri : 
moderate: 
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RENUMITELE GHETE TURUL -------- CONDUC 
PRETUTINDENI 

• • 
- ~· 

• ,, TURUL'' 
FllBRICA DE GHETE SOC. PE 

. ACTU TIMISOllRA. 

Cea mai mare fabrică de ghete 
. . in monarhie. 

· 13 O sucursale : proprii . 
-::::;;~~ii' Anual se fabrică 90!> OOO perechi.·, 

12 O O muncitori şi impiegaţi.: 

· Magazin sucursală : 

~~-în .ARAD . 
, în Palatul Minoritilor 

' bulev. Andrăssy nr.13. -
Cea mai buni api de dinţi premiati la mai multe I 
expoziţii internaţionale cu cele mai mari distmcţii. I I QiEK°i1TRG.R&FEiifi: i S<><> CC>I'9. 

plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

apei de dinţi BARTILLAS 
-o sticli 80 fii.- mai are durere 
: de dinţi sau miroasi gura. : 

I ODINIOARA SOCIETATEA CURELARIROR 

Strada Cisnădiei 45. s I B I I u, Heltauer -gasse 45. 
~ 

Ed, Bartilla-Winkler's Nachf. 
•• •• L. PLA.N • • •• 

Wien, I. Goelhegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Să se ceară 
pronunţat Apa de dinţi Bartilla; pentru denunţările falsificaţi
lor plătesc onorar bun. ln comunele în cari nu se poate cilpăta 
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii. 

SALON
-cremă 1 cor. 30 fii. 
-poudră 1 „ 30 „ 
-săpun 1 „ - „ 
-maniciir 65 fii. 

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

Far1nacia la „Sf. Francisc" 
I Budapesta, bulevardul Olloi nrul 56. I 
--------------{--E2~ ••m1m-„„„„ .... 1„„ ... „ ... „. 

PENTBU CA &A. CUllPAB.Aîl 

~-" 

t"~ :·, ~r;t"~~'~.;'!;:t 
ID trebuie sl mergeţi la BUDAPESTA, la 

'' 
TRISKA.'' 

se pot cumpăra cu preţuri favo
rabile. In localitate introducerea 
pe timp de wi an o face gratis. 
In provinţă : expediază pianuri 
cu porto şi pachetare gratis. 

TBISKA J. 
CLUJ CKOLOZSVAlt), 
a1r. Bartha-Dliklo• arul 14. 

Haine de "" vara, 
pardesiuri, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articli de toaletă, umbrele, per- . 
dele de dantele şi de pănură se curăţase şi vopsesc cu multă grijă şi specialitate tn : 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie ... 
· de pănuri 'i de cttră.ţitorie chimică, 

aranjate cu eele mai noui .maşini din străinătate. - Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. ...:_ In cazuri de moarte hai
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi 1Jtc. se vopsesc grabnic tn 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu special!t.ate tn -

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

Lu c za Jo z se f, ;~~=:~!~ ::::,,"fc! Szeged. ,'.: 


