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Ultima·-~ oră. 
D. P. P. CARP VA SCOATE UN Zli.\R IN 

BUCUREŞTI. 

Bucureşti. - Peste câte~ zile va apare în BH
cureştl un nou zfar, sub directia dlu! P. P. Carp. 
Bătrâ11ul om de stdl.t îşi va expune părerile sale, 
îndeajuns de cunoscute, asupra politicei externe a 
României. Primul articol al primului număr, va fi 
semnat de d. P. P. Carp. 

GUVERN CARP-BRĂ TIANU-MAROHILON„ · . 

l 

atac de apofJlexie. Novacovici era şeful parti-
, dului wogresisfilor şi pe terenul ştiinţei dobân

dise un renume ca istoric şi filoln~d A fost odi
n~oa~â ministrul Sd!1i.ti la Consha?iiJ:10pol, Pa-
ns ş! Petrograd. ·~:..:_ ·,. · · ·. ·-.. ., . 

~ 

j DISTINGERI.: 

1 · Regele Saxoni ei a distin~ pe prefectul comi-

1

1 tatului Şi oraşului Arad, baronul Ivan Urbân, 
primarul Lud. Varjassy, subprefectul dr. D{tl

~ noki Nagy LaJ.os, prim-notarul losif SchHl şi 
prim-pretorul dr. ·Francisc Barnss. 

Bucureşti. - Cenzllrată. - ln cerc1irile polltice t UN ~OU ATAC AERIAN IMPOTRIVA 
din Bucureşti se vorbl!şte de câteva zile de even- ANGLIEI. · 
tualitatea constituirei unui guvern Carp-Brt1tiam1~'' .: ·Am. s~t-erdam D' L d •X v 

M h ·c s · ~ · l , . - in on ra se anunţ.a ca 
arg i oman. e zi~e ca tratative e m acest scop Duminecă seara in'tre orele 8 si 9 s'a Ivit dea-

sunt pe cale de a a]llnge la rezultat. supra districtulu'i E"se u e • , I t b t d p p C V • • V • ~ x n a ropian german. , !' re a · . · arp, daca ar consimţi sa. intre Noaptea a fost aruncată o bombă asupra ora-
mtr un ~stfel d~ guvern, fostul şei al part1dul11l şului Braintree, .ffir altă asupra Colckesterel. 
conservator a raspuns: Bombele au cauzat mari pagube, dar n'a fost 

- „V.oi i?tra. in orice g'!vern care îmi va pre- omorât nici un om.· il""'' 
zenta chiar m zma constitutrei lui o declaraţie de · , 
răsboiu împotriva Rusiei. Altfel voi sta de-o parte, 
căci deşi trecut de 70 de ani, nu înteleg să fac po
litică de babe„„" 

CONSTRUlREA DE ARME ŞI MITRALIERE 
IN SPANIA. 

V·iena. - Se află din Paris că, după un ziar 
din Madrid, fabrica de arme din Oviedo va în
doi fabricaţiunea puştilor şi a mitraUerelor. Di
rectorul fabricei a plecat in Statele-Unite spre 
a Clun.păra materii prime. 

MOARTEA LUI STOIAN NOV ACOVICI. 

Niş. - Stoian Novacovici care a fost delega
tul Serbiei la COllf eru1ta dela Londra, fost pre
şedinte de consiliu, preş.edinte al Academiei de 
ştinte, a murit în vârstă de 7 3 ani, in urma unui 

Răsboiul dela 1369-. 1370. 
intre 

Ludovic I, regele Un~ariei si Vladislav Basarab 
Domnul Tării româneşti. 

,•·' De Nic. Densuşianu. 

(Sfârşit). (7). 

VIII. 

Guvernul jap0nez nu spriiineşte trupele 
de voluntari japonezi. 

Petrograd. - „Reich" anunţă din Tokio: Mi
nistrul de răsboiu al Japoniei a <ledarat că gu
vernul stă <leparte de legiunea .iawneză formată 
pentru sprijinirea antantei şi întrarea în aiceasta 
legiune o declară -Oe contrară intereselor Jaipo
niei. 

Austro-Un~arta n',ar putea face 
n1ci o concesiune statelor neutraie. 

Roma. - Corespondentul din Viena a! lzzi 
„Corriere delia Sera" observă că de când ba
ronul Burian s' a întors dela cartierul f!err.eral 
p,erman, pressa vieneză de câteori a pomenit de 
Italia, a dat de în(eles, că nici o concesiune te
ritorială nu s'ar putea face de către Austro-Vn
garia în favoarea stateAor neut1:ale; şi aproave 
aceleaşi cuvinte le-a întrebuinţat pressa din Ba-

călugărie Antim, frate ieu loacint, mitropolitul 
Ungrovfahiei. 

•Acest nou arhiereu al îăr:ii poartă titlul de: 
Mitropolit <ii J>ăr(ilor Ungrovlahiei, al celor de
spre Severin1

). . 

Această mitropolie privia mai cu .seamă ju
deţele Olteniei şi cele 8 districte ale Bănatului 
·dependente din punct de vedere politic şi mili
tar de Severin. 

Iar mitropolia anterioară a tării se referia, 
După terminarea răsboiului din 1369-1370 cHn punct de vedere administrativ, la restul tă

,cu Ludovic, regele Ungariei, Vladislav icearcă rii, aclecă la Munteni.a şi la cele două Ducate de 
să stabilească între Ţara românească şi între .. peste Car·1rnti, având titlul de: Mitropolia Ungro
nouele provincii dela frontiere o legătură mai I viahiei, a intregei Ungarie şi a Plaiurilor;.

2

). 

strâ·~să şi mai ~ura~ilă decât o simplă anexare, i In acelaş timp, Vladislav 1reînfiintează şi e
~ustmută 1numa1 pnn .puterea armelor. El vo- i piscopia cea veche a Fă1răraşului, şi mitropolitul 
1eş.te ca cele două ducate şi două bănate să fie I ·primat al Ungrovlahiei hirotoneşte un episcop 
unite pentru totdeauna cn lara românească prin J pelltru acea parte a tării. 
irnăsmi politice înţelepte şi prin rnstituţiuni co- l Pe când Vfadislav pune un mitropolit peste 
mune. ~ .părti!e Tării româneşti -Oela Severin, tPa'Pa, spre 

Şi întru adevăr, ·Că î.n această privinţă, Vla- j .a combate i111Huenta şi .puterea bisericei răsări
dislav se arătă ca 1w1 geniu ·luminat şi profund. l 

Incă în annl 1370, îndată după răsboiul său i 1) Probabil, că de mitropolia dela Severin depindea 

dopesta ori de cateori a fost vorba de rar:ort11· 
rile monarhiei Cll regatnl român. 

' 
Rezult~tul de pân~ acuiri ?.! 

luptelor noastre şi a Gcrmm:Hor. 

D. prefect al comitatt!lui Arad a primit Hr·
mr1toarca telegramă <lin partea Hiroului de pre:'.
~ă al primului ministru, pe care ne-o lriii.itc ::i 
nouă s'o publicăm: 

Budapesta, 22 Ianuarie. - Commulamentul 
superior al annatei germane prezintă în comu
nÎCatul său de azi rezultatul definitiv al marei 
victorii reportate pe câmpul de rc1sboiu din ost, 
in regiunea lacurilor mazuriene. După acest co
municat întreagă prada de răsl10iu din lupta 
de iarnă dela Mazuri constatată până azi se urci'i 
la: 7 generali, peste 100.000 soldati rzr.si, 150 tu
nuri şi un număr de mitraliere, care încă nici nu 
s'a putut stabili. Comandament11l german sfâr
şeşte comunicatul siiu despre marea victorie cu 
cuvintele: Armata a X-a rusească, condusă de 

generalul Sievers poate fi considerată ca total 
nimicită. Şi în Carpaţi operaţiunile progresaeză 
cu perspectivele cele mai favorabile şi până a
cum am câştigat succese considerabile în !Ju
covina şi în ţinuturile Galiţiei mărginaşe lJzzcvvi
nei, pe cari le-am czmltit de duşman. Armatele 
noastre victorioase continuă să înainteze. Despre 
aceste succese general-locotenent Hăff er aduce 
la cunoştin(ă în comunicatul său de azi, că in 
Carpaţi au eşuat toate atacurile Ruşilor, având 
dllŞmanul pierderi grave. Spre sud dela Nistru 
am făcut prisonieri 2000 Ruşi şi am capturat 
4 tzmuri şi mult material de răsboiu. 

După comunicatul lui HOf er in luptele din 
<:arpaţi, dela sfârşitul lui Ianuarie pâ.nii azi am 
făl.'.uf prisonieri preste 40 mii de soldaţi şi 64 ofi
teri ruşi. - Bimtţl de pressă al prirnul11i-mini
stru. 

tene în părţile acestea, ·nume-şte şi dânsul un 
„epi~cop .al Severinului şi al părţilor Tării ro
mâneşti", 1:?piscopus Severiniij et partium TraTZ
salpinarum6). 

Constatăm asa dar, ca un fapt pozitiv isto
ric, că în timpurile lui Vladislav, autoritatea spi
rituală şi -Ornpturile adminstrative ale bisericii 
române se întindeau peste Bănat, Omlaş, fă
găraş şi peste toată Ungaria, după cum acea
sta rezultă în mod nelndoîos din titlul, ce-l a
vea primul rnitrnpoli~ al Tării rnmâneşti. 

Prin această nouă organizare a bisericii ro
mâne, Vla<lislav cercase să fonneze din „Mitro
polia Ungrovln!dei şi a Un~ariei" tm centru de 
ore.dinţă si un ~uvern spiritt:al comun pentru 
toate ţările de !îmbă română. 

In această oneră mare de org:anizare bise
ricească. impusă de necesităţile politice şi cul
turale a.J.c Românilor. Vladislav a fost ajutat 
de prea piosul călu~ăr numit Sf. Nicodim, un 
propagator şi apărător puternilC al credinţei ră
săritene şi a cărui patrie după traditiunea ro
mână, se pare a fi fost Transilvania4

). 

. vi~torios asupra .Jui Lu<lovic, el intervine la pa- i şi Bănatul Bulgariei. In apropiere de Cladova, pe teri-
tnarhu} d~n Co~stantin?IJ?I spre a . 5e înfii.nta I torul Serbiei există o bisericută numită Mllnăstirita, 1

) Szabo. Szek. Okl. 1. 78. 1382. 
o noua mrtropol1e romana cu reşedinţa la Se- 1 construită de Radu!, fratele lui Vladislav. Pe poarta al- I 4

) A se vedea Cronica rimată, scrisă la Pri~lop în 
verin. Patriarhnl îi concede, şi cel dintâiu mi- i tarn!ui s'a mai putut descifra inscriptiunca: „R.a~!11l beg". tara · Hatep;nlui, şi publicată în ,,Bucillmul" din 1863, No. 
trnpolit al Severim1lni · <' fost Dani;[, :numit în ! 2

) ilaşdcu, Etym. m. Rom. IV, p. CCXXXIJ s~qq. 3. p. 12 seqq. 

Numărul poporal pe l an 4.·· ,or.---··-- -Pretut -un~ ~~tem11iâr-fo ~ifier1. -- ----·~Numărul. poporal pe ~ii 2 .. c1'~; 



Par. I. r- ,• • ~ 

Avizi 
Aducem la cunoştinţa on. public 

el >Calendarul partidului naţional< 
pe 1915 e complect epuizat~ 

Adin. ziarutut >Romanule. 

AVIZ. 
Aduc la cunoştinţa stimaţilor colegi 

şi a clientele~ că mi-am reluat practica de 
avocat în. asociaţie cu Dr. Simion Nemeş, 
. în Ouj, str~ Szentegyh3z. 

Dr. Sever Dan 

Mercuri, 24 Februarie 1915. 

Grigore Sftene 
Grigore lara 1. Manuilă 

80 Dănilă Torni 1. Niculae 
Troflm Scai 
Gavrilă Pop 1. Condrate 
Dumitru Grigore I. Gavrllă 
Ioan Boncea I. Natu 
Ioan Boncea I. Tănasă 
Ioan Pampa I. Todor 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
George Pampa I. Gavrilă 
Petre Pampa I. Gavrilă, mort 
Ioan Bălaşi I. Gavrilă 

90 Ioan Grigore I. Todor, mort 
Alcxă Grigore I. Todor 
George Frişan I. Gavrilă; rănit 
Ioan Frişan I. G~vrilă Lista soldaţilor Români din comuna grăniţărească MOCO D 

pe câmpul de luptă. ' Ioan Fillmon . 

Comuna Mocod e situată în comitatul Bi
st~ita-Năsăud. pe malul drept al Someşului. Nu
marul total al locuitorilor comunei e 972. 

Gavrilă Nechiti I. Florea, prins în Serbia 
Petru Buga, rănit 
Alexă Telcean 

Ilie Rus I. Trofim, mort 
Ioan Rus I. Trofim, rănit 
Petru Sărmaşi, rănit 
Petru Anută I. Alexă· 
Ioan Anută I. Alexă 
Grigore Anută .1. Alexă, rănit 

10 Grigore Vărtic I. Gavrllă, mort 
George Urs I. Todor 
Petru Urs I. Todor 
Cornea Dumitru I. Sima, rănit · 
Hontilă Gavrilă, rănit 
Moroşan Gavrită I. George, rănit 
Ioan Dode, rănit 
Ioan Petrl I. Petrea 
Dumitru Rus 

20 Gavrilă Bulbuc 
Gavrilă Toml, rănit 
Ilie Cornea, mort 
Sim1on Ciocan 
Ioan Săucea I. George, mort 
Todor Săucea f. George 
Ioan Puica i. Endrel, rănit 
Gavrllă Protosă I. Sion 
Gavrilă Olari I. Endrei 
George Scrldon L Simion 
Iacob Scridon 

30 Ştefan Petri I. Costau 
Alexă felecan 

Gavrila Pălage, mort 
Ioan Pălage, mort 
Grigore Pampa I. Gavrilă, mort 
Alexă Toader, rănit 
Gavrilă Toader 
Grigore Văsleşl 
Grigore Toader 

George Todorltă 
i Alexă Todorită 

I
' 40 Grigore Todorită I. Gavrllă 

George Pintelel 
Maci don F asini t. Slon I Petre Găvrilaşi I. Vârtolomel, rănit 

I , Ştefan Moroşan 
Ioan Moldovan I. Dumitru 
Sever Pop, rănit 
Petre Gavrilaş a Rodovichi 
George Gavrilaş t. Grigore, rănit 
Ioan Plăian I. Petri, rănit 

50 Gavrilă Plăian I. Petri, rănn 
Ioan Oace I. Dumitru 
Gavrllă Văsleş I. Vasile 
George Văsieş 
Ioan Văsleş 1. Vasile 
Vasile Dănoae 
Todor Grigore I. Gavrilă 
George Grigore I. Gavrilă 
Gavrltă Puica I. Ştefan 
Gavrilă Pop a Mariei 

60 Ilie Văsieş 
Gavrilă Moroşan I. George 
Samson Plăian I. Petrl, rănit 
Alexă Plălan I. Ioan, rănit 
Grigore Scrldon 
Arlton Todosie. mort 
Pentri Onul I. Sion, rănit 
Gavrilă OnuJ I. Slon, rănit 
Endrel Onul I. Petru, mort 
Vasile Onul I. Petri 

70 George Hertia I. Ştefan 
Grigore Herta I. Ştefan 
Gavrllă Herta 1. Endrei 
Ioan Pop a Lini 
Gavrllă Fllimon. rănit 
Vartolomel fillmon. rănit 
Gavrilă Pop I. lrimie 
Grigore Pop L Sion 

Petru Moldovan 
Vasile Magdea, rănit 
Ioan Magdea 
Ioan Hablc 1. Gavrilă, rănit 
Endrei Pop 

100 Alexă Bălaşi 
Ioan Ani, rănit 
Todor Văsieş 
Gavrilă Scridon I. Dumitru 
Dumitru Olari I. Ioan, rănit 
Dumitru Scridon 1. Leon 
Gavrilă Puica I. Sion 
Ioan Cherecheş, rănit 

108 Francisc Cherecheş 

Amintesc că până la 50 de bărbaţi din comună 
încă din toamnă, sunt în continuu ocupaţi în dife
rite locuri la lucrări militare strategice. Consemna
rea e făcută pe baza datelor primăriei coruunale 
prin: 

George Vărtic, 
pretor cercual în retragere. 

Scrisori din Germania. 
Dresda, 21 Pebr. · 

Ninge.„ Ce frumos oraş e Dres<la în timpul 
iernei ! 

Ca şi în alţi ani 1privesc de pe Brtihlische Te
rasse ·cum Elba curge încet. încet. .. Dar pe ea nu 
mai văd va.poare. şlepuri alunecând la vale ... E 
timp de răsboiu ! 

Viata chiar nu mai e cea din timpurile nor
male, e o viaţă nouă, o viată ,plină de gri:ja zi
lei de mâine, o viaţă plină de durere.„ dar şi o 
viată mai morală, mai cu înţeles. Economia e 
calitatea care înfloreşte ipretutindeni. E dorinţa 
ce o are fiecare să econamisească pe cât mai 
mult cu putinţă şi să se mărginească l·a ceea ce 
' 

. IX. I rath1
). iar în ~na~ele ·Rag_usei, ~ri'se de .Gi.acco- un ,,titlul fictiv inai mare în batjocura Domnu'" 

Când a încet~,t din vi·atav Vi~·d'tslav Basarab, i. m~ P
8 

• Luccan, este numit Vlaico Re di Vaia- l·ui său", titulum suum fictum erigens tn con-„ "" chia) twneliam Domini11
). · 

cu sigur.antă nu -putem şti. · Acest pasagiu din edictuJ dela 1365 e oomen-
Regele Ludovk în 0 dinfomă .a sa din anul O amintire <lespre titlul său de „rege" o a-

v flă •· · ţ Sf N. d. · v ba tat astfel de istoricii ungureşti f e.ssler şi Klein: 
1376 îl numeşte noster emulus, .~rivafol nostru m u via a . 11co im. scnsa ve za unor 
politic", fără să adauge cuvântul •• quondam" fântâni vechi de Ieromonaichul Ştefan dela Tis- . „Vlaicu merse şi mai departe şi fără ştirea 
(odinioară), termin obişnuit în actele oficiale ale ~ man.a0

), în care se spune, că Sf. Nicodem a mers Domnului său suveran lua titlu de rege
12

). 

Ungariei ca expresiune a trecutului. din Tara româneaocă, „în Ardeal, I.a Domnul ;Ma1 notăm aid, că în altă diplomă a sa din 
S'ar părea asitfel, că Vladislav a trăit şi în Vladislav V. V. ce i se zke şi Craiu al Unga- anul 1376, regele Ludovic numeşte pe Viladislav 

anul 1376'). riei1°), iar în alt loc î.J numeşte: „VUulislt1v Cra- noster emulus13
), :adecă „rivalul nostru politic" 

Atât însă să scrie, că Vladisilav a avut 0 via- iul adecă Domnul Românilor din Ardeal, din sau „concurent la regatul ţărilor noastre". 
tă îndelungată. I Bănia Severinulzd, din Bănat, din Ungaria". De fa.pt, Tările române figurează cu numele 

Poezia epică sârbească ii numeşte ,,moşul" Despre a.cest titlu de „rege" al lui Vladis- de regate încă înainte. de timpurile lui Vliadis-
Vladislav şi-i atribuie Vid.inul ca a doZNJ reşe- .

1 

lav. făcea o amintire_ :neplăcută, $1 regele Ludo- lav. _ _ . 
dinţă0). vie I în procfamatiunea sa de răsboiu din anul In „Istoria imperielor şi regatelor", scrisă 

Cu toate că isvoarele istorice, ce le avem · 1365• î·n care acuza pe Vladislav, că şi-a luat şi publicată de Georgius Hornius la anul 1666. 
despre domnia sa, sunt scrise în mare parte de I se spune: .~Pe la anul 1300, Ţara românească 5i 
adversarii săi politici, el însă ne apare în istoria 1 

Waddingus, Annales Minorum (Romae, i 733>. t. ! Moldova figurează cu numele de regate. Cel din-
sec. XIV-iea ca o figură mărea tă, ca un repre- I VIII.) p. 

215· tâiu rege al Tării româneşti se .aminteşte la anul 
zentant ilustru a1I dinastiei Basarabilor, bărbat ! 

8 
· Giac. Di Pietro Lnccari, Risteretto deidi Annali 1320 şi Vlaicu ,pe la 134014

)". · 

mare politic şi superior în arta de răsboiu con- ! di Ragusa (ed. 1790), p. 82: Dussan„ .. Per impetrare --------
t I L 1 soccorso da Vlaico Re di Valachia, o almeno per pcr-
emporanu ui său 1 udovic I. j suaderlo che volesse star neutrale în quella !!:Uerra, !?:li ! 11) Magy. Tort. Tdr, II. p. 186 

ln Analele cllugărilor minoriti. el figurează • mand6 Niccol6 Luccari figliulo di Marco per ambasl l 1
:) Fessler, Gesch. v. Un~arn, bcarbeitet von Klein. 

sub numele de ,,:Regele Basarab", Rex Bassa- ciatore. - Ibid. p. 103: Vlaico Re di Valachia accas6 I II (1869). p. 150. 

5) Se confirmă această presupunere şi prin împre
jurarea, că la 1376 (probabil anul mortii lui Vladislav) 
regele Ludovic se încearcă a numi un ban un1.1:uresc pen
tru Bănatul Severinului (Cf. Pesty, A Szor. Băns. I. 
263). 

') ffaşdeu, Etym. m. Ram. IV. p, CCXXIV. 

Slava sua figliuolo col Principe Urosc di Servia, trattan- 1 
13

) Haşdetl, Etym. m. Rom. IV, p. CCXXX. 
od le nozze Niccol6 Luccari. !' 14

) Horni (O.) Arca Noae sive Historia imperiorum 
') Bobulescu, Viata preacuviosului Nicodim santitul 1 et regnornm (Lug. Batav. 1666, u. 340): Circa A. M. 

de Ieromonach Ştefan din Tismana, p. 35. ' GCC. Vt1lachia et Molclavia regnorum tltulo censae re„ I 10) Cf. Haşdeu, Etym. m. Rom. p. CCXVI/: Vladis- I periuntnr .... Walachiae primus Rex memoratur circa A. 

I lav .... fusese însărcinat în specie după 1352 de a cârmui ! MCCCXX. V11lnico circa Annnm MCCCXL. Moldaviae 
ducatul fdgdraşului. . I primus R.ex fuit Draghissa sive Dragoe, circa MCCCLV/I. 

; 

l 
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~Mercuri, 24 Februarie 1915. 

e absolut necesar. Luxul şi petrecerile de noapte I 
cu „tango'' sau „furlana" au dispărut. ln locul 
lor îşi fac tot mai mult loc aşa numitele petre
ceri „Kriegsabend" cu cuvantări patriotice, cu 
cântece patriotice şi cu tablvuri de pe câmpu-· 
rile <le luptă. 

El a căzut desigur ca şi ·camarazii lui, ca un 
erou în ţară duşmană, a •căzut ca un adevărat 
erou i-n tăcere. ca u.n erou ·care n'a luptat pentru 
glorie, ci pentru tară ! 

Teatrele sunt toate deschise; dar câtă gri
jă în repertoriul lor! Moda nu mai joacă nici un 
rol. Singura modă care ese în evidentă e voalul 
de doliu. La fiecare pas înt<.îlneşti femei îudo
liate. 

Ele amintesc trecătorului grăbif că e timp de 
răsooiu, timpu-I când speranţele mor„. 

Şi-apoi răniţii întorşi de pe câmpurile de 
luptă! li întâlneşti adesea, cei mai multi sunt 
tineri. Niciodată nu voi uita fata palidă, zâm
betul amar şi privirea fixă a ·unui tânăr ofiter de 
artilerie. O doamnă dela „Crucea roşie" îl con
ducea !ia brat. lşi pierduse vederea cu ocazia 
exploziei unei granate. Mergea încet, foarte în
cet... şi pc tunka lui se ·legăna <lecoratia „Eiser
nes Kreuz" clasa întâia„. 

Se povestesc atâtea şi atâtea despre luptele 
moderne, despre victoriile de astăzi, despre gro
zaviile răsboiului, despre oraşe distruse, despre 
regimente decimate de fo.ci:l artileriei, despre 
toate, despre tDate„. în~ât în î.nvălmftşagul ace
sta de scrieri şi povestiri mai poţi oare cântări 
şi fixa unde încetează adevărul şi începe dome
niul imaginaţiei, ş.i a exagerărilor?! Un fapt însă 
pare sigur: Oricât s'ar exagera grozăvia răs
boiului toate povestirile vor rămânea mult de
parte de ceea ce crudul adevăr conţine! 

.„Pe o strada din apropiere trec soldaţii 
cântând.„ In totdeauna ei se duc cântând la răs
boiu ! Refrenul cântecului lor: „/n der Heimat, 
spu.ne s.peranta cu care se duc ... Se doc cântând 
spune s.pernnte cu care se duc ... Se duc cântând 
să lupte pentru ţară şi pentru „Kaiser" ..• 

Mi se umplu ochii de .lacrimi gândindu-mă 
că cine ş_tie câţi din ei se vor mai reîntoarce! 

N. Scriban. 

iRăsboiul aid e privit ca ceva „furchtbares" 
ce trebuia să se întâmple cândva, ca un r~tu ne
cesar pentru timpul acesta. Aici toţi sunt con
vinşi că Germanii n'au voit răsboiul şi că clacă 
nu l-au putut împiedeca, c fiinddi nimenea nu 
poate împiedeca un răsboiu când ora i-a sunat 
să vie. Germanii l-au prhnit şi clacă-I port e nu
mai pentru s.iguranta şi fericirea tării. Aici toti 
ştiu că numai prin luptă un popor îşi poate a
junge ţinta, un popor poate trăi. 

4dunarea generală a ,,Reuniunii 
femeilor române din Arad . 

şi provincie". 
Interesant clin punctul de vedere psihologic 

e dcnsebirea de ură ce Germanii o au duşmani
lor lor. Adevărata urii, nu e contra tuturor. Con
tra Francezilor şi a Belgienilor aiu un fel de mâ
nie, „Zorn". Rusii sunt un popor nenorocit, căci 
nu poporul a voit răsboiul ci cei de sus. Adevă
rata ură împreună ·CU cel mai adânc dispreţ o 
au Germanii numai contra Englezilor. Dispret, 
fiindcă patria for e apărată de oameni plătiţi cu 
ziua. Nu sunt fiii tărei, ca .aici, cari să-şi dea 
cu drag viata pentru ţară, ci străinii.„ 

Cu totii sunt convinşi că victoria finală va fi 
de partea Germaniei. O sigurantă mare, neclin
tită o are fiecare în forţa armată a tărei. Cel mai 
mult spirit de disciplină domneşte în armata lor.· 
E c~ mai bravă şi mai bine echipată şi instru
ită .armată. Cel mai înalt spirit de jertfă pentru 
ţară şi pentru „Kaiser" arde Îi1 inim

0

a fiecăruia. I 
Nu e l'n patriotism silit patriotismul ce-I văd 
sub ochii mei. ci e un patriotism sincer, convins. I 

,.Dic ncuc V crlustlistc" e strigft tul care te 
11nn[trcşte pretutindenea. foile acestea apar I 

zilnic, şi măresc cu atâta durerea în popor! Cu 
câta fri.că şi strâng:eic de inimă nu Ie cercetea- I 
ză mama, a cărui fiu luptă departe în ţar.a dus- I 
mană! Şi dacă el a căzut mort, un singur cuvânt 

1 numai „gefallen" scris lângă numele lui, arată 1 
părintilor soarta lui! Poate el s'a luptat Şi a că- '! 

zut ca un erou„. dar, nimic, nimic, nici măcar 
unde nu spun foile acestea. I 

Este aşa dar afară <le ori ce îndoială, că tit-1· 
Iul de „Rege" al lui VJ.adislav nu era o simplă 
dorinţă ele glorie personală. nu era o ficţiune I 

· ambiţioasă, d un titlu onorîfî.c al Domnilor Ba
sarabi, pe care dela anul 1300 până la 1365 ni- I 
me nu-l contestase, decât singnr Ludovic I, re- I 
gele Ungariei. 

De a·celaş titlu vedem că se folo~eşte mai '1 

târziu şi Mircea cel Mare. lnsă dânsul, ca să 
evite mânia regelui Sigismund. întrebuintează 1 
a~eastă numire, numai ca o perifrasă: „Alllo-1· 
·crat Ion Mircea, Mare voivod şi Domn, stăpâ
nind şi cârmuind toată Tara ungro-română şi 
tări!e de peste Carpaţi1")" etc. 

J.n anul 1382 moare şi regele Ludovk în e
tate numai de 56 ani. El fu cel din urmă rege al 
Ungariei din dinastia Anjou. 

Spirit ambiţios şi neastâmpărat, el turbura 
în continuu pe vecinii săi, căutând totdeauna 
pretexe de nernultumirc şi combinând în con
tinuu Ia planuri de răsboiu; totdeauna pe dru
muri şi î.n ex:pediţi-uni, în contra Nea-polului, Ve-

15
) Haşdeu, Ard1. ist. I. I 197, după chrisovul din Co

lcctiunea Ve11elin. 

- Raportul casierei pe anul 1914. -

(Urmare). 

Despre circulatiunca cassei, până la adunarea 
generală de azi şi despre starea actuală a averii 
Reuniunei, Vă raportez prin următoarele date: 

I. 1. La adunarea generala din 15 Martie 1914 
n. starea averii Reuniunei era de cor. 5249.38 

2. s·a încassat dela o 
membră 

3. Interesele capitalizate din li
bclelc „Victoria" No. 21043 
si No. 24160 

Total 
Din această sum:i substrăgând: 

I. Cheltuielile Rcuniunei 
2. Pentru schiopticonul şcoalci 

de fete 
~. Dotaţiunea Rcun.pt. familiile 

celor din r'.\sboiu. 
4. $coalei de fete la materialut 

de împletit pentru soldati 

„ 4.-

„ 227.68 
cor. 5481.06 

' 85.98 cor. 

" 
168.--

„ 100.-

100.-
45.3.98 

I~ămânc suma ncttă de cor. !'i027.08 
care sumă este totodată starea aduală a averii 
I~euniunei, administrată de noi şi care se compune 
din: 

1. Libclul de depuneri la „Victoria" 
No. 21043 cor. 3153.88 

neţiei, Litvanilor, Tătarilor, Sârbilor, Bulgari
lor şi Românilor, vigoarea sa fizică se consu
ma repede, iar înfrângerile suferite şi nesucce
sele politicei sale îl întristară adânc. 

Expediţiunile sale au fost numai un fel de 
razii, de incursîtM1i, cari nu avură nici un rezul
tat durabil. Cu deosebire răsboaiele sale în pe
ninsula balcanică au contribuit numai să slăbea
scă statele slave şi au uşurat astfel cucerirea 
acestor ţinuturi .de c.:1tre Turci, cari deveniră 
apoi un mare pericol şi pentru regatul Ungariei-. 

„Ludovic", scrie istoricul· unguresc .Jfoi{
vath, „si-a greşit scopul ce avea să-l urmărea
scă. Patria„ . .pe lângă toată strălucirea domniei 
sale a câştigat foarte putin în putere şi autori
tate.„ şi oauza a fost, că Ludovic nu a stabilit 
relaţiunile Ungariei cu statele vecine pe un fun
dament solid al intereselor naturale şi n'a avut 
in vedere ·Caracterele particulare ale acestor 
state10

). 

'
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2. Libelul de depuneri la „Victoria" 
No. 24160 cor. 1623.20 

.3 In Efecte, are următoarele valori: 
a) 1 actic la „Panciovana" 

No. â nominal cor. 100.-
b) l actie „Severineana" 

No. 1560 â nominal 50.-
c) 2 actii „Şoimul" Nrii 

J20 şi 321 â nominal „ 100.-
adccă 250.-

In totat 5027.08 

Afară de aceste sume, am mai primit -prin co
lectele lansate de Reun. 3119 cor. 04 fii. neutru 
ajutora;rea familiilor celor duşi în răsboiu, din care 
sumă detrăgându-se spesele poştale de 2 cor. 68 
fii„ sumă nettă de 3116 cor. 36 fii. pe lângă darea 
de scamă şi listele intrate am predat-o Consi~toru
lui, care a aflat tot în perfectă ordine. 

Reuniunea noastră are azi: 40 membre fonda
toare, 60 membre pe viată, 69 membre ordinare, 48 
membri ajutători (dintre cari 4 aleşi membri ono
rari) şi mai multe membre ajutătoare. 

Prezint aci evidentele despre averea Reuniu
nei libelele de depuneri şi hârtiile de valori. nre
c11~ şi toate ·a;ctele recerute, - rugându-Vă, ca 
după examinarea socoţilor să-mi dati desărcina
rea cuvenită. 

·Arad, luna lui Februarie 1915. 

Aurelia Dr. Petran m. p., 
casiera reun .. 

·~ Răsboiul. 
. Telegrame oficiale. 

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

Budapesta. - In Polonia rusească şi în Ga
liţia oocidentală au avut loc lupte de artilerie 
şi hftrţuieli. Câteva înaintări izolate ale duşma
nului le-am respins cu uşurinţă. 

In Cari}aţi ·Ruşii au făcut numeroase atacuri, 
cari au continuat în sectoml vestic întreagă 
noaptea. Toate aceste încercări, cari aveau de 
scop, înaintarea până la piedecile ridicate de noi, 
au eşuat având duşmanul pierderi gravţ. 

Spre sud dela Nistru luptele iau proporţii 
tot mai mari. Ieri am respins după o luptă mai 
lnngă un grulJ) mai puternic al duşmanului. Am 
făcut prisonieri 2000 <le Ruşi şi a:m capturat 
mult material de răsooiu. 

Numărul de 29 mii Rusi făcuţi prisonieri în 
luptele <lin Carpaţi de către trupele noastre, dela 
sfârşitul lui Ianuarie până acum câteva zile, care 
număr 1m comunicat ofkial rusesc l-a declarat 
de neadevărat, s·a urcat intr'aceasta la 24 ofi
ţeri şi 4806 rsoldaţi de rând. Afară de aceasta 
am mai capturat 34 mitraliere şi 9 tunuri. 

Berlin. - Spre ost dela Ypern am ocupat 
iarăş o tranşee a duşmanului. Contraatacurile 

· duşmanului. făcute îmPotriva noastră n'au reu-
1 şit. 

ln Champagne a fost şi ieri relativ linişte. Nu
mărul prisonierilor făcuţi de noi aici în luptele 
din urmă s'a urcat Ia 15 ofiţeri şi mai multe mii 
de soldaţi. Perderile duşmanui'ui s·au dovedit 
<le foarte mari. 

Spre nord dela Verdun duşmanul ne-a ată
. cat jeri şi &stăzi fără nici un succes. 

In Vosgi am ocupat după lupte local!tă\ile 
· Bohrod şi Stossweiler. Dealtcum nu e nici ,) 
noutate mai remacabilă. 

Pe câmpul de răsbou din ost s·a terminat 
urmărirea duşmanului pornită după lupta de 
inrnă dela Mazuri. Spre nordvest dela Grodno, 

\.curăţind .pădurile, preoum şi regiunile Bobr ş.i 

1• Narew am făcut până acum prisonieri în lup
. tele anunţate în zilele din urmă 1 genera·l-co-
. mandant, 4 alti generali şi aproape 40 mii sol
. daţi, am capturat 75 tunuri. mitraliere a căror 
numărJncă nu s'a .putut constata pâ11ă. acum şi 
mult alt material de răsboiu. 

Prada de răsboiu făcută în lupta de iarnă 
dela Mazuri se urcă până în ziua de azi la 7 ge
nerali, peste 100,000 soldaţi, 150 de tunuri, mi
traliere, a căror număr nici aproximativ nu se 
poate încă constata şi alt material de răsboiu. 



Duşmanul a îngropat în multe locuri tunuri şi 

muniţie, s'au le-a cufundat în lacuri. Astfel am 
oesgropat respective am ridicat din apă 8 tu
nuri grele la Lotzen şi din lacul Widmini. Ar
mata a X-a rusească condusă de generalul Sie
vers, poate fi deci considerată ca total nimicită. 

Spre nord dela Grodno şi Suchawola sunt 
în desfăşurare noul lupte, Spre nordvest dela 
Ossowieţ şi Lomza, precum şi la Prasznisz 
luptele anuntate continuă. 

In Polonia spre sud dela Vistulă nu e nimic 
nou. 

. ~ 
„; tJ 

America şi blocada Angliei. 

Amsterdam. - Agenţiei ·Reuter i se anuntă 
din Washington: Guvernul Statelor Unite a ti
nut Duminecă un lung consiliu în chestia perico-
lului de care sunt ameninţate vapoarele ameri-1 
cane în urma blocadei Angliei. Ziariştii i-a asal
tat pe ministri cu întrebări asupra rezultatului 
consiliului, dar membri guvernului n'au fost a
piicati să spună mai mult, decât că ei văd situa
ţia de foarte critică. Inzada;r au întrebat ziariştii 
ce atitudine a luat consiliul de ministri căci li 
s"a răspuns, că dreptul de a lua hotărîre îl are ,. 
numai preşedintele Statelor Unite. 
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Lupta pentru Stanislau continuă. 

Budapesta. - Dela cartierul 1pressei se anun
ţă: ln bazinul dela Duela lupta continuă cu o 
violenţă conformă importantei ei. Vivacitatea 
luptelor pe liniile de bătaie Nida şi Dunaiet s'a 
mai potolit şi numai artile1 ia e angajată fără 
întrerupere. O schimbare în situaţie se arată 

.numai .pe câmpul de răsboiu din Galiţia sudosti
că unde se dau lupte pentru posesiunea Stani
slaului. După ocuparea Kolomeei şi Nadwor
nei, Ruşii s'au retras în grabă, primind însă în
tăriri s'au oprit în mijlocu-I drumului ce duce la 
Stanislau. Ei n'au luat însă lupta cu trupele noas
tre cari au înaintat după ei, ci au evitat decisiva 
pentru ca să înceapă lupta în condiţiuni mai fa
vorabile şi în poziţiuni mai bune. ·Ruşii s'au re
tras pe înălţimile ce se găsesc î.n Jur de Stani
slau. Cavaleria noastră i-a ajuns şi a luat lupta 
cu ei. In curând s'a ivit acolo şi infanteria şi ar
tileria noastră. Lupta s'a început cu perspective 
de izbândă .pentru noi. 

Luptele la Duela şi Nida: 

Budapesta. - In Carpaţi luptele s'au pornit 
din nou pe întreagă linia. ·Ruşii atacă din tran
şee betonate, construite prealabH, dar toate ata
curile lor se prăbuşesc. La Duela avem să 0~1-
p~im deosebit fiecare deschizătură de vale. No
rocul răsboiului se întoarce tot mai mult spre ai 
noştri. 

Albert - regele Franţei. 

Roma. „ Tribunei" i se telegrafiază din 
Paris: Chiar nici cercurile politice serioase nu 
sunt străine <le proiectul, că regele Belgiei, Al
bert, să fie ales rege al franţei. S"a agitat în 
~-copul a·ces.ta idee în mai multe şedinţe secrete 
şi fără îndoială e fapt că popularitatea regelui 
Albert în întreagă franţa e fără margini. 

Amestecul Vaticanului intre 
beligeranti. 

Rerlin. - Se anuntă din Paris că acolo se 
comentează un articol al ziarului „New-Yu;k 
Herald", care aduce argumente pentru a susti
nc neutralitatea absolută a Vaticanului, si se 
întreabă: Oare atitudinea Vaticanului nu va re
deştepta în ·Fran ta n-1Jicismul? O adevărată 
mamă - zice numitul ziar - trebuie să arate 
de partea cui este greşeala şi să împiedece pe 
acesta de a maltrata ne cel cu bună dreptate. 

Acelas ziar reproduce informatiunile date 
de un prelat roman. care ar fi asigurat că Va
ticanul întrebuintează orice mijloace d"' a îm
piedeca pe Italia să iasă din neutralitate. deoa
rece J)articiparea Italiei !n răsboiu ar împiedeca 
Vaticanul să devie arbitrul păcei şi să ceară 
o compensatiune teritorială si că principele Bil
low ar fi promis Vaticanului faimoasa făşie de 
p~imânt Roma-Ostia. 

Ziarele din Roma însă desmint acest svon. 
Atitudinea Pa~ei a găsit un apărător neas

teptat în persoana dlui Clemenceau. Dsa a
minteşte că însuş Napoleon nu n11tu să supue 
Papatul vointei sale, căci Fanatul nu se lasă 
influentat nici de suveran, nici de demagogi. To
tus el întelege ce amărăciune trebuie să simtă 
catolicii francezi văzând cum Papa nu prote
stează când catolicismul din Belgia este neso
cotit şi preoţii catolici au avut să sufere din 
partea năvălitorilor. fostul ministru Gabriel 
Hanoteaux se ocupă şi el de atitudinea Vati
canului, şi găseşte curios lucru că Papa să O·· 

rânduiască slujbe oentru nace, fără să fi pro-
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• testat mai întâi şi oficial contra rnartiri7ării 
preotilor catolici din Belgia. Ziarele din Roma 
continuă a 1rnblica declaratiile episconilor fran
cezi, în ce priveşte întelesul ce trebuieste c.lat 
rugăciunilor pontificale. Arhiepiscopul din 
Touen a explicat lămurit că rugăciunile pen
tru pace însemnează ruga pentru trit1mful alia
tilor. 

fabricarea aranjamentelor tle 
birouri mederae. 

Germania şi voluntarii italieni 
prisonieri. 

Basel. - In cercurile germane se svoneşte 
că guvernul din Berlin ar cerceta proiectul de 
a libera pe voluntarii italieni luati ca prisonieri 
în luptele din Argonne printre cari se află şi 
ziaristul Alziator. 

Mercuri, 24 Februarie 1915. 

Desmintire. 

Roma. - Ambasada engleză din Roma des
minte ştirea pornită din Sofia, că ArirrJia ar fi 
cerut cooperarea Greciei în Egipt şi că Grecia 
n'ar fi primit această propunere a Angliei. 

Luptele albano-sârbeşti. 

Niş. - Agenţia tel. sârbă comunică urmă
toarele: ln cursul zilei de alatăieri armata noa
stră a respins pe Albanezi din poziţiunile lor de 
pe graniţă unde reuşiră să se mai mentină. Am 
reocuipat poziţiunile Ceafa şi Sanni. Pjerderile 
noastre în morţi şi răniţi nu se •cunosc. Până a
cum pierderile duşmanului sunt foarte ridicate. 
Pe .câmpul de luptă duşmanul a părăsit multe 
puşti austriace şi otomane. Armata noastră mai 
urmăreşte pe duş.man spre a sfărâma ultimele 
rămăşiţe şi a face zadarnică orice încercare 
nouă de năvălire. 

Armata noastră a intrat ieri la Ranişte; a
vantgardele au intrat la Sinat liberând i;;arni
zoana sârbească de aoolo care a l·uptat eroic 
contra Albanezilor. Detaşamentul nostru a în
naintat î1n direcţia .Paklişe care a fost ocupat de 
noi şi după lupte crâncene am lua.t Gluboşita 
respingând pe Albanezi cari fug în desordine 
spre Koritnici. Hazan beg care conducea pe Al
banezi a izbutit cu greu să sieape dintre călăre
ţii care-l întovărăşau şi din cari multi erau stră
ini, cum afirmă locuitorii, mai multi s'au înecat 
trecând Drina. Intreg teritorul între Hocea, Za
graclna şi Rbnita a fost curăţit de duşmani. Ieri 
după amiazi trupele noastre au izbutit să cuce
rească pozithm.ile dela Dereiat. Lupta a înce
tat pela 6 seara. Ai noştri au petrecut noaptea 
în poziţiunile cucerite iar inamicul s'a retras 
la Ceafa. Ieri lnpta a reînceput, aripa noastră 
stângă a înconjurat poziţiunile aiba.neze şi după 
tnate probahilitătile inamkul va fi respins din
colo de această linie a teritoriului nostru. 

INt=:ORMAŢIUNI. 
.Mercuri, 24 Februarie 1915. 

vCiudăţenii. 
XXIII. 

D. G. Lacri(ea11u, profesor la liceul <lin Turnu-Severin 
a primit scrisoarea de mai la vale, plină de o rară duio
şie, dela un frate al dsale, care luptă în rândurile ar
matei franceze ca sergent în reg. 2. O dăm ca o con
testare a tezei, că răsboiul face pc oameni fiare săl
batice. - S. C. D. 

Iubitul meu frate, 

Am primit scrisoarea ta adresată cllui Clement, iar 
azi cea pe care mi-ai adresat-o direct. Lasă, friltioare, 
nu te necăji că nu se poate să-mi trimiţi pachetul de 
care era vorba, scrisoarea ta valorează cât toate pache
tele clin lume. La ce ar servi să mânânc, să mă îmbrac, 
siî fumez, să beau, - dacă n'am 'căldură în suflet? Şi 

am teribil frig în suflet când aştept zilnic şi săptămâni 
o scrisoare. 

fii sigur că în tranşeea rece şi mocirloasă, numai 
scrisorile tale şi ale Gettei schimbă suferinţa în feri
cire, fii sigur că pachetele n'au decât valoarea de a-mi 
spune dt voi nu m'ati uitat; că mă iubiţi. 

Lasă frate, numai cine a trăi't şase luni viata ce am 
trăit, poate întelege toată valoarea u,nei iubiri . 

Foarte adesea, în timpul lungilor nopti de gardă cc 
am făcut, am privit îndelung şi cu tristeţe nemărginit{,, 

frumoasa şi divina stea a păstorilor, gândind că tot a
ceastă lumină albastră, catifelată, luminează şi spăimân

tătoarele atrocilăti ale celui mai teribil răsboiu ce a e 
xistat, precum şi lucrurile frumoase născute prin pace 
şi inteligenta. Câte odată sunt trimis sus pe munte, -
de acolo ain o privelişte miraculoasă, - dar ce durere' 
sunt trimis ca să supraveghez ca oamenii să sape tran
şee! 

Şi o mânie rece şi teribilă îti intră atunci în suflet 
şi în spirit contra acelora cari şi-au bătut astfel ioc de 
suiletul omenesc, deslăntuind această omorâre de oa
meni. Şi ni se pare tuturor că cele mal rele suferinte 
nu ni se vor părea prea tari, dacă vom pedepsi bestiile 
feroce şi sanguinare, cari au provocat acest măcel. 
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Mercuri, 24 februarie 1915. 

Şi cât de departe sunteţi voi pe acolo de adevărul 
celor petrecute pe aici. Ce operă de distrugere a reali
zat „cultura". 
. Aici unde suntem acum, păzim un sat evacuat; sun

' tern rnai totdeauna în veghere; din când în când îl tra
versiim în patrulare. lntr'o seară, pe lună plină, patru
lând prin sat împreună cu locotenentul meu (un artist 
pictor care mi-a promis o acquarelii), am putut vedea 
în amănuntime starea satului. Nici nu îndrăznesc să-;~ 

spun impresia de nebună durere ce am simtit în urma 
celor văzute. 

Era ceva atroce şi totodată teribil de spus. de o 
frumuseţe grandioasă. sr îţi jur că nu m'am simtit nici
odată rnai „om" decât în momentul când privind acea
stă destructiune, mi-am putut zice: nu noi am făcut 

aceasta! 
Da, fra.te, ce ne face să. suferim mai mult pe noi sol

datii e di simtim un imens val de suferinţă care se ri
dică, se ridică într'una şi fără încetare în jurul întrcgci 
populatii pc unde trecem. R.uine, morminte, dărârniituri 
hidoase, cadavre la orice pas, pretutindeni. Alaltăieri, 

la un Francez mort s'a găsit o scrisoare dela mama 
lui, o bretonă. Ea îi scria: „micul meu, scumpul meu 
copil, gândeşte-te la mama ta, dă-i totdeauna noutăţi". 

Vezi, frate, în mijlocul unui asemenea dezastru, te 
111atnrizezi repede şi plângând pe altii, uitându-te pe 
tine te simti devenind mai bun, dar totdeodafa mizernbil 
de mic şi neputincios în faţa mărimii răului. Iată, nu 
ştiu ce am astă seară, nu mai scriu. 

Toată iubirea mea frate, toată! 
Eu geniu. 

lu atentiunea învătătorilor. „Tel. Rom." din 
Sibiiu scrie: 

După ce învăţătorii găsiţi apţi la asentări
le din Noemvrie-Decemvrie 1914, prop~i dlui 
ministru spre dispensare, sunt neliniştiţi, fiindcâ 
a sosit terminul de prezentare, iar rezoluţia mi
nisterială în chestiunea dispensării lor n' a ur
mat până la da.ta de fată, le comunicăm spre o
rientare urmlltoarele: 

Ordrnul ministerial Nr. 5208 din 7 Noemvrie 
!9U (puMicat în Nr. 23 pe 1914 din „Hivatal.os 
KozWny") spune textual în alineatul ultim: „A 
memiyiben el6fordulna, hogy az el6terjesztett fot 
· mentesi ;avaslatok a 11epf6lkelesre kotelezetteli 
thzyleges szolgâlatra val.6 bevonuldsa id6pon
tjâig el nem inteztetnek, ezen javaslatok elin
tezesig az azokba f elvett nef)fOlkeLesre kotele
zettek a "epf6lkeleSii tenyleges szolgâlat al61 
egyelore felmentetteknek tekintend6k s igy 
.polgâri alkalmazâsukban a felmentesi javaslat 
elintezeseig megmaradnak". 

Deci conform acestui ordin, numiţii învăţă
tori vor rămânea în posturile lor până la sosirea 
rezoluţiei ministeriale, care li se va comunica 
imediat după primirea ei. Pentru justificare, în 
caz de a fi provocaţi să se prezenteze, li se eli
berează din partea consistorului un „Certificat", 
care confirmă, că sunt prom1,Şi dlui ministru spre 
dispensare. 

Totodată s' a comunicat şi comandelor nzili
tare competente consemnarea învăţătorilor a
se11tati, ca astfel să se evite eventuale măsuri 
f)remature, neplăcute pentru oricine, dar mai 
ales supărătoare pentru prestigiul învăţătorilor. 

Mort pentru patrie. Ni se anunţă o nouă 
jertfă dureroasă, care a îmbrăcat în adânc do
liu familia cinei văd. Elena protopop V. Voina 
din Braşov prin moartea eroică a finim ei--Uan 
Dumitru Voina, căzut pe câmpul de luptă din 
Galiţia. Despre această dureroasă pierdere ia
milia adânc îndoliată a lansat următorul ne
crolog: 

Văduva Elena protopop V. Voina. împreună 
cu copii şi rudeniile sale, înghenunchiaţi de du
rere, aduc Ia cunoştinţa tuturor celor care !'au 
cunoscut şi l'au iubit că, neuitatul lor Dan Du
mitru Voina, funcţionar la Banca generală de 
asigurare şi ·aspirant de ofiţer î. r. în reg. de 
inf. nr. 51, lovit de un glonte duşman a căzut pe 
câmpul de luptă din Galitia, în 26 Octomvrie 
1914 în etate de 23 ani. Pentru odihna sufletu
lui iubitului nostru reposat se va oficia un pa
rastas în biserica Sf. Nicolae din Braşov-Şchciu 
Sâmbătă în 14/27 Febr. 1914 la orele 9 a. m. 

Fie ca nevin6vata jertfă a vietii sale, atM 
de scumpă pentru noi, cei rămaşi cu ghimpele 
durerii în suflet, să aducă măcar pentru neamul 
nostru un bine! 

. Adresăm familiei adânc întristate sincere 
condoleanţe. 

,,R O M Â N U L" 

ExPortul de lruCte din Insulele Canarii a I 
I 

încetat. „Daily Telegraph" anunţă din Las 
Palmas, că expqrt1tl de fructe din Insulele Ca
narii au încetat aproape total din cauza pen
colului pentru navigatiune şi populatiunea din 
insule se află în mare mizerie din cauza a
ceasta. 

Moartea lui Chisanovici. In Viena a încetat 
din viată Mihail Chisanovici, deputat în dieta 
Bucovinei şi şef al partidului democrat din a
ceastă povincie, care se refugiase în capitala 
Austriei încă dela prima ocupaţiune a Ruşilor. 
Chisanovici fusese învăţător şi reuşise să-şi facă 
oarecare popularitate în cercurile electorale, 
graţie firei sa1e de agitator. In politică, el ern 
partizan al dominatiunei austriace şi a avut tot
deauna bune raporturi în administratie, pe care 
o sustinea, prin ziarul său ce făcea să apară la 
Cernăuţi. A fost totdeauna în divergentă cu 
partidul naţionalist român din Bucovina şi sus
ţinea o aliantă a Românilor cu Rutenii. Chisa
i:ovici a aprobat, în ziarul său, numirea rut·~a
nului Manasterski, ca vicar al mitropoliei di·n 
Cernăuţi, pe când ceilalţi români au făcut agi
taţie contra lui. Chisanovici moare tânăr. El nu 
are decât 35 de ani. 

Asigurarea cantitătei de făină necesare pen
tru Arad. Primarul oraşului d. Lud. Varjassy 
a fost în săptămâna trecută· a Budapesta, unde 
a făcut paşii necesari Ia ministerul de interne 
pentru asigurarea cantităţii necesare pentru lo
cuitorii oraşului Arad. 

In şedinţa de azi după ameazi a consiliului 
municipal d. Varjassy a raportat despre trata
tivele ~ale urmate în scopul numit la ministerul 
de interne. Aradul are lipsă pentru asigurarea 
sa de 350 vagoane făină. 

Pentru câştigarea acestei cantităti s'a răs
pândit vestea că se va face reevirarea făinei 
în Arad. Când se va face aceasta reevirare încă 
nu se poate şti. 

Ieri a sosit la adresa primăriei oraşului ordi
•nul ministeruiui de agricultură ca să se seche
streze depozitul de făină din fabrica Neuman . 

In urma acestei dispoziţipuni s'a găsit în fa
brica Neuman 470 vagoane de făină, a'decă 
470 măji metrke de făină curată de grâu şi 
mestecată. Cu toate aceste încă nu e asigurată 
fă~na sechestrată pentru locuitorii Aradului, de
oarece firma Neuman în baza unui contract e 
obligata să lifereze 55.000 măji metrke pentru· 
armată. 

Deschiderea !iaborului croat. Preşedinţia sa
borului croat - după cum se anunţă - a făcut 
paşii necesari pentru ccmvocarea saborului, cel 
mai târziu in Maiu. Convocarea saborului e ne
cesară mai cu seamă pentru votarea proiectului 
de indemnizare şi expirând în Iunie provizoriu 
privitor la convenţia financiară croată-ungară 
incheiată îr: 1914. I 

Controlul cerealelor în Italia. Agenţia Sre
fani din .Roma spune că un decret din ! ~. I 
Ian. abrogă drepturile de grani1ă pe grâu şi I 
alte cereale şi făinuri cu începere dela 1 f e
bruarie până la 30 Iunie. Decretul autoriză pe 
ministerul lucrărilor publice să reducă până la 
50 la sută tariful pe calea ferată pe•ntru a uşura 
transportul 'grâului· şi făinei. Aceeaşi ·autori
zare e dată ministrului marinei pentru a fac1iita 
transporturile sus zise pe liniile maritime suh
venţionate de stat. Se autoriză şi ministrul ele . 
mterne să ordone, de .va crede oportun, con- I 
statarea depozitelor în magazii .a grâului şi făi
nei şi altor cereale şi de a fixa reguli obligatorii ,. 
pentru panificatiune şi vânzarea grâului şi făi-
nei. I 

Pe urmele răsbotl>lui. Corespondentul zia
rului „Russcoie Slovo" comunică că în oraşul 
Sohacev n'a rămas nici un singur locuitor. 

Sohacev-ul e situat pe· ambele maluri ale 
râului Hz11ra. ln timpul canonadei de artilerie 
granatele sboară asupra oraşului şi din când 
în când cad chiar în oraş distnwând multe casc, 
provocând incendii etc. Chiar imediat după a-

I 
i 

I 
i 
I 

Pall. 5. . 

propierea Germanilor a fugit pătura săracă, 
pe urmă au părăsit oraşul ·nesrnstorii, nrooric
tarii, rămânând numai clasa mijlocie, care nu 
voia să îşi părăsească pânea zilnică. lnsă ime
diat ce bombele au î.nceput să explodeze chiar 
în oraş - au fugit toţi. 

Intr'un timp în întregul oraş nu erau decat 
29 persQane: 12 Polonezi şi 17 Ovrei - toti bă
trâni şi bătrâne, însă şi ei au trebuit să se gră
bească să părăsească oraşul deoarece erau a
menintati de foamete. Acum .oraşul e fără lo
cuitori. Uşile şi ferestrile sunt deschise. M11!te 
case bogate sunt cu ferestrile bătute cu scân
duri, de obiceiu însă cheia e în usă şi deasupra 
o inscriptie: „Uşa e descuiată, rugăm a nu de
vasta". In oraşul părăsit de locuitori n'au ră
mas nici cânii, cei ce au fost luati de pronrietar 
au fugit în câmp unde se hrănesc cu cadavre. 
Numai pisicile devenHc sălbatice se văd trednd 
străzile sau miaunând prin casele p'.îrăsite''. 

nu trebuie sa mergeţi la BUDAPESTA, la 

,,TBISKA" 
se p•;t ouropăre cu preţuri favo
rabile. In local1tate introducerea 
pe timp de un an o face gratis. 
In provinţă : expediază pianuri 
cu vorto şi pachet.are gratis. 

TRISil:A J. 
CLUJ CKOLOZSVAB.), 
ttr. Bartha-Mik.l6s nrul 14. ,,. 

VALORIZARE DE NISIP I 

Cine are 
nisip mult 

--„---~ ~ceară în 
").,~~ij' u mtere~ul 
~~~~a; propnu 
""'H>~' • [·, ~ =7: 'următoarei«: 

~ r !. . . cataloage ,, 
u-~ ai prospecte: 

~ ~ i Sa 906-80 

P. 3. Porme tl unelte pentru pregltirea ar· 
tfcolelor de beton. 

P. A. fabricarea tfglei de beton orlnduftl la 
lucru de mini. 

Ca. O. 4. fabricarea ţiglei de cement pentru 
lucru de mini 

B. B. 1. fabricarea blocurilor de beton. 
C. S. 1. fabricarea tablelor mozaic ti cement. 
Se uarA totodată examinarea gratuită a nlslpalul mer
gerea la faţa loculul a lnglnerulUI nostru ,1 sil examineze 
... mqlnlle noastre de valorizarea nlslpulal. M 

Sil~TO b" BECki ~:;:::; 
BUDAPEST, VII., Viola-utca 7. 

Redactor responsabil: Constantin Savu • 
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-Invitare la abonament. LA „LIBRĂRIA. CONCORDIA" 
Cu începerea unul an nou, anul al V-lea, de 1 

existentă al ziarului „Românul", adresăm on. ' 
noştri abonenti de până ac1:1m ru2area să bine
voiască a-şi înoi ·din bună vreme abonamentul 
pe anul 1915, ca expediarea regulată a ziarului 
nostru să nu sufere întrerupere. Ne exprimăm 
totodată speranta, că în noul an, nu numai ne 
vor rămâne credincioşi vechii noştri abonenti~ 
ci vor intra în şirul abonentilor şi alti numeroşi 
cetitori şi prieteni al ziarului nostru. 

A RAD, STRADA DEÂK FERENC NUMÂRUL 20 
SE A.f'LĂ DE VÂNZARE CĂRŢI DE 
RUGACIUNI,. BISERICEŞTI, LITERARE, POPULARE ETC. 

Profităm de ocazia aceasta pentru a adresa 
ti on. nostrl abonenti restantieri - institute, ca 
ti patriculari - ru2ămintea. ca deodată cu a
bonarea ziarului nostru pe anul 1915, să-şi a
chite şi restantele de abonament din trecut. 

Costul abonamentului pentru •. Românul" zil
nic rămâne şi pentru anul 1915 neschimbat: 

Pe un an • • • 
Pe Jumătate an • 
Pe 3 luni • • • 
Pe o lună . . • 

• • 28.- cor. 
14.- cor. 
7.- cor. 
2.40 cor. 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an • • • • 40.- franci 

Numărul poporal: 

Pe un an • • • 
Pe jumătate an • 

4 cor. 
2 cor. 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an • • • • „ 8 franci. 
Cererile precum şi costul de abonament ~ 

se adreseze la: ADMINISTRATIA ZIARULUI 
„ROMÂNUL". în ARAD. str. Zrinyi nr. t/a. 

Se caută 
momentan UN f ARMACIST cu 
sau fără diplomă. Cel cu diplomă 
primeşte 300 cor. lunar, plus lo
cuintă şi dejun, iar cel fără diplomă 
200 cor. lunar, Jocuintă şi dejun. 
Reflectantii să se adreseze d-nei 
Olimpia Rocsin, sotie de farmacist, 

în Lippa, (Temes m.) 
(.Ro. 2365-5.) 

Rugăm, abonaţii noştri cari 
îşi. schimba domtciUul, să bhw
voiască pe ldngă noua adresă 
a ne comunica şi cea 11.Jeche, căci 

. astjel înlesnesc ln mare parte 
, munca administraţiei iar expe-
diarea la noua adresă nu su

-f ere întcirztere. E consult să se 
. ald.tu·re l1anda (făşia) sub care 
. s' a expediat ~iarul. 

11 C. ·V 111TILL1· 
· cea· mal excelentl wttCuţltorfe artlatfcl şl pentru 

>Cantorul bisericesc« sau cuprinsul ve
cernei, utreniei şi liturgiei pe 8 glasuri, 
împreună cu rânduiala serviciului bise
ricesc. Aranjat de învăţătorul Oeorge 
Bugigan. Preţul : broşat Cor. 1 O·-, le
gat în pânză 12·-, în piele • • • • 

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân
găien·a fiecărui creştin. Intocmită de ie
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă- · 
năstire Sinaia. Legată . . . . . . 

Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 
Dumnezeu şi alte Acaftiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos Legată în 
piele negră aurită • . . • • • . • 

Acaftistul Prea~fintei Născătoare de Dum
nezeu şi alte rugăciuni. Legate în pitle 
roşie . . . . . . . • . . . . 

Acaftistul Preasfintei Născătcare de Dum· 
nezeu şi alte rugăciuni Legată în os alb 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hris·os. Legată în 
pânză, aurită . • • . . • . . . 

Epistolia Domnului nostru Isus Hristos 
legată • . • • . . . . • . . . 

Visul Născătuarei de Dumnezeu. Legată 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări biseri

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

Culegere de cântări bisericeşti legată . . 
Mărgăritarul sufletului. Caite de rugă· 

ciu,.,.i şi cântări întocmită pentru tre· 
buinţfle vietii. Lega1ă simplu Cor. t·
în piele 3 20 Cor. în catifea • . . . 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni Şi 
cântări biserk:eşti. Legată t ·- Cor.,·k· 
gată în catifea • • . . . • . • . 

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

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

Noul aşezământ. Legată . . . . . . ' 
Cele 8 glasuri sau Octoihul cel mic. Le

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

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

M. Sadoveanu Povestiri din rbboiu . . 
Thomas Carlyle. E•oii, cuHul eroilor şi 

ero'cul in ht· rie Traducere din limba 
englnă de C. Antoniade dr. în filozo
fie. Pret~ I . . . . . . . . . . . 

Em. Origorovltza. >Ch;puri şi graiuri din 
Bucovinac. llu:;tratiuni de N. Bran • . 

Em. Origorovitza. >Cum a fost odatăc. 
Schite din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 

Em. Origorovitza Schilul Cerebucului . 
Dim. Cantemir. >Descrierea Moldovtic . 
Oustave Flaubert. >Salambo«. (Roman is· 

toric. Trad. de Ludovic Dauş 
M. Sadoveanu. >Amintirile căp~arului 

Gheorghită . . . . • . • . . . 
Victor Eftimiu. >Poemele singurătaţii« 

(Poezii) • • . • . . • . • 
Alexandru Ciura. f oilt:toane . . . . . 
/. Slavici Poveşti. . . • . . . • • . 
Jon Creangă. Opere complete. . . . . 
Jon Pillat. >Eternitati de-o clipă. Poezii . scobit în Ardeal, cu putere electrică. 

;. Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public că am infiinţat Ion Oorun. Lume nacăiită. Povestiri . • 

i: în 'SIBIIU (Nagyszeben), str. Cisnădiei 43. 0 zru:ii ~:u~~s~:;:~-v~~;:stir'. at~s~. ~ra~ 
; 

0 
ucuţitorie pentrn cuţite artlsttcl ,1 de ecoblt, ate- A. C. Cu~a. Naţionalitar-"a în ai tă. Principii, 

J. Uer pentru nichelare ,1 galvanfuire, după cerinţele fapte, concli:zii • • • . • • • • • 
_ cele mai moderne, unde se Al c b Ce u se oate spune execut~ totfelul de lucrări în · aza an n P • · 
~~~~===::această branşă; execut apa- Constanţa Hodoş. Martirii. 
"?} rate medicale, ascuţesc şi ni- Jules Payot. Educaţia Voinţei . . 

chelez. - Pentru ascuţirea Quy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 
bricelor, fo•rfecllor ,1 ma· man . . • . • • • . . . • • 
finelor pentru tunderea a c b f" d t t p 1· plrului ,1 barbei ofer ga. · oş uc. > tre e or c. oez I • 

vt 1277 - rantia cea mal mare. Caton Theodorian. >La masa caliculuic. 
~ 6 buc. bricl11rl trlmlse spre . ~scuţire re~mitere~ _acasă o Nuvele şi schiţe • . . • . • . . 

fac pe cheltuiala mea prop~e. Nlchelăn, ascuţiri,. repa· Ca ton Teodorian. , Povestea unei odăi« . 
· rlrl, lucrlrl ~e CJtitar, •!efuiri de sticl~ ~ntru •Ptici, se N Bălcescu. »Istoria Românilor sub Mihai 

exec:utl pe langa garanţa, cu preţuri ieftine. - Obiecte · · . 
Hrltabtle de uţel englez ti 1uedez c:n preturi ieftine. I Vodă vtteaiul« • • • • • • • • • 
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Contribuţiuni istorice privitoare la trecu· 
tul Românilor de pe pământul crăiesc. 
Carte edată la iniţiativa şi sub îngrij•rea 
dlor: Dr. llarion Puşcariu, Ioan de Preda, 
Dr. Lucian Borcia, Dr. Ioan Lupaş, Dr. 
Ion Mitteiu şi Dr. Silviu Dragoş . . 4·-

Simion Popescu profesor. Contribuţiune 
la munca pentru ridicarea poporului. (Seri-

. sori cătra învaţători. preoţi şi către cei 
ce vor să-şi cunoască neamul). Lucrare 
premiată de Academia Română. . • • 2 -

Stendhal (Henry Beyle) >Despre a more. 
Traducere de G. A. Demetrescu. (Bibi. 
pentru toţi nr. 902- 906 . • . . • t ·50 

Mihail Eminescu. >Viaţa şi opera sac, de 
N. Zaharie. Eoiţie de lux . . . • • 4·-

3 20 /. Ursu, prof. universitar 1 Stefan cel Mare 
şi turdic . . . . . . . . .. . . 4'-

10·- lo'!n f!.ussu-Şirianu. >Schiţe şi nuvele 
med1tec . . . . . . . . . . . 1 '25 

2·-

-·20 
-·20 

Darv. · Cr. Voiculescu. >lnsemnările unui 
blcidistc . . . • . • . . • . . { ·-

Ecaterina Colonel Steriad. >Buna mena
jera c. Carte de bucate practică conţi
nând bucălăria română, franceză, ger
mână. Tot fetul de prăjituri, dulceturi, 
î~ghfţ~te precum şi bucătăria vegheta-

- ·so flană . . . . . • . . . • .. • • • s·-
- ·30 N. Nicolaescu şi O. Stoenescu. >Călăuza 

stuparuluic. Cu peste 120 figuri . . . 3·
M lnerva Cosma. >Album de broderii şi 

ţesături româreşti . . . . . . . 16·-
5·60 Minerva Cosma. •Model de cusături româ-

neştic. Caetul I. . • . . . . • • t ·
Minerva Cosma. >Model de cusături ro-

5·60 mâne~ tic. Caetul II. (colorat) • . • . -·so 
Maria Cioban. >Scrisori către eleve< • - 1·...;... 

-·80 Cântece religioase morale şi un bun sfat -.50 
Povăţuitor La împărăţiea cerurilor . . - ·60 

- ·70 Culegere de diferite cântece cuprinzând 
1 ·20 hore, doine, sârbe cânfrce de petrecere, 

2•40 
marşuri, serenadt>, cântec~ poporale şi 
div~rse . . . . - . . . . . . -·70 

Versuri alese. Pcezii p0pornle. Poezii de 
dragoste ş. a Poezii cătăneşti. Poezii 
religioaşe morale. Adunat~ de Ioan l. 
Ourcu. . . . . . . ...•• -·60 

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

2·- năţean. Culese de Gheorghe Cătană, I 
Balade poporale. Din J!ura poporului bă-

învăţător . . . . . . . . • • . -·60 
2 50 

1

. 1000 doine, strigături şi chiuituri ce să 
obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 

2·so 1· astre poporale . . . . . • . so·-
1·- · M. Sadoveanu. >Oameni şi locuri< 2·-
1 90 > > >Privelhti Dobrogene• • . 2·-

1 
Al. Vlahuţă. >Drepta tec. Nuvele . . . 2·-

2· - Al. Vlahuţă. >România pitorească« Cu 

I 1lu traţiuni după tablourile lui Grigo-
150 "' 0 2·- 1 rescu . . . . . • • 

Bucura Dumbrava. '.l> Pandurule Roman din 
epoca lui Tudor Vladimirescu 2·-

160 
1·so 
2·-
2· -
2·-

P. Dulju >Gruia lui Novac«. . . ·• . 
> c >Isprăvile lui Păca!ăc . . . • 

3-
1 50 
t·-

General Al. Candiano Popescu >Războ'ul 
neatârnărei c Asaltul şi luarea Griviţei 3·-

N. Pora. >Intre viaţă şi moarte<. Nuvele 2·
Ecatarina Pitiş. >Poezii.~ . . . . .. . t·so 

2· - Dimitrie Onciul. >Din Istoria României•. -·95 
Th. D. Speranţia. >Anecdote dt! post . • 1 25 
Ion Drogoslav. Nuvele . • • • • • • 2·50 
A Cotruş. Poezii . . . • • • • • • 1 · -
N. Iorga. >Viaţa femeilor în trecutul ro· 

mânesc~. . . . . . . . . . . • t·75 
Oh. Silvan. >Valea albă«. Roman istoric 

2·- (1476) . . . . . . , . . . . . . 
3·- O. Qoga. >Din umbra zidurilor.c Pazii 

O. Rotică. Poezii. • . . • . , . • 

1 5() 

'2·-
1·50 
2·-

1'50 
2·-
2·--

1•50 
2·-

2.-. 
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iMercuri, 24 Februarie 1915. ,,Jt O M A N U L '* Păi'. 1. ' 

ln atenţiunea 
negustorilor I 

CORNEL JUC1T 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen
tru preţuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kagler, Hel-

OÂB~ ;;K~~;;;;~: I 
Piaţa AndrtissR, colţul,.~ Salaq,: utcza 

Telefon 1059. Tel.ejon,.1059. 

mare lfaltilimellt 
• pentru araaJ„ 

meate •4Mlerwe 
~ tt'M&le 9i W-
•• •• 

• ...J •• lel'lc;1. • • 

LUG .. OS„ ., 

ain.ta, Hli.1n:-!l4l _, ~ 
lf: 'i lt~ (~ ri• tl ~·j 

'+~ 
-~ 

(J.Jn_ 2270) : 
~
fo.:~.~ 

.~ ... -----P.!'!"'!'--~--~·~..Sll'!' . .,..SJJQ--5·U--··· --#a~J,;;;;11 __ _.. ________ ~:>.:'&; 

o,~nouă invenţiune de clopote! 

Echipamente p. clopote de fer 
Stalur• .... „ 

" " „ 
Prospecte şi preliminar de spese gratis. 

Friederich Honig 

-
q Prima specialis.tă vieneză de corsete 
{: 

:~JOSEFINA BiNOER 
· l 
i) LUGOJ, strada Eonnaz numărul 13. 

••• •• • 
lmi iau voia a Fiecare coraet 

,; atrage luarea a- este pro d ns ul 
. minte a onor. men propriu şi 

dame din Lugoj nn marfă de fll-
' şi împrejnrime brică. Se t-fep-
, asupra eorsete- tuesc cors~·i e şi 
, lor mele fără e or sa g e după 
'.t balene, cari for- măsură. 

I 
": mează o talie Corsete pentrn 
: : fcumoa~ă, fără ţinot.ă dreRpdl, _ 

· ; de a strange sau b. nrbge de dame 
\ apăsa. pentru anuillit3 

•' Ajunge o sin- stă.ri, pentru vă-
. ". gura îr:cercare t:l~ătnră ~i al-

! p1mtm a se con- tele se gil.~esc 
vinge despre bu- ·aii::i î11 mure a-

. năfa.tea acestora. sortiment 
Pretul e foarte th~ primesc re· 

i com:ena.bi!, cel 1nrn1 n: f şi se 
• mai ieftin deja efectu e se -
: 8 coroane. Ieftin. 
. Recoma:,dA.ndu-mă deosebitului sprijin, semnez cu distjnsă 

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

· 81 'kA să enmperi biJn-
terll moderne şi . ==~:::1„tir~~~~ e p a . bijutier, 

eeasornlear 
şi 
auri tor 

MAR O S V AS AR HE L Y, Szethenyl-ter nrul 41. 

Magazin de cea.suri 
elveţiene, de aur, ar
gint, oţel, nlehel p. 
bnzuaar şt eeasurl "u 
pendo.lă. - Rljnterll 
fine şi brtUante, o· 
blecte de lux verlta,
blJe de argfnt şi ar
gint de China; obler.te 
optice. 

~ • Io marele meu ate-

~ 
Uer se exeent.ă tot· 

-- "t' felul de · bljuterll şi 
11

~· . ~ m 80 repart'&.Zi. CU 8pe· 
·~fik ! ~ ~· dalltate bijuterii şi 
~-ţ.~~.,„ry,,~~ p ţ I ,„,. '- i~.:_;;,,11c .• \JJ'1 eeasnrl. - re ur 
® ~it~l~ eonvenablle, servldu I 
~ prompt. Se 2072 . 

Da.că suferi in 

DURERI DE STOMAC! - . Fără durere în timpul cel mai scurt şi cu siguran~, chiar şi 
cele mai neglijate cazuri, foloseşte ~ 

,LAX.A", (purgativul de fiere) a lui San.dor, 
care curăţe ş te stomacul şi intestinele de toate materiile nef olo
sitoare cari sunt lipite de ele şi prin ace~ta împiedecă încu
ierile şi toate morburile ce ar proveni din aceste, ş. a.: durere 
de cap, sgâreluri, arsuri, apăsare de stomae, Iritare de vo-

mare, greaţă, răgătell etc. 

O sticla costa 50 fii., 6 sticle deo,ată 2'50 fli., 12 sticle 5 coroane. 
Efectul purgativ oi de fiere „L .A X .A„ va fi permanentă dacii 

deodată folosim 

„Regenolul" (balsam de stomac) a lui S3ndor, 
„REGENOLUL\ această esenţă de stomac vindecă orice soiu 
de morburi de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, 
curgerea (năpădirea) de sânge, curăţă sângele şi face apetit în 
gradul superlativ. In cazuri de colică şi iritaţie de vomare în 

timpul cel mai scurt are efect. 

O sticlă cu îndrumările de lipsii cost.A 1·20 filerl. 
Origina.Iul .La.:xa" şi .Regen.olul~ 1e poate afla la preparatorul original I i . 
Sândor Zoltân 

' farmacist_ în · Erdoszentgyorg-y (Ardeal) • 
=$:$i r -

Ffocin~ sUcil\ e prta·ăiut.ă. eu vigneta ,,l~{:EllUJ," la l".fl e lfe \ 
. l'ec$~$Î;s,t ... ~ii,,Jic, ~~fi.,.-~l.t»\~l-:- • (8,,. .,~72.>.' ' 

a==.:::::: -· _, ,_ . :-ii 

..____________ __ ~-·' 
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TELEFON 

NR. 750. 

• 

Executare 
promptL 

CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROl\.\ÂNESC DIN. 
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 

S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I. 

ARAD 
STRADA ZRINYI, NUMĂRUL lfa. 

fiind aprovizionat cu· cele mal mo
derne maşini din străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat ş·1 maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai~ rnoderne litere, .. 
primeşte spre executare tot felul d.e 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti 

> 

părituri ·pentru bănci şi societăţi, pre·· 
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări . 
de logodnă, cununie şi pentru petre- . 
ceri. 'Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mAI mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe dela 
cele mai simple până la cele mal fine. 

----------···----·-----~-------„-·--·-··------·----·------· ·-"-· . " .. 

TELEPON 
NR. 750. 

Preţuri 
moderate. 
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