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ABONAMENTUL: 
Pe un an • . 28.- Cor. 
Pe jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni . . 7.- „ 
Pc o lună• . . 2.40 „ 

Pentru România şi 

străinătate: 

Pc un an . . 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

Dali mângăiere 
celor ce sufer. 

Arad, 17 Martie. 

Sunt multe durerile omului în valea a
ceasta a plângerii, oe este viaţa pe .\pământ: 
Dar pe gama lor infiinifă nu este mai ma:e ~1 
mai a:mară ca înstrăinarea. Trebue c'a s1mţ1t 
acest adevăr oricare suHet care a fost vr'0-
dată rupt de ai săi, departe de l?Cul na.şt:r~ 
plin de fericiri, lipsit de mângă1erea .z1Alrn·:_a 
a graiului dulce de mamă. Tu, care ai mva
ţat limbile străine şi ţi-ai părăsit vatra şi !~r~ 
spre a-ţi câştiga învăţătură depart~ l~ stram1! 
cu cari puteai totuş să te înţeieg1 ş1 aveai 
chiar prieterri între ei, adu-ţi aminte de sin
guirătatea seri'lor, câ'll1d vedeai cu ochii tă1i ~.u
flereşti cătunul tău iubit cu văile ·ori câmpunle 
împrejmu•itoaire. -Tu vei resimţi şi acum du
rerea de aturJiCi şi-ti a'duci aminte dulcea mân
găiere oe ţi--0 dădea nourui venind dinspre 
partea ţării tale de către satul, uintde l'a vă
zut poate chiar scumpa ta mamă. 

Gândurile acestea îmi străfulgeră sufle
tul, icând zi 1de zi citesc văietările din străină
tate ale feciorilar români. Ei nu se plâng de 
răni nu-i doare durerea trupească, c'un e-' . 
r-Ot8fl'l fă.ră seamăn ei. rabdă foamea ş1 gerul 
şi umezea:la udgătoaire a tranşeelor ori zac 
tăcuţi şi fără gemet prin spitaJlele oraşelor 
departe şi stirăine. Dar îi Toade durerea în
străinării, dctrul de ţara lor îi mistuie, ahtiază 
graiul dulce românesc, ar renaşte v~zâ~d 
vr'un preot românesc cu reverenda Im cm~ 
stită airsă de saaire şi de sărăcie. „Am dori 
să n~ spovedim şi să ne cuminecăm şi noi, că 

·- toate legiurile au aici preoţi, numai noi nu 

Poezii de 1 ăsboi .. 
Dau mai la vale poeziile micutilor şcolari din Lipău 

(corn. S<îtmar). Considerând pământul de unde răsar 
şi mentalitatea copiilor merită toată atentiunca. Poe
ziile s'au dat ca temă: „Cum an plecat iubiţii voştri 
la răsboiu"? 

I. 

lată recunoştinţa şi dragostea elevei floare Hebe, 
care în următoarele îşi aduce aminte de învăţătorul no
stru O. PoP plecat pe câmpul de răsboiu: 

Foaie verde tămâiţă 
Eu o tânără fetită 
M'am gândit să scriu una 
Să meargă 'n toată lumea. 
foaie verde de lămâie 
In ziua treizeci Iulie · 
Grea poruncă-a căpătat 
Unul dela noi din sat 
Domnul nostru 'nvăţător 
fie-i Domnul de-ajutor 
Să meargă la bătălie 
Să apere 'mpărătie. 

Şi noi şcolarii din scoală 
Am rămas cuprinşi de boală 
C'am văzut, că ne-a lăsat 
Care pe noi ne-a 'nvătat 

· Numărul poporal pe I an 4. cor. 

..... • . ..;...-

avem'' -- scrie unul din Klagenfurt. „M1s 
chiCl!r mimai eu singur român aici şi desfă
ta rea mea ·oste ioaia d-voastră" - trimite 
a1lttJ1l carte tocmai din Gross-Rei·fling. „Iată 
_cu din jo~ siubsarisul în numele mai multor 
feciori români Vă rog a ne trimite preţuitul 
vostru ziar „Românuil" aici în Galiţia pc 
câmpul de luptă, căci, vai, cum a1m .în'Setoşat 
(\upă o foaie românească în năcazurile noa
stre, <le vor voi mai marii noştri a îngădui ca 
să -0 căpătăm. AI D-voastră abonat: Petru 
Olariu di·n Cebza, acum pe câmpul de luptă 
în Galiţia." 

Auziţi-i, Români, reari aţi rămas acasă, 
dar gândiţi la aceia, ca:ri s'au dus departe 
Ia crâncen:ull răsboiu, şi cari, poate, prin 
scump sângele lor vor .aduce vouă ori urma
şilor voştri viată mai fericită şi mai duke? 
A uziţi-i? Ei cer o carte de rugăciune, ei cer 
mângăierea creştine<:uscă a sfintei ·lor biserici, 
ei mai vârtos cer foaie româneas~ă. şi iar ... 
foaie românească. Dacă aveţi suflet şi Dum
.nezeu: daţi--0 lor! 

Dela începutul răsboiului ne vin neîncetat 
rugări dela feciorii 1mmâni plecaţi fa răsboiu, 
să 1le trimitem ziarnl şi cărţi de rugăciuni. 
Ne-a durut sufletul de ei, că sunt fraţii noştri 
şi-i iubim. Mai vârtos însă din Octomvrie şi 
Decemvrie :a1md triecut, de -când s'au pormt 
tra:nspoartele de răniţi din bătălii, ne vin a
proaipe zilnic reci de rugări, formale văkă-· 
rări pline de învăpăiatui dor după cetitul ro
mânesc. Sunt atât de înduioşetoore cererile 
.acestea ale unor oameni, dintre cari mulţi 
vor fi cetind numai rostind silabă de sifahă 
şi totuş ei vreau să citească româneşte. 

Am făcut tot ce am putut. am făcut chiar 
mai mult decât puteam. Li-:a:m trimis sute 

Trei ani de zile deplin 
Cu mare năcaz şi chin 
A avut un mare dor 
Ca să cântăm şi în cor 
A fost un vestit corist 
Cu numele de artist 
Că-i mersese vestea'n lume 
Despre cântă·rile bune. 
Iar noi şeolarii din sat 
foarte rău llle-am supărat 
Ne-am rugat lui Dumnezeu / 
Să ne deie darul său 
Să nu ne lese uitaţi 
Cum am rămas ne 'nvătati. 

Dumnezeu s'a îndurat 
Ruga el ni-o ascultat 
Poaie verde de pe pom 
Ne-a trimis un vrednic om 
foaie verde de alun 
E preot ou suflet bun 
Care. pe noi ne învată 
La credintă-adevărată 
ti tare se osteneşte ~. 
Cu multe ne dăruieşte 
Cu m::l.ndre lucruri şi bune 
Şi cu cărti de rugăciune 
La multI ani să mai trăiască 
Ca să ne povăţuiască! 

Preţul unui exemJlar 10 fiteri. 

REDACŢIA 

şi A D M I N I S T R T I ft.1 
Strada Zri:iyi Nrnl I/a 

JNSERT!Ul\IU~ 

se primesc la ;:d!'::ni-

i''1ti!t~?"Tli!c :'uhtkc ~i Ln·\; 
t: ~~;~liis ..::o~rn şimi 20 îiJ. 
Manusc1 iptclc m; se în· 

napoiază. 

de cărhcttle, ziarul acesta îl trimitem gratuit 
acum aipr<>ape într'o mie de exemplare. Nu 
mai putem. Resursele materiale ale noastre 
s'au redurs în măsură simţitoore, suntem şi 
noi aproape de pragul peirei. Nu mai putem. 
Şi cererile V'Î1n zilnic puhoiu. Scumpii noştri 
răniţi sunt risipiţi în tot lairgul monarhiei, Ia 
Viena, 1Ja Praga, 1la Sa'izburg, la Klageinfurt, 
la Brun~ ta Graz, la Gross-Reifling, la P0-
jon, la Szekesfehervar, la Komârnm, pre
tutindeni ·dea!hl!llgui şi deai!atul, pretutinden~ 
ră.niţi români. 

AQ fost câţi1Va Români, cari au simţit in
stinctiv durerea celor înstrăinaţi şi fără nici un 
apel au trimis aici modesta 1lor danie pentru 
cărţi şi ziare :pe seama răniţilor. Dumnezeu 
să ·Ie răsplătească însutit. Dar e puţin, e prea 
puţin. lată apelăm deci 'la inim~le voastre, Ro
mâni, cari staţi acasă cu gândul fa •cei înstrăi
naţi şi cerem pentru ei ajutorul vostru. In locul 
oului roşu de sfintele Paşti, trimiteţi dragilor 
voştri eroi foaia românească, în spitafo şi pe 
câmpul de luptă. Noi vom tipări număru'! de 
Paşti în 14 mii de exemplare şi iam vrea să-l 
trimitem fa· toate spitalele şi J:a toate trupele 
unde sunt Români, să ştie ei toţr, că ·ne a<lucem · 
aminte de dânşii în ceasU!l tainic al Invierii, 
când su~letele noastire se vor umplea de sfânta 
nădej<le a păcii şi a isbăvirei,ne aducem aminte 
de .dânşii. 

Veniţi toţi, cari iubiţi .neamul vostru şi dă
ruiţi măsurând dan11rille voastre cu măsura 
oreşti'neştei iubiiri. Veniţi voi bănci româneşti, 
institute şi societăţi româneşti, boieri bogaţi în 
buirmri ilumeşti şi zileri cu bogăţia dragostei 
în sufletul vostru, vlă<lki şi preo·ţi români de 
pretutindeni, aduceţi darull vostru şi noi vă 
dăm asigurarea că dnstit vom împlini dorin-

foaie verde de bănită 
Sunt culese de-o fetită 
Frunză verde iarbă grasă 
Şcolărită-a cincea clasă 
.frunză verde iac'aşe 
O cheamă Floare Hebe 
foaie verde de pe tătt 
Din 'comuna din Lipău. 

II. 

Eleva Nicoara Florita, care e orfană şi are doi frati 
pe câmpul de luptă astfel se gândeşte la frătiorii ei: 

Frunză verde magherană 
Is duşi fraţii mei cătană 
Au plecat de dimineată 
Ş'am rămas străină 'n casă 
Tot plângând şi suspinând 
Şi la fratii mei gândind. 
Măicută de mai vedea 
Ai plânge de jelea mea. 

Frunză verde vforea 
Vai măicuţă, maica mea 
Că de când tu ai murit 
'Multe 'n lume-am pătimit 
Frunză verde bosioc 
Io-s fată fără noroc 
·fratii mei îs duşi în foc 
In foc în Oa.litia 

Numărul poporal pe 1
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f'ai. 2. Joi, 18 Martie 1915. 

tele voastre trimiţând foaie şi carte _q:)'lnâ-1 Văduva unui soklat primeşte anual 96 cor. ste suma de 360 coroane. Orfanii dela sate, dacă 
nească vitejiil:ar voştri din câmpir1e ~f!gero~se a. unu~ ,fruntaş. (fraiter) l~.4 cor. a unui capota! .învaţă bine înrr'o ş.c"Oală de stat, :pot .cere '1unar 
şi cel-0r suferiinzi di,n spitafori.' · -· '· 1 I 160 cor. a ~·nm s~rg~nt (fuhrer) 192 oot. a i.mm 4-:-5, sau chiar' şi până Ia 6 coroane, care sumă 

Cl · · <l h'd b . V sergent-ma1or (stra1ameşter) 240 cor. , o, vor primi pâină -la etatea de 24 ani. 
. . Har. azi V es~ ! em ru .nea ac~t?r _da- ·Orfanii, şi anume băieţii până la 16 ani, iar , Cererea· in: toată forma pentru regularea 

rum. ve.stind Ca parna acum m-~ll vewt, lTI §~O- fetele până la ~4, primesc anual 48 coroane bani pe'nziei ţste a se fa.ce la ministerul de honvezi 
pud mdJ1Cat urmatoarele daqm: P~nt~u creştere. hltreagă suma penziei nu-i per- 'Q.irect sau tot acolo, dar prin mijlocirea coman-
Aintoniu Mocsonyi de foen . l rqo.- m_1s, ins~ă ~ ţre<:,e pe~te,5~0 coroane. Copiii orfani. dei. xespect.lve. ~de rez~rvă ( Ersat~f ormat~on, 
N. N. -50.- de ~man.doi ţian(lţn ppmesc anual 7,2 coroane,: . Wirts{ltaftsamt). Cerenle sunt scutite de tLm-
Mitropdlitul Ioan Meţianu (Sibiiiu) 4o.- dar dacă sunt ma·i multi nu-i .permis a trece pe- I bru. . 

DI şi d;na Dr. Teodor Mihali (Deş) 20.-· 
Dr. Nemes Zsiga, dep. dieta! 20.-· 
Vasiiie Odldiş secr. coins. (Arad) IO.-
Dr. Nestor Porumb adv. (Biserica-albă) I O.-
Oh. Popp cons. mfa1ist. (Vajdakuta) 10. -
Petru Dancaş funct <le poştă (Bpesta) 6.-
Mâindru Laeşiu muncitOlf (Recita) 5.ŞO 
Dr. A. Aniuica (Becicherecul-mare) 5.50 
V. Mitrk (Budapesta) 5.20 
Ioan Crădun preot (Şpring) 5.-: 
Nicolae Mihai poşta de răsboi 70 3.-
Nicolae Raţu (Gale.ş) 2.40 
Vichentie Nichici (Lugoj) 2.-· 

In total 294.()0 
In tot cursu1J irăsboiului ţinem deschisă 

rubrica aceasta şi su11tem oonviinşi că prover
biala milă românească se va vărsa cu bel
şug asupra celor cu durerea străinătăţii în 
~ufletele 1lor. 

Ce penzie capătă văduvele şi 
copiii orfani după cei căzuţi 

in răsboi. 
Pe baza iegHor din 1887, 1891, 1896 şi 1907, 

familiile ofiţerHor în rezervă şi a acelor · .per
soane militare cari n'au nici un rang, primesc 
următoarele penziuni, la cari mai este de ob
servat, -că dacă respectiva persoană a căzut pe 
câmpul de luptă, atunci suma penziei se urcă cu 
50 % (adecă încă 1pe jumătate atâta). 

Văduvele după a:cele persoane militare, cari 
n'au rang, dar ipr-imesc salar lunar (Monatsgage) 
aiu -Oreptul la o treime din venitele soţului, dar 
această sumă nu va putea fi mai mică de 400 
coroane anual. După fiecare copil până la etatea 
de 24 ani, văduva mai ,primeşte a 5-a parte din 
penzia fund31111entală. Aceasta nu e permis însă 
a face mai mult de 500 coroane pentru un copil 
şi nu poate face mai mu.Jt decât întreagă penzia. 
Copiii orfani de mamă şi de tată .primesc jumă
tate din penzia pentru văduve. 

Galiţia mare tară 
Unde-i numai foc şi pară 

Păsărică de pe brazi 
Sboară de grab' în Carpaţi 
Şi te .pune pe bomeu*) 
Şi-i spune ·la frate-meu I 
Voie bună sănătate 
Dela o sorută departe 
Şi spune o sărutare 
La trate-meu cel mai mare 
La frate-meu cel mai mic 
Care mult eu l-am iubit 
·EI pe mine m'o doicit 
.De când maica o murit 

Bine-i Doamne cui îi bine 
Bine-i cui nu cătă'l1eşte, 
Că cinează şi prânzeşte. 

Frunză verde cocoriţă 
Scrisă de Nicoară Florifă. 

III. 

Rad Ileana are 4 fraţi pe câmpul de onoare. al 5-lea e 
asentat: pe aceştia ii deplânge în sirele următoare: 

1fnmză verde da din vie 
Să încep şi eu a scrie 
O micuţă .poezie · 
Frunză verde de acati 

•) borneu=ranită. 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna SĂBO LCIU, comitatul 

Bihor, cercul central pe câmpul de luptă. 

Pavel Nadiş, are 2 copii, concediat 
foan Buzguta. căsăt. 
Dimitrie Buzguta, necăs. 
Vasilie Popa~ are 2 copii, rănit 
Florian Nistor. are 4 copii 
Nicolae Pantea, are 5 copii (sotia 

' în 6/19 Oct. 1914) 
Dimitrie Câmpan, are 2 copil 
Ioan Câmpan, are 1 copil 
Florian Pantea, are 5 copii 

1 O Ioan Brege, are 1 copil 
Vasilie Corb, are 4 copii 
Ioan Mudura, are 2 copii, bolnav 
Ioan Durnea, necăs., rănit a 2-oară 
Florian Mudura, are 1 copil, rănit 
Ioan Alb, are 3 copii 
Nicolae Marc, are 2 copii 
Ioan Marc, are 1 copil 
Ioan Peret, are 2 copii, dispărut 
Teodor Pantea, are 3 copii, rănit 

20 Ioan Nistor, are 2 copil 
Dimitrie Nadiş, are 3 copii 
Ioan Nadiş, are 1 copll, rănit 
Florian Drugaş, căsăt •• rănit 
Ioan Gllgor, necăs. · 
Crăciun Gligor, are 2 copii, prins 
Florian Bente. are 3 copii, dispărut 
Teodor Bonaciu, căs. 
Dimitrie Alb, are 5 copii 
Teodor Dulca. căs. · 

30 Dimitrie Dutca, are 5 copii 
.florian Dulca, are 2 copii 
Dimitrie Negrut, are 1 copil 
Ioan Soanea, necăs. 

\ 

.Dim. Nadiş a Gligori, are 2 copii 
Florian Sime, are 5 copii 

Despre ai mei iubiti frati 
Cari sunt tare .depărtaţi. 

fraţii mei când au plecat 
O fost hăpt 1a să·cerat 
Grâu .pe holdă or lăsat 
Şi la luptă or plecat 
Că poruncă-au că·pătat 
Ca să iasă toţi din sat. · 
Maicile s'o supărat 
Nevestile-a.u suspinat 
Maicile îşi iplâng feciorii 
Nevestile sotiorii, 

Când de-acasă au plecat 
Ziuă bu:nă şi-au luat 
Dela părtnti, dela fraţi "' 
Şi dela a lor mueri dragi. 
Rămas bun Lipă.u frumos 
Rămâi şi tu sănătos 
Că şi io merg supărat 
Că mi-i de ieşit din sat. 

Eu mă rog lui Dumnezeu 
Pentru frăţiorii mei 
Ca Dumnezeu să-i ajute 
Şi pe ă~ta ce s'o duce. 

- IV. 
Foaie verdţ de sacfie*) 
Să încep şi eu a scrie 

•) sacfie=garoafă. 

-

repos. 

Vasilie Rus, are 1 copil, dispărut 
Florian Brege, necăs., rănit 
Ioan Broinaş, are 4 CoPii 
Nicolae Broinaş, necăs. 

40 Florian Broinaş, necăs. 
Dr. Dimitrie Mangra, căs. (locot.) 
Teodor Negrut, necăs., prins 
Gavril lovan, înv.; 3 c., scutit dela serviciu 
Florian Brege a Oani, are 3 copii, bolnav 
tfeodor Iovan, are 5 copii 
Pavel Durnea, are 4 copii 
Florian Bucurean, necăs. 
Dimitrie Gherghel, necăs. 
foan Petrut. necăs. 

50 Dimitrie Iovan, are 1 copil, concediat 
Florian Gligor. necăs. 

I 

Aurel Bonaciu, necăs. 
Ioan Simut. necăs. 
Florian Gherghef, necăs. 
Dimitrie Petrut. necăs. 

Comunicat prin: Gavril lovan, 
înv., abs. de teol. 

Scrisoare de pe câmpul : ··.: _ 
. de răsbolu. 

Polonia rusească. 
Dragii mei! 

... Să vă mai povestesc şi eu cev·a din Po
lonia aceasta, dar nu de tară vreau să vă spun, 
căci n'am ce spune, fiindcă toată e prăpădită. 
Rar găseşti sat care să nu fie ars şi prădat; 
deabia mai găsesc feciorii câte o bute cu cu
rechiu. murat dar fără sare, cartofi însă mai 

O copilă tânărută 
' De zece ani sunt trecută. 
·Frunză verde tămâioară 
Incă umblu la aşcoală, 
La aşcoală românescă 
.Un preot tfmăr ne 'nvată. 

Eu sunt tare supărată 
Că tătuca-i dus de-acasă 
S'am rămas fără de tată 
Supărati ca niciodată. 
De-ar da bunul Dumnezeu 
Să fie pe gândul meu, 
Să 'mplinească ce mă rog 
Pentru cei ce sunt în foc. 

Frunză verde de ludău 
Eu mă rog lui Dumnezău 
Si pentru tătuca meu. 
Să fie la Paşti acasă . 
Să gustăm cu toti la masă. 
De-a1r da bunu•! Dumnezeu 
Să se gate-acesta rău 
Frunză verde de scumpie 
Să mai fie iară bine. 

Frunză verde iarbă lată 
Să vie tătuca acasă 
Si pe noi să ne grijească, 
Că măicuta singurea 
Cu greu ne poate tinea. 

Pasăre cu pană sură 
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sunt şi când dau :peste d'al de estea să vedeti 
numai cum fac cătanele la mâncare aici în 
şanturi, mai altfel ca muierile ... Cât e dra~a 
ele zi alt lucru nu au numai să mânce şi cum 
conia (bucătăria) nu vine numai dimineata şi 
seara dup{tce se întunecă, de prânz îşi fac ei 
anume: crumpiri (cartofi) fierţi cu sare mai şi 
fripţi .pe sobe, apoi curechiu fiert cu apă şi 
sare. Timp de mâncat avem, căci Ruşii şi ei 
au acelaş lucru ca şi ·noi, nu ne 'prea întelegem 
rău tare numai câte odată. De multe ori trec 
şi zile fără ca ·să ·puşcăm unii du'Pă altii ... 

Locuitorii sunt putini pe aici, toti au fugit, 
dar şi cu cari au mai rămas nu ne putem în
telege,. că îi dă neică numai ou: nyema kleba, 
nyema mlika, nema nic, ale zabrale, adecă nu-i 
pită, nu-i lapte, nu-i nimic, tot au luat, ~ şi 
sfatul e gata. 

Uitasem, că eu nu vreau să vă povestesc 
de Polonia ci de noi, cum mai trăim. După cum 
v'am scris am fost 3 zile îndărăpt în sat, ca 
să ne spălăm hainele, să ne odihnim şi mai 
mult .ca să ne curăţim întrucâtva de gongute, 
că - între noi să rămână vorba - nu-s rari, 
numa-s mari şi se înmultesc al dracului, ca 
Ruşii. Deci, dup~ce am stat 3 zile în sat ca 
rezerv1c, am venil iară aici, unde suntem acum 
în şanturi, unde cred că vom sta vre-o 6-.S 
zile, dar ceeace nu e sigur până când vom sta. 

Locuinţele ne sunt tot după stilul cel ve
chiu: o g:rnapă în şanţ, deasupra acoperită cu 
scânduri iar peste ele pământ. Uşă la castel? 
O uşă adusă din sat... 

Timpul mi-I petrec ·de altcum bine. Am cu 
mine în „deckung" (şanţ-tranşeu) pe un cap, 
Boboc - din Ilia un băiat bun şi deştept. Să 
auzi numai cum mai punem lumea la cale. A
vem amândoi pipe, ne dăm cu pipele pe lângă 
sobă ca nişte moşnegi şi socotim şi facem Ia 
planuri, că oare când se va sfârşi comedia, pe 
urmă tot la aceea ajungem, că odată tot trebue 
să se sfârşească .... 

Feciori am doi, cari aduc lemne, apă, crum
piri şi curechiu. Slujba aici e grea pentru ic
ciori, căci noaptea cum e frig trebue să stea 
posturi înainte lângă apă şi să steie acum 2 
ciasuri într'un ,Joc în groapă şi în apă e ·rău. 
De preumblat nu se poate, că şi Ruşii pun po
sturi pe celalalt tărm şi câte unul mai b0lund 
începe să puşte. Câte 1/2 companie stau gata 
cu puşca în mână iar ceilalti se odihnesc, dar 
vai de ea odihnă. -

Vă puteţi dar închipui, căci cam cum trăim 
aicia: nici rău tare, dar nici prea bine. 

Acum v'am spus destule, altădată vă voi 
mai sp1me, dar mi-ar plăcea mai ·bine să vă 

Vino şi ia cartea 'n gură 
Şi o du pân' la fereastră 
La tătuca s'o cetească 
Lacrimile să-l pornească 
Cum m'au pornit şi pe mine 
Când te-am scris carte pe tine. 
f runzută de garofită 
Sunt culese de~~ feti.tă 
Frmnă 1Verde de sub :prun 
Si porecla eu mi-o spun 
frunză verde de sacfie 
Scrisă de Buda Mărie. 

V. 
frunză verde colilie 
Să încep si eu a sc'rie 
Să scriu despr.e al meu frate 
Care s'a dus hăpt departe. 

De-acasă când a plecat 
Ziua bună şi-a luat 
Dela frunzuta din vie 
Dela draga lui soţie 

- Dela dragii noştt i:>ărinti 
Cam bătrâni şi năcăjiţi. 
NăcăHti de întristare 
Şi de multă supărare. 

De când a iesit din casă 
Maica plânge după masă. 
foarte mult ne-am tânguit, 
Că de când s'a streinat 
Nici carte n'am ·căpătat; \ 
Şase luni şi jumătate 

„R 6·M .l N U·L.; 

Până atunci vă las cu D-zcu Sfântul. 

Al vostru 

' M. T., .zugsfiihrer. ' 

P. S. Tocmai acuma începură iar tunurile 
muzica lor cea veche. Dăi Bandy, Tine-te Ni
store. 

Noua preparandie româ
nească din Gherla„ 

Cetirn în ziarul„Unirea" din Blaj, că cu 1 
Septemvrie c. se va deschide o nouă prevaran
die (şcoală normală) românească în Gherla, in 
care se vor vrimi, în condi(ii egale, eleve ro
mâne gr. cat. şi gr. or., doritoare de a-si câ
ştiga diploma docentală. 

„ln împrejurările nespus de grele, prin cari 
trecem azi - scrie ,Unirea" -- ne e foarte 
bine venită această veste îmbucurătoare şi tre
buie să revenim asupra ei. 

Ne gândim, mai întâi la lipsa de îtivătători 
români, ce s'a remarcat, în vremea din urmă, 
în mod aşa ·de simtitor. Lipsa aceasta a învătă
torilor ·ni s'a potentat, în mod foarte însemnat, 
în zilele de azi, când atâtia şi atâtia învăţători 
ai noştri au părăsit catedra· si au plecat pe 
.câmpul de luptă, să-şi "indepllnească. datoria 
pentru patrie şi tron. 

Cariera docentală, în afară de· hotă ritoarea ei 
importantă pentru creşterea tinerelor odrasle, 

. este, în vemea din urmă, bine retribuită, încât 
ne surprindea faptul, că aşa de putini o îmbră
ţişau. Şi asa am ajuns să asistăm la împreju
rarea dureroasă, că multe şcoli de ale noastre 
tânjiau. sau se închideau Ghiar, în lipsa de pu
teri didactice suficiente. 

Dieceza de Lugoj a deschis cea dintâi pre
parandie pentru fete - de ambele confesiuni 
- în care aflăm. că s'au înscris până -acum (în 
cursul prim) pe lângă cele 28 eleve ordinare, 
încă atte.30·privatiste; Dieceza de Gherla. care 
avea si până acum inştitutul ei pedagogic pen· 
tr.u elevi, încoronează această operă de regene
rare şi întă'ire a instructiei noastre primare, 
prin noua instituţie culturală, ce-si va începe 
activitatea cu l Septemvrie a viitorului an şco
lar. 

Salutăm, cu toată căldY.ra inimii noastre, 
pe viitorul eonfrate in •Ogorul culturii nationale. 

ln afară de înmultirea fortelor noastre di
·dactice, cele două preparamdii româneşti în
seamnă pentru noi şi o operă de netăgăduită 
importanţă socială. 

De când nu ne-a trimis carte. 
Când din casă a ieşit 
Drept la staţie-a pornit 
Sus ·Pe tren s'o apucat 
La Oalitia a plecat 
Şi a plecat suspinând 
Şi din ochi tot Jacrimând. 

fnmză v-erde de urzică 
Nu ştim despre el nimică. 
r>oo.mne sfinte şi'nd:urate 
.Pune pace 'ntre lmpărati 
Să vie şi bun şi rău 
Să vie şi frate-meu .. 
Acasă dac'ar veni 
'frumuşel ne-am veseli 
făr' de nu s'o întuma 
Noi şohan*) nu I-om uita 
C'am avut un frate drag 
Şi l-a dus neamtu sub steag 
$i viaţa el şi-o dat 
Pentru ţară şi 'mpărat. 

Fnmză verde tămâită 
Scrrsă ·de-o şcolărită 
Care are frate drag 
·Şi îndepăr'61,t sub steag 
frunză verde din tufiş 
Eu sum Ana lui Chindriş. 

Comunicait prin V. P 

•) şohan. format dela .unguresecul sohascm=niciodata. 
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La alte neamuri, cu situaţii economice mult 
mai favorabile, educatia fetelor nu pierde nicio
dată din vedere scopul practic, asigurându-le 
o carieră, pentru .cazul că ele"'M ·fi necesitate, 
sa se susţină singure, ·cu ·munca ior cinstită, în 
Ju.pta :grea a vietii. 

La noi nu s'a,făcut aproape nimk în această 
direcţie, cu toote că -0hiair fetele noastre erau 
mai avizate a-şi asigura un viitor, fie acela cât , 
de:modest. · 

Se primiau, până înainte cu un deceniu, eleve 
privatiste şi la preparandia din Blaj, de lhllde 
au ·i.eşit mu.Jte învăţătoare harnice, cari au 
muncit <.."11 succes pe terenul :instmctiei primare, 
--- dar cursurile pentru' elevele privatiste s'au 
sistat, şi .Siajul, ·<:are ·era cel mai i:ndicat să le 
sistemiseze, n'.a mai revenit asupra .tor. 

·frecventa deosebit de mare a elevelor din \ 
cursul prim al pedagogiei din Lugoj- 58 eleve, , 
când legea nu admite decât 30 -.arată, că insti- l 
t11tul pedagogic pentru fetele noastre era o ' 
rtecesitat.e. 

Noul institut similar, ce se va deschide la 
Oherla, va umplea .pe deplin acest gol simtit şi 
fortele noastre didactice se vor înmulţi .în mod 
foarte îmbucurător. 

Alături de învăţătorii noştri -Oela sate, vom 
aN"ea în curând .zeci şi zeci de învăţătoare har
nice, cari vor Î11<iep!ini o misiune culturală atât 
cte importantă, şi se vor şti, în aceeaş vreme, 
la adăpostul grijitor traiului de mâne, a cărui. 
povară o sirntim cu toţii şi, - mai mult decât 
noi, -, au să o simtească fetele noastre, cari 
nu-si vor asigura o carieră, în aceste zile de 
cataclism!· · 

Salutăm, - zicem Şi noi cu ,;Unirea" - ·cu 
toată dragostea, noua instituţie culturală româ
nească dela ·Gherla! 

t Gheorge Robu. 

Acum, când atenţia tuturor e fixată spre cele 

patru câmpuri de luptă, unde ne sunt angaJati 

aiproape toti cei la cari am ţinnt şi ţinem, - în 

Hălmăgel s'a stins ·din viată un „om de omenie". 

Notarul Robu s'a dus, lăsând în inimile ce

J()r cari l-au cunoscut şi apreciat un gol care 

nu se va umplea curând. 

Răposat în floarea vieţii - ·căci n'avea de

cât 45 ani - Provedinta nu l-a lăsat nici să se 

bucure măcar de -roadele unei activităţi neobo
site în ogorul stânc'os al administraţiei, unde 

a suferit atâta pentru biuele celor cari cu 18 

ani înainte şi-au Pl1S încrederea în el, alegân

du-l să vegheze asupra -destinelor lor. 
Da-r soartea e vecinic mai crudă, decât ne-o 

închipuim noi supuşii ei umili. 

Când mă gândesc fa moartea fără de veste 

a regretatului .Qheorghe Robu, .îmi vine în minte 

fratele d-sale Dr. Ioan Robu advocat şi de pre
fl' 

t..ent locoien0nt in reg. 33 ·4e ~nianterie. 
Unul moare acasă, pe neaşteptate, sub o în

~riiire din .cele mai bune, ceUalt înfr.untă moar

tea, câştigând lauri în fata ei, ~ aoolo departe 

pe culmile să'lbatioe ale Carpaţilor şi dealurile 

Sârbiei unde şrapnelele sbor şi nu aleg ce vieţi 

seceră. 
Oricât de perfectă ar fi org~nizatia -şcoalei, 

oricât de dorită ar fi întocmirea eţ, dacă şco

Ia1 ii m~ 'sunt conduşi printr'ânsa la Mântuitorul 

Christos, rolul ei a dat· greş. 
· Nicolae R.obu, notar în penziune, tata regre

tatulUi a·fus.t.mnlt .titnp învăţător, apoi 30 de ani 

notar Jn aceeaf·c~nctionat ră
pot ·spune cu vorba. dar ştie bunul O-zeu, când 

va fi şi aceasta.. 

., 

' 
' , 
' i 

1 
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posatul, prin educaţia dată: a ;dat a-ceeaş ce 
spune citatul de sus. S'a dovedit aceasta şi cu 
ocaziunea înmormântării, participând un public 
imens atât din loc cât şi din depărtări. Intre 
preotii şi învăţătorii participători am observat 
persoana simpatică a dlui protopop Vasiliu Da
mian deputat dieta!, care alături cu d. protopop 
al Halmagiului Cornel Lazar au fost conducă
torii actului funebru. 

Răposatul crescut în frica lui Dumnezeu şi 
pregătit a suporta cercetările de judecată, solid 
pretinde dela toţi: „Să se teamă de Dumnezeu 
şi să-i dea !Lui mărire !.„ Să se înohine celuia 
care a făcut cerul şi pământul, marea şi iz
voarele apelor". 

Pentru a fi pregătit pentru judecată, se cere 
observarea riguroasă a legei divine. După a
ceastă lege se va judeca la judecata finală 
faptele fiecăruia"! 

Regretatul, cu acel prilej va sta cu fruntea 
ridicată! · 

Dormi în pace scumpul nostru amic!! 

Unul dintre cei de fată. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Pe frontul din Polonia ruseas
că, spre ost dela Sulejov şi lângă Lopusno am res
pins atacurile infanteriei duşmane mai numeroase, 
îndreptate împotriva poziţiunilor noastre. 

Tot aşa au eşuat şi în regiunea dela Gorlice mai 
multe atacuri de noapte ale Ruşilor. Cu prilejul 
parării :acestor atacuri, artileria noastră l'a lovit pe 
duşman din mare apropiere în coaste, pricinuin
du-i mari pierderi. 

In Carpaţi au avut loc ieri, în cea mai mare 
parte a frontului, numai lupte de artHerie. 

In pozitiunile noastre ce se găsesc spre nord 
dela strâmtoareai Ujoc, după evenimentele din 11 
I. c. c relativ linişte. Duşmanul a suferit în lup
tele din această zi pierderi grave. Din detaşamen
tele ruseşti din linia dintâia s'au nimicit 7 bata
lioane. Am făcut prisonieri 11 ofiţeri şi 650 soldaţi 
şi am capturat 3 mitr.aHere. 
Jn regiunea: spre nordvest dela Wyskow, deta
şamentele noastre au ocupat o înăltime şi au fă
cut prisonieri 380 de oameni şi au mentinut pozi
tiile câştigate şi fată de contraatacurile repeţite 
ale Ruşilor. 

Spre sud dela Nistru luptai continuă. Jncercă
rile trupelor mai numeroase ruseşti, de a ne sparge 
linia în directia spre Kolomea pe înăltimile, ce se 
găsesc iSpre ost dela Ottynia !le-am respins în 
lupte desperate cari au tinut mai multe zile. So
sindu-i noui ajutoare duşmanul a înainta•t ieri din 
nou pe aceste înăltimi. După amiazi duşmanul a 
atăcat trupele noastre de acolo de trei ori în rân
duri dese şi a suferit iarăş pierderi mari. Regi
mentul de infanterie 53, care poartă numele gene
ralului de ca1valerie Dankl a respins cu vitejie ata
curile repetite ale dnşmanului, care era în număr 
covârşitor. Am respins în mod sângeros toate a
tacurile duşmami1i. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se a
nuntă: Pe câmpul de răsboiu din Apus: spre ost 
dela Ypern am cucerit dela Englezi pozitia de pe 
înăltimea de lângă St. Eloi, pentru care luptăm 
începând de alaltăieri. 

Spre nordvest dela Arras se dă htptă pentru 
un vârf de munte ce se ridică de pe coasta de 
miazăzi a înăltimei Coratto. 

ln Champagne s'au prăbuşit în focul nostru 
toate atacurile parţiale ale Priruncezilor, având ei 
mari pierderi. ' 

In Argonni şi la marginea dela răsărit a acestor 
păduri s'au desfăşurat lupte, cari 1ncă nu s'au 
sfârşit. 

In Vosgi luptăm mai depairte în unele puncte. 
Pe câmpul de răsboiu din ost: Spre nordost 

dela Prasnis, Ruşii ne-au atacat pe tărmul stâng şi 
drept al râului Orzye, I-am respins pretutindeni. 
Mai cu seamă pentru lednorozek s'a dat o luptă 
desperată. Am făcut 2000 de prisonieri. 

Spre sud dela Vistula nu se semnalează nimic 
nou.-

,.ROMÂNUL" 

Berlin. - Agentia Wolf anunţă: Amiralitatea 
.britanică anuntă -0ficial: Crucişătoarele „Kent" 

şi 1,Glasgow", precum şi crucişătorul a..uxiliar „0-
rama" au dat la insula Juan-Fernandez,"în Oceanul 
Pacific, peste „Dresden", a cărei cameră cu muni
tiune fiind nimerită, a explodat şi s'a scufundat. 
Echipajul afirmativ a fost salvat. · 

Noua ofensivă a francezilor. 

. Delsberg. - „Democrate" anuntă. că ÎIJ~l
timile, cari stăpânesc valea Amarintal, sunt 
punctele cele mai importante ale operaţiunilor 
de răsboiu din Apus. Despre lupt·ele mari ce 
se dau acolo ne putem iace o închipuire din 
transporturile număroase de răniti. 

Bonfol. - „National Zeitung" scrie, că până 
la mijlocul săptămânei trecute a fost linişte în 
regiunea nordică a văii Larytal. Atacul a fost 
reluat de francezi cu mitralierele în regiunea 
dela Pfefferhausen. francezii împuşcă asupra 
poziţiunilor germane cu mitraliere, câte odată 
şi cu tunurile, dar Germanii nu răspund. 

Statele-Unite împotriva Mexicului. 

New-York. - Nu e exclus, că focul din Eu
ropa să-şi arunce flacările în apropiatul viitor 
până în America. Anarhia în Mexic a luat ÎJI
tinderi, încât Statele-Unite nu mai pot privi 
nepăsătoare la stările de acolo. In cercuri!<:: 
înalte din New-York tot mai mult prinde pu
tere părerea că lucrările mari din porturile şi 
fabricele de vapoare ale Americei sunt îndrep
tate împotriva Mexicului. Intâmplările de până 
acum întăresc aceasta părere. Statele-Unite au 
luat măsuri aspre împotriva Mt>xicului. Un nu
f1iăr mare de 'vase de răsboiu au fost trimise 
de Statele-Unite spre porturile mexicane. U
niunea l'a admoniat prin o scrisoare pe gene
ralul Caranza şi secretarul Bryan i-a provocat 
pe toţi supuşii uniunei, cari se găsesc în Mexic, 
să se întoarcă acasă. . 

Diplomaţii străini au părăsit mai de mult 
capitala Mexicului deoarece n'au ştiut la cine 
să-şi prezinte scrisorile de acredita re. Pentru 
uniune acum se dă prilejul mai bun ca să facă 
ordine în Mexic. 

Ruşii au retras trupe dela Przemysl. 

Un2var. - Trupele noastre au avut dincolo 
de strâmtoarea Iavornik, în valea Oporului ce 
se deshcide spre Strij, un succes de însemnă
tate deosebit de mare. Lupta s'a pornit aci a
cum câteva zile cu multă înverşunare şi acum 
poate fi privită de sfârşită, respingând noi de 
plin toate atacurile ruseşti. 

Situaţia în Carpaţi e de asemenea mulţu
mitoare. Aci lupta se dă cu o înverşunare ne-
schimbată. , 

In Galitia de miazăzi-răsărit nu numai că 
am respins atacurile Ruşilor, ci am făcut şi 
câteva contraatacuri reuşite. 

După -cum se ştie, Ruşii ne-au atăcat ieri la 
ameazi şi la Ujoc, dar trupele noastre i-a res
pins în cursul după amcazii. Am făcut multi pri
sonieri şi cum s'a găsit acum. cei mai multi 
dintre aceşti prisonieri au fost aduşi din tru
pele dela Przemysl. 

Punctele de razim, pe cari Je-am cucerit le ti
nem cn tărie în posisiunea noastră. Intre Lup
kow şi Ujoc, Rusii îşi repeţesc noapte de 
noapte atacurile, cari însă se prăbuşesc în fo
cul artileriei noastre şi având noi poziţiuni tari. 
Ruşii şi-au întărit poziţiile, şi îşi aduc un mare 
număr de mitraliere, iar drumul ce duce sprn 
Turka îl apără cu tunurile. 

Bombardarea forturilor interne 
din Dardanele. 

Tenedos. --:·) 5 vase engleze au atăcat Du
minecă forturile interne din Dardanele. Dintre 
cele 5 vase, crucişătorul „Amethyst" a ajuns 
în bătaia tunurilor din fortul Nagara şi a fost 
nimerit de 22 gloanţe de tun. Numai cu mare 
greu a fost scos acest vas. Dintre soldaţii de 
marină de pe acest vas 28 au cizut şi tot atâţia 
au fost răniţi. , 

Remanierea guvernului român. 

Bucureşti. - Ministrul de externe al Ro
mâniei d. Porumbaru, fiind greu bolnav, pro-
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babil îşi va da în curând dimisia. l)upă cum e 
informat „Adevărul" îşi va mai da dimisia şi 
ministrul de interne d. Mortun. Ministru de ex
terne se zice că va fi numit d. f erechide, ac
tualul vicepreşedinte al camerii române. 

Tratativele bulgaro-române. 

Bucu~esti. - Ministrul de răsboiu bulgci°r 
Ghenadiew a sosit ieri Ia Bucureşti . .El a avut 
în capitala României consfătuiri cu ttalil Bey, 
preşedintele camerii otomane şi cu secretarul· 
ministerului de interne al Turciei. fiind inter
viewat de ziarişti, Ghenadiew a refuzat să 
facă declaraţii asupra tratativelor şi a spus nu
mai că interesele comune vorbesc .pentru o în
ţelegere între România şi Bulgaria. 

, Blocarea tărmulul german. 

Rotterdam. - Din Londra se telegrafiază: 
Monitorul oficial englez publică măsurile luak 
de guvernul englez pentru împiedecarea trans
portării de mărfuri în Germania sau din portu
rile germane. După comunicatul oficial englez, 
toate vapoarele· germane cari au plecat din 
porturile germane nu vor ajunge în porturile 
spre cari au plecat, ci vor tre+>ui să debarce 
mărfurile într'un port englez, şi apoi .vor putea 
pleca numai într'un port neutral sau al aliaţilor. 
Intrucât guvernul englez nu va retine pentru 
sine mărfurile sechestrate, aceste dacă nu sunt 
contrabandă de răsboiu, vor fi înapoiate pe 
lângă conditiunile, pe cari le va stabili arbitrul 
de prăzi. 

fată de vapoarele cari vor părăsi porturile 
germane sau vapoarele cari deşi nu au plecat 
din vre-un port german, dar au fost îmbarcate 
cu mărfuri, cari sunt posesiunea duşmanului, se 
va proceda la fel. Pretul mărfurilor confiscate 
sau v<1ndute la licitaţie nu se va replăti înainte 
de încheierea păcii. Vapoarele, cari n'au pornit 
din vre-un port german. dar duc mărfuri pentru· 
Germania, vor fi la fel constrânse să debarce 
într'un port al aliatilor. 

Pregătiri pentru atăcarea Dardanelelor 
de pe uscat. 

Colonia. - „K6lnische Zeitung" primeşte 
din A ten a: flota anglo-franceză va fi sprijinită 
în asediarea Dardanelelor prin o actiune pe 
uscat. 

Un întreg corp de armată a sosit în fata 
Dardanelelor, iar un alt corp de armată stă 
gata de imbarcare în Algir, iar după o altă ver
siune în Toulon. Trupele cari vor începe ac
tiunea pe uscat se pot preţui la 100,000 oainem. 
Planul e ca deodată cu trupele engleze şi fran
ceze să fie debarcate la Bosfor şi un număr mai 
mare de trupe ruseşti. 

Blocarea Constantinopolului. 

·Roma. - Din Petrograd se anuntă că flota 
rusească face pregătiri pentru blocarea Con
stantinopolului. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 17 Martie 1915. 

Rugăm abon'aţii noştri cati 
îşi schimba domiciliul, sit bine
voiască pe ldngă noua adresă 
a ne comunica şi cea veche, căci 
astfel înlesnesc în mare parte 
munca administraţiei iar expe
diarea la noua ad1·esă nu su
fere întâr~iere. E con.'lult sd se 
alăture' banda (făşia) sub care 
s'a expediat ziarul. 
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Marti, 16 'Martie n. 1915. 

Către stimaţii noştri colaboratori. 
In chinul acesta obştesc, când din motive 

uşor de înteles tânjeşte şi acest ziar. am ciori 
ca cel putin de sfintele sărbători ale lnvierii 
Domnultti să scoatem un număr mai vast din 
„Românul" cu adevărată hrană sufletească 
pentru iubitli noştri cetitori. Şi fiindcă împrc
jurăr\le dureroase, între cari trăim. au redus 
în masură considerabilă numărul culegătorilor 
în tipografia noastră, aşa că cule2erea unui nu
măr mai mare se poate face acum numai În 
cursul mai multor zile, ne simtim îndemnati a 
adresa de pe acum către colaboratorii noştri 
rugarea. ca lucrările lor destinate pentru nu
mărul de Paşti al acestui ziar să binevoiască 
a le pregăti şi a ni le trimite astfel. ca să fie aci 
cel mult până în 9/22 Martie, căci altfel din ~o
tive exclusiv tehnice nu se vor putea tipari 
pentru numărul de Paşti. 

Deoarece dorim ca numărul nostru de Paşti 
(totodată număr pentru popor), să-l trimitem 
îu multe mii de exemplare soldatilor români din 
linie şi celor răniti, ca semnul aducerii noastre 
aminte de dânşii, rugăm pe toti scriitorii ro
mâni de aici şi din tară, cari întele2 rostul a
cestei intentii, să binevoiască a contribui şi 
dânşii la darul de Paşti. ce voim a face vitejilor 
români, cari îşi varsă sângele pentru viitorul 
nostru. 

Monarhul către copii. Emoţionantă din cale a
fară şi înduioşătoare e scrisoa.rea, pe care a a
dresat-o acum de curând M. Sa, împăratul şi re
gele nostru Francisc Iosif I, tuturor copiilor din 
imperiul austro-ungar. 

„Către iubitii copii ai imperiului nostru. Că eu de pe 
pragul mormântului, în momente atât de serioase. mă 
adresez vouă, iubiti copii, - se întâmplă din mai multe 
motive. Intâi, voi ati fost totdeauna bucuria şi mângă

ierea, ba de multe ori, în vremile grele ale lungei meie 
vieti singura mângăiere şi singura bucurie a împăra
'tului' şi regelui vostru. Când vă vedeam, cădea asupra 
niea, în umbra existentei mele, iarăş câte-o rază de 
!'.Oare. Voi, copii, sunteţi aceia, cari staţi mai aproape 
de inima împăratului şi regelui vostru, voi, florile im
periului meu, podoaba popoarelor mele şi binecuvân-
rarca viitorului acestora! .. 

Dar nu numai împăratului şi regelui vostru staţi voi 
mai aproape, ci încă unuia, fată de care chiar şi cei 
mai puternici ai lumei acesteia sunt fiinte neputincioase: 
Domnului şi Dumnezeului nostru! ln ochii voştri luceşte 
încă lumina zorilor creaţiunei, în jurul vostru e raiu şi 
ceriu. 

Dumnezeu e atotputernic. ln mâna lui se află soartea 
tuturor popoarelor. ln fata vointei lui se pleacă toţi şi 

toate, şi vointa lui conduce stelele şi oamenii. Ca a
ceastă atotputernică mână dumnezeiască să apere şi 
ocrotească Austro-Ungaria, să o facă să învingă asu
pra numeroşilor săi duşmani, întărindu-se prin învin
gere, spre gloria şi mărirea lui Dumnezeu, - e singurul 
pe care-l mai pot dori, după o viată bogată în calami
tăţi. 

Dorinta mea a fost, atunci când atât de tânăr 
şi plin de sperantc am urcat tronul înaintaşilor mei, şi 
dorinta mea va fi aceea, care poate în curând va ră
suna ca ultim cuvânt de pe buzele mele muribunde: 
iubirea şi îngrijirea fată de (ifrile mele, fată de popoa
rele 'mele! 

DU11mezeu le conduce toate, aşa cum ci vrea. Noi, 
oamenii, nu putem să facem nimica în afară de el si 
fără el. Şi încă fiindcă voi, iubiti copii, stati mai a
proape de Dumnezeu, vă roagă împăratul şi regele vo
stru ,ca să vă rugaţi Lui să ne binecuvinte şi să îm
părtăşească de gratia sa cauza noastră. Dumnezeu as
cultă rugăciunea celor nevinovati, pentrucă îi iubeşte 
şi.şi vede în ei chipul său. De aceea să nu încetati, 
ci să vă rugaţi mereu, cu mânile încleştate, voi cei mici 
si cei mai mici. Pentru că ştiu, că dacă copiii imperiu
lui se roagă pentru patria lor, steaua noastră stă bine. 
Şi pentru aceea voi veti fi părtaşi la ziua de învingere 
şi de glorie a imperiului. Voti ati implorat binecuvân
tarea asupra steagurilor noastre, asupra armatei noa
stre! 

Iubiti copii! Nu uitati imperiul la care apartineti pe 
Pă!Jlânt, şi nu uitati pe bătrânul împărat şi rege al im
periului: Francisc Iosif". 

Dela masa studentilor români din Braşov. Po
melnicul iubiţilor răposati, în a căror memorie s'au 
făcut donaţiuni pentru masa studenţilor români 
din Braşov. Pentru parastasul solemn al XIV-iea. 
care se va ţinea Duminecă în ziua de 8 (21) Mar
tie în bisericile de pe Tocile şi Braşov cetate. Ioan 
(Vlad) Alexandrescu, Vasile Aiteanu, David Al
măşan, Carolina Andreica, Mihail Andreica, Filip 

„R OM A N U L" 

Adam, Iulia Andronic, Dr. Isaia Ardelean, Ioan E
milian Aron, Nicol:a.e Aron, Eufrosina Axente. Va
sile I3abi, Ioan Bădilă, Bartolomeiu Baiulescu, Ioan 
B. Baiulescu, Aurelia Bârsan, George Bârsan, Ma
ria Bârsan, Nicolae Bârsan, Maria T. Bârsanu, 
Toma Bârseanu, Ştef.an Belindescu, Maria Belu, 
Maria Bersan n. Novac de tfonyad, Moise Beu, 
Nicolae Bidu, Teodora Bidu, Ana Blaga, Isidor 
Blaga, Stan Blebea, Alexandru Dr. Bogdan, Ioan 
Bogdan, Ioan şi elena Boeriu, Ana Boeriu, Gheor
ghe Boeriu, Zaharie Boiu, Virginia Boldor n. Pan
drea, Valeriu Bologa, Mihail Bontescu, Moise Bra
nisce, Coriolan Brediceanu, Gheorghe Broşu, Ioan 
Bonea, Mărioara Broşu, Felncia Brumboiu, Paul 
Budiu, Andreiu Buntoiu, Onisim Buntoiu, Elena 
Buntoiu, Gheorghe Bureţea1, Radu R. Butu. Nico
lae Căldărea, Ioan Centu, Dimitrie Cepescu, Nico
lae Chiornită, Vasile Chirtop, Veturia Chirtop, Vio
rel Chirtop, Dern. Chişereanu, Ioan N. Cicei, Ata
nasiu Cimponeriu, Gheorghe Cioflec, Teodor Cior
tea, Ana Ciuca, Carolina I. Ciurcu n. Carcalechi, 
Gheorghe Ciurcu, Nicolae Ciurcu, Zoe Ciurcu, Şte
fan Colcş, Ionel Colib.an, Eliza Comane1>cu, Elena 
Comanescu n. Popovici, Luiza Comanescu, George, 
Ana, George, Ecaterina şi Nicolae Comaniciu, Ni
codim Cotişel, Sofia1 Cotişel n. Danidea, Ioan 
Crăciun Ioan Crăciunel, Gheorghe Craioveanu, 

Vas. Vr;ioveanu, Iuliana Craşovan, Anastasia Cri
şan til. Chintoanu, Iustin VioreD Crişan, Mircea 
Cristoloveanu. Simion Damian, Iuliu Dan, Iustina 
Dan n. Popea, George Dănilă, Ioan Dr. David, La
dislau David, Ionel Dima1, Zoe Dima, Ioan Dimitriu, 
loa'tl Dobre, Elena Dobre, Paraschiva Olga Do
brean Dometiu Dogariu, Nicolae Dordea, Augustin 
Dr. D~sa, Simion Dragomir, Ioan Dusoiu. Virginia 
Enescu n. Tipeiu, Eugenia Eremia, Nicola.e G. E
remiaş Maria G. Eremie. Emilian Făgărăşan, 
Ioan Fhgărăşan, Dionisie Făgărăşan, Ioan fleşa
riu, Octavian Dr. Florea, Raul Focşeneanu, Alexe 
Frateş, Nicainor Frateş, Gheorghe Frigător. Io~n 
Oaroiu, Maria Garoiu n. Metianu, Nedelea Garom, 
Valeria Găvruş, Victoria Gheaja, Maria A. Gheor
ghiu George .... „ Horia Giurgiu, Dr. Iancu Ioan ·I. 
Giur'giu, Filoteai Glodariu, Vasile Dr. Glodariu, Io
sif Goga, Maria Gogonea, Maria Grădinar, Ghe
rasim Grama, Ana Groza. Ioan Grozea, Nicolae 
Grozea, Constantin Gurban. Aurel~u Halic, Zaha
rie Halic, Sofia Halic, Ştefan Herta, Iosefina Ho
zanu Dr. Ioan Hozanu, Ludovic Hortsmann, Zoe 
Horstmann. Iulian Ianculescu, Dumitru larea, Stă
nica1 larea n. Danciu, Lupaşcu, Marin, Irimie, I
chim şi Culina lchimescu, lrimie Iliescu, Elena G. 
Ioan, Ana cav. Ioanette, Constantin Ioanides, Ana 
Ioanidi, Ioan Ionaş, George Ionescu, lrimie.„„ Sofia 
Iorgoviciu, Ştefan O. Iosif. Ileana Jurca. Gerard 
Lâszl6, P.a,vel Leb, Rafira Leb, Eugen Dr. Lemen~', 
Liviu Dr de Lemeny, Nicolae Dr. de Lemeny, 
Pompiliu ·de Lemeny, Carolina Lengeru, Iuliana 
Lissai, Vasile Literat, Mache .... , Ioan A. Lupan. Ia
cc;b P. Macaveiu, Grigoriu Maior, Ioan Mandai, 
Alexe M.ai11giuca, Diamandi Manole, Pompeiu Dr. 
Marcu, Aurel Marin, Elena Marin, Eliza Mateiu n. 
Comaniciu, Iosif Maxim, Ioan Maximilian, Lauren
ţiu Maximi,lian, Frcderica Meltzer, Loan Dr. Me
şotă, Eufrosina Meţian n. Tipei, Tr:arian Metian, E
rnanoil Mihailovits, Cecilia Mihâly, Ioan Mircea, 
Nicolae Mircea Elena Mocan, Matei Mocan, Ni
colae Mocanu, Dr. Alexandru de Mocsonyi, Ioan 

' Moga, Susa,na Moldovan, Vasile Moldovan, Iosif 
Morariu, Ana Moşoiu, Aneta' Moşoiu, Aron 
Moşoiu, Axente Moşoiu, Comei Muntean, 
Iordan Muntean, Maria G. Muntean, Nicolae Mun
tean, Andreiu Mureşanu, Aurel Dr. Mureşanu. Di
mitrie Nan, Lazar Nastaisi, Anastasia Neagoe n. 
Borca, Radu Negulici; Reveica Neguşiu, Petru Ne
meş, Ioan Neniţescu, Constantin Nicolau, Teodor 
Nicolau, Sava Nicoară, Dionisie Nistor, Livia No
wotny. Florica Oncescu, Ion Oncescu, Elena On
ciu n Preşmerean, Albert Onitiu, Alexiu Onitiu, 
El:enai. Onitiu, Ioan Onitiu, Terezia Onitiu, Iosif Or
bonaş. Toma Păcală, Nicolae Pană, Ana Pantu, 
Constantin Pantu, Petru ... „, Ioan Papiu, Ana Pa
raschiv, Grigorie Paraschiv, Ioan Par:a.schiv, Si
mion Pasca, Gheorghe Pascu, Eugen Dr. Pătăcean, 
Nicolae Penciu. Ioan Perlea, Dimitrie Petcu, Ioan 
Petric, Lucia Petric, Romul Petric, Zoe Petric, 
Aurelia Petrovici n. Ianculescu, Sidonia Petrovici, 
Juli; Pipoş, Ana Pişcu, Sa1bin Piso, Gheorghe Dr. 
Pop, Dr. lsidor Pop, Maria Pop, Maria Pop Har
şan n. Pipos, Nicolae Pop, Nicolae Dr. Pop, Eliza 
Popa (Nascu), Mircea Popa, Hortenziu Popea, preo
teasa Voica Ne:ag Popea, Ioan Popea, Virgil Po
pea, Ioan Popescu, Iosif Popescu, Elena Popescu 
n. Petric, .Emilian Dr. Popescu, Leo Popescu, Luiza 
Popescu, Pompiliu Dr. Popescu, Zeno G. Popescu, 
Andreiu Popovici, Dionisie Popovici, Floare Po-
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povici, Irina Popovici, Nicolae şi Elena Popovici, 
Marina Popovici, George B. Popp, Zoe Poppovits, 
Constanta Dr. I. Popp n. Dancăş, Iosif Popu, Tra
ian Vasile Popu, Ciprian Porumbescu, Eugen Pre
cup, Eugenia Proca n. Metian, Gheorghe Proca, 
Nicolae Puian, Verona Pumnul n. Gâcitu, Florica 
Puşcariu n. Sturza, Ioan oa1vaJer de Puşcariu, Iu
liu Dr. Puşcariu, Leontin Puşcariu, Mărinel Puş
cariu, Maria Putici, Traian Dr. Putici. Anica Ra
coţia, Olimpia Radu, n. Gheaja1, Dominic Ratiu, E
lisabeta Maria Roman, Ludovic Roman, Gheorghe 
Rosculct, Flora Dr. Rozvany (Beleş}, Victoria Ru.
su n. Oncioiu, Nicolae Russu. Iancu Saftu, Emil 
Sbarcea1, Ioan Schiopu, Aurelia şi Maria Secăreanu, 
Nicolae Serb, Ioan Axente Severu, Ioan Sima, So
fia Sima, Francisc de Simon, Maria Socaciu, Su
sana Soi~ n. 1 OdOlf, Octavian Sorescu, Teodor 
Spârchez, Virginia Dr. N. StaJcovici n. St. Blebea, 
Ana Stan Toma Stanca, Traian Stanciu, Haralam
bhl Stăne~cu. Hareti Stănescu, Mihail T. Stănescu, 
Tache Stănescu, Mari;a1 de Steriu, Radu Stinghe, 
Dr. Gheorghe Stoian, Ana Stoicănescu, Vasile Stoi
covici Nicolae Străvoiu, Ieremie G. Stroe, Galac
teon Sagău Ana Şona, Nicolae de Şuştai. Vasite 
Ureche, Io~n Ursu de Margi11a1. Eusevia Vaida 
(loanovici), Helena Vagner, Iudita Vătăşan, Nico
lae Vătăşan, Henrieta Vauthier, Alexe Verzea, Ro
mulus Verzea, Emil Vinte!eriu, Anica Vlad, Pavel 
VLa1d, Maria Vlaicu n. Furnică, Costică Voi~u, Va
sile Voina Ioan Reveca, Ioan şi Maria Volcaneanu, 
Ioana Bădilă, Titu Onitiu, Anghela Panţu, Carolina 
stan, Ioan Şona, Ioan Tăraş, Eliza Teculescu n. 
Comanescu, David Terfaloga, Gheorghe Theordor~ 
Mărioara Theodor, Theodor Theodorini, Ioan. ş1 
Paraschiva Timaru, Ioan Tipeiu, Ecaterina Tră1lă, 
Iancu I. Turcu, Aron Vraciu, Vasile Zăhan, Gheor
ghe Zătică. 

Invităm la parastasul solemn pe toti amicu şi 
toate rudeniile iubitilor răposaţi, precum şi pe a
micii şi sprijinitorii mesei studentilor noştri. Bra
şov, la 28 Febr. v. 1915. Virgil O~itiu, pre~identul 
comis. administr. a mesei stud., director g1mn. 

Societatea de lectură „Ioan Popasu" a stu
dentilor dela gimnaziul gr. or. rom. din B~aşo~ 
invită la şedinta publică ce se va tine Dutnmeca 
în 8 (21) Martie 1915 la 3 ore P. m. în sala f~
stivă a gimnaziului român, întru amintirea nem
tatului profesor Dr. Alexandru Bogdan. ~ In
trarea liberă. - Eventuale oferte benevol~ s~ 
primesc cu multumită şi venitul cur.at al şedmte! 
publice se va folosi pentru scopun culturale ş1 
de binefacere. 

Programul: Cuvânt de deschidere, rostit .de 
d. profesor Dr. Iosif Blaga, prezi de~ t~l SC>~~~.: 
tătii de lectură. O. Dima: „Spre cer nd1c o~h11 
(text bisericesc) şi C. Porumbescu-0. Dtma: 
„Tricolorul". - coruri vocale execut~te de co
rul societătii dirigiat de d. prof. O. D1ma. „Mu
rind", poezi~ de O. Coşbuc, - recitată de O. 
Gociman, stud. de ci. VII gimn. Profesorul Dr. 
Alexandru Bogdan. notiţe biografice, de Răz
van Prişcu, student de el. Vili ţimn. O. Dima: 
Cântec ostăşesc" (text de O. Coşbuc), cor vo

~al exec11tat de corul soc. de lect., dirijat de ~· 
prof. O. Dima. „O scrisoare din Muselim-Selo' , 
poezie de O. Coşbuc, recitată de Pompeiu Gri
gorita, student de ci. VII gimn. Răsboiul şi lite
ratura, disertatiune de Aurel Voina. stud. de ci. 
VIII gimn. „Rugămintea din urmă", poezie de 
O. Coşbuc, recitată de Romul Mager, student 
de ci. VII gimn. C. M. de Weber: „Rugăciun~ 
înainte de luptă" C. M. de Weber: „Spada 
(Th. Korner), - coruri vocale, executate de co-· 
rul societătii de lectură, dirijat de d. prof. O. 
Di ma. 

„Societatea meseriaşilor din Blaj" şi-a 
tinut a XII-a adunare generală ordinară Du
m~necă în 14 Martie n. 1915 la 31/2 ore d. a. în 
localul Casinei române din loc, cu următorul 
program: Desohiderea adunării. Raport general 
despre activitatea societăţii în decul".sul_ anului 
1914. Raportul cassarului şi .proiectul de budget 
pe 1915. Alegerea alor două comisiuni: a) pen-

tru cenzurarea raportului general; b) pentru 
cenzurarea raţiunilor şi a poiectului <le budget 
1p.e anul 1915 precum şi înscrierea de membri 
noi. Alegerea alor 2 membri pentru verificarea 
procesului verbail. Alegerea comitetului pe un 
nou period de 2 ani. Votarea mulţămitei tuturor 
acelora -cari au dăruit bani, cărţi şi ·cari au con
tribuit în orice chip la înaintarea Societăţii noa
stre. Eventuale propuneri. 
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.Ziar slovăeesc sistat. La ordinul ministerului 
de interne a fost sistată aparitia si oprită ras
pândirea ziarnlui periodic .,Narodny Listi" ce 
apărea în Turoczszentmarton în editura lui Io
sif. Gregor - periclitând prin continutul său 
interesele armateL 

·Fabricarea hârtiilor de deuă coroane. S'a 
constatat că se g-ăsesc în circulatie o multime de 
hârtii de 2 coroane falsificate. falsificatele a
ceste se pot însă cunoaşte usor. Socotind de 
jos în al treilea rând. pe falsificate e tipărit în 
loc de „DviJe Krune" Dvue Krune", Iar în tex
tul maghiar după cuvântul Huda lipseşte linia 
(-). iar la iscălitura ~uvernorului, „Kornuiny
zo", lipseşte accentul .pe a. 

Numele de botez şi nu cel de .familie. ln 
cercurile noastre bisericeşti se discută cu muica 
nedumerire ordinul mai nou al ministerului de 
culte, prin care să susţine şi pe mai departe o
bligamentul de a se scrie numele de familie in 
forma după cum sunt induse în matricula de 
stat. • · 

.Bandă de hoti. Din Orăştie se anunţă, că 
în acest oraş şi în satele din împrejurime o 
bandă de hoti a comis jafuri în mai multe case. 
Zilele acestea au fost arestati conducătorii ban
dei, anume individul Alexandru Sârkozi şi ţi
ganul Ion Colompar. :Cei ce au reuşit să-i prin
dă, sunt fruntaşul „(gefreiter") la glotaşi Nic. 
Leng.yel cu doi camarazi ai săi. Pe baza măr
turisilor făcute de arestaţii numiti, se aşteaptă 
să fie prinşi şi ceilalti membri ai bandei. 

·Llbriria diecezană df n Arad are 
depozit mare de ornate, prapori şi 
recvizite bisericeşti (potire, cruct, rl· 
pide, candele, cădelniţe). 

Cereţi catalog. 

--

SALON
.cremă 1 cor.30 fii. 
·PIUdră t , •. 30 „, 
-săpun t „ - „ 
-maniciir · 65 fii. 

Comandele din provincie se expe
:: diază ~lnie to mod prompt. :: 

Far1oacia la „Sf. Francisc" I Budapesta, bul&Yardlll OllOI nru1 (E ~; I 
Ultima oră. 

ANGLIA $1 SERBIA. - O INTERPELARE IN 
CAJ\\EPA COMUNELOR. 

Londra. - Camera comunelor.- D. Covan, 
Uberal, înireabă dacă guvernele aliaţilor au fă
cut smi vor face repr.ezentanţium pe lângă gu
vernul sârbesc, în scopul de a propune cesiunea 
(îngăduirea) imediată cătră Bul.garia, a câtorva 
regiuni.macedonene C(l bază pentru cooperarea 
ceior două state în redistribuirea teritoriilor bal
canice duf)ă răsboiu. 

IJ. Grey, înhr'un răspuns scris, a zis: Gu
vernele englez, francez şi rus, sunt gata ca tot
deauna să ajute împreună orice reglementare 

• duramlă şi satisfăcătoare a cheBtiilor privitoare 
la -statele balcanice şi nu pierd mei un 'fJrileJ fa~ 
vor.flbil de # grăfJi o sol.'u#une ( deslegare) /)e'·a
ceastă cal.e~ 

ŢINUTA BULGARIEI. 

Sofia. - Ziarzd „Utro" află din isvor politic 
înalt că V enizelos hotărîse să declare răsboi 
Turciei. Ministrul grec la Sofia a informat pe d. 
RadeslaYoff deSJJre .aceastd hotărîre a fostului 
guvern grec, îmrebiJnd ce ţinuJă va lua Bwg<Nia. 
JndaJă dllTJă aceea Rad-esla,voff a informat pe 
mÎ11i$frii Greciei; A•ngJiei, Rusiei şi Frantei, că 
Birlmri11 ar continz1a să riimâe neutrd chiar du
pă declararea răsboiului greco-turc. 

LUPTE CRÂNCENE ·1N CARP A ŢI •. 

Cernăuti. - ln viscolul violent din noavtea 
de joi s'a auzit bubuit de tunuri la vale de Cer
Tlăufi. Artileria noastră a observat mişcările ru
seşti încercate în această noapte învozitoare, şi 
a deschis focul asuJJra lor. Ruşii s' au retras in 
grabă svre Noua Sulitii. · 

ln Carpaţi variază. /uvte violente între Lup
kov şi Ujoc. 

POSTA ADMINISTRA nEI. 
Victor ·f''Iorea, laşi. Am primit 7 cor. în abo

nament până la 30 Iunie 1915. 
Ioan Lucăcel, Balşa. Am primit 7 cor. în 

abonament până la 31 Martie c. 
Trăită Pigli, Bucovăt. Am primit 4.80 cor. 

în abonament până la 30 Aprilie a. c. 
Am primit în abonament dela următorii: 

Ioan Paicu, Rodbav 2 cor., Mihai şi Nicolae 
Bogdan, Pesac 2-2 cor., Neculai Senchea, To
hanul-vechi 4 cor. pe 1914 şi 6 cor. pentru 3 
abonaţi noui. Aurel Vasii, Satumic 2 cor., Va
sile Muntean, Ciclova 6 cor. 
~ :.:;:::;=:::::.-~--==~~-::.-. ="=---- -·--·--

Redactor resPonsabil: Constantin Savu. 

UN RESTAURANT DE. GARĂ 

în o comună românească, cu cir
culatie de 40,000 cor. pe an e de 
vânzare. Adresa la Administratia 

acestui ziar. 
(Ve 2382-3) 

,.Câmpiana'' institut de credit şi ecou. Moc..§.:. 

CONCURS. 

Conform dispozitiilor din statutele noastre 
publicăm concurs pentru un post .de contabil 
la centrală, cu leafă începătoare de cor. 2400 
şi tantiemă statutară pe an, eveentual pentru 
un post de Practicant cu leafă începătoare de 
1200 cor. şi remuncratii .obicinuite, pe an. 

Terminul concursului expiră în 25 Martie. 
Postul este de a se ocupa numai decât după 
încheierea învoielii. L.a· petiţie să se alăture cer-
tificatele obicinuite. 

M6cs, (Kolozs m.) 11 Martie 1915. 

Ca 2383-3 Dlrectiunea. 

La ,,Lmrăria Concorllia" 
Arad, str. Deak Perene nr. 20 
se afli de ·vânzare clrfi de ragiciunf, 
bisericeşti, literare, -populare etc. etc. 
>Canf<Jral bisericesc« sau cuprinsul ve-

cemei, utreniei şi liturgiei pe 8 gla~uri, 
împreună cu rât1duiala serviciului bise
ricesc. Aranjat d~ învăţătorul Oeorge 

· Bugigan. Preţul: broşat Cor. Hr-, le-
. gat în pânrll 12·-, în piele . • . • 14·-

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân· 
găierea fiecărui creştin. lntocmită de ie
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă-
năstire Sinaia. LegatA . . . . . . 2·-

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

Noul aşezământ. Legată • . . . . 1 ·20 
Epistolia Domnului nostru lsus:Hristos -·20 
Cele 8 glasuri saa Octoihul cel mic. Le-

gat 1 ·50, 1 ·60, 2·- şi • . . . . • 2·40 
Noltl Testament Partea fntâia. Evenghe-
. lhle dupA Matelu, Marcu, Luca şi Ioan, 

de Arhiereul Sofronie Craioveanul . . 4·
M Sadoveanu Povestiri din razboiu • • 2·
Thomas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi 

ero;cul în i~tcrie Traducere din limba 
engl~ă de C. Antoniade dr. ln filozo-
fie. Preţul . ... • . • . . • . • . • . 2·-

Joi, 18 Martie 1915. 

Em. Ofigorovltza. >Chipuri şi graiuri din 
Bucovina«. llustraţiuni de N. Bran . . 

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

Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . 
Dim. Cantemir. >Descrierea Moldovei< . 
@ustave Flaubert. >Salamboc. (Roman is·' 

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

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

(Poezii) . . . . . . • • • • . . 
Alexandru Ciura. foile toane • • . . • 
I. Slavici Poveşti. . • • . • . • . . 
Ion Creangă. Opere complete. . . . . 
Ion Pillat. >Eternitati de-o clipă. Poezii • 
fon Gorun. Lume năcăjită. Povestiri . • 
Ouy de Maupassant. Povestiri alese. Tra-

duceri de M. Sadoveanu . . • . • 
A. C. Cu;...a. Naţionalitar0a în artă. Principif, 

fapte, concluzii . . • . . . . • • 
Al. Cazaban Ce nu se poate spune • . 
Constanţa Hodoş. Martirii. . • • • • 
Jules Payot. Educatia Voinţei 
Quy de Maupassant Inima noastră. Ro· 

man . • • • . . . • • • • 
O. Coşbuc. >fire de tone. Poezii • 
Caton Theodorian. >la masa caliculuic. 

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

obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 
astre poporale • . . . • . . 

M. Sadoveana. >Oameni şi locuri< 
~ > >Privelişti Dobrogene. . . 

Al. Vlahuţă. > Dreptatec. Nuvele . . • 
Al. Vlahuţă. >România pitoreascăc. Cu 

ilu traţiuni după tablourile lui Orig°'" 
rescu . • . • . • • . • . • . 

Bucura Dumbrava. >Haiducule Roman din 
epoca lui Tudor Vladimirescu • • . 

F'. Du/fu >Gruia lui Novacc . . . • . 
(jjeneral Al. Candiano Popescu >Războlul 

neatârnărei.c Asaltul 1.d luarea Griviţei 
N. Pora. >Intre viaţă şi moarte<. Nuvele 
Ecatarina Pitiş. >Poezii.< . . . . . • 
Dimitrie Onciul. >Din Istoria Rom.ânieic, 
Th. D. Speranfia. >Anecdote de post . • 
Ion Dragoslav. Nuvele . • . . • • • 
A. Cotruş. Poezii . . . . • • • • • 
N. Iorga.· >Viaţa femeilor în trecutul ro· 
· mânescc. . . . . . . . . . . . 

Gh. SiLvan. >Valea albăc. Roman istoric 
(1476) . • • • . . • . . • • • 

@. Ooga. >Din umbra zidurilor.« Pozii 
Acajtistul prea sfintei Născătoarei de 

Dumnezeu şi alte Acaf1iste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos Legată în 
piele negră aurită . . . . • . • • 

A ca/tistul Preasfintei Născătoare de Dum
nez.eu şi alte rugăciuni. Legate în piele 

. roşie • . • . • . . • . • • • 

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

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

Visul Născătvarei de Dumnezeu. Legată 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări biseri

eşti alese şi întocmite de N. Ştef in-
vătător. Preţul . . • . . . . . • 

Culegere de cântări bisericeşti legatl . 
Mărgăritarul sufletului. Carte de rugă
. ciuoi şi cântări întocmită pentru tre· 
buinţele vieţii. Lega1ă simplu Cor. t· -
în piele 3'20 Cor. în catifea . . • . 

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

Mdntuirea sufletului. Carte de .rugăciuni 
legată • . . . . • . . • • • • 

O. Rotică. Poezii. . . . . , • • , • • 

E. Rewnt. ~Cântecul neamutuk Poezii 
N. Zaharia >Sentimente, pasi1*·: Patrio-

tismul Bunătatea„ Răutatea. Malitiozita· 
tea. Aml<..iţia. Dispreţul Afinitatea su
fletească. Resemnarea Laşitatea. Timidi· 
tatea Sinceritatea. Gelozia Cor. 2·
ed1ţie de lux . . . . • . • . . • 

2SO 

2·30 
t·-
1·90-

2·-

2·-

2·-
1·60 
1·50 
2·-
2·-
2·-

2·-

1·50 
2·-
1·50 
2·-

2·
J•-

1•50 

so·-
2·-
2·-
2·-

1·50 

2-
1·50 

3·-
2·-
1·so 

-·95 
1·25 
2·50 
t·-

1•75 

1·50 
2·-

3·50 

320 

10--

-·50 
-·30 

--·so 
2·-
2~-

Caton Teodorian. >Povesiea unei odăioe • 
N. Bălcescu. •Istoria· Românilor sub Mihai 
Vodă viteuulc • '" • • • • • • •. 
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'' 
TELEFON 

NR. 750. 

Executare 
promptl. 

CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 
_UNGARIA ŞI TRANSILVANIA . 

S O C I E T A T E. P E. A C T I U N I. 

ARAD 
STRADA ZRINYI, NUMĂRUL lla. 

Piind aprovizionat cu cele mal mo
derne. maşini din străinătate şi .patrie 
ca: maşini ·de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mai m0.derne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
ppuri, -reviste, f ol, placate, registre, tl 
părituri pentru bănci şi societăţi, pre
cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 

. de .logodnă, ,cununie şi pentru petre-
·. ceri. Anunţuri funebrale .se ~xecută cu 

cea mâl mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe dela 
cele mal simple până la cele mal fine. 

TELE.FON 
NR. 750.· 

:-\,.,', „ .. j, / „. 

I 

,Preţuri 

.moderate. 

' ' 

' . 
. - ... \ 
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Tipografia „C O N CORD I A" societate pe actii în Arad. 
CONVOCARE. 

Domnii acţionari ai institutului Tipografia „CONCORDIA" 
societate pe acţii se învită prin aceasta conform §-ului 14 din statute la a 

111-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Arad, la 27 Martie 1915 st. n. ora 6 p. m. în loca
lităţile institutului (strada Zrinyi Nr. I/a). 

La caz, că pe ziua de 271111. 1915 st. n. <'omnii acţio
nari nu s'ar prezenta în numărul prescris în §. 18 din statute, adunarea 
gen. cont.§. 18 al 3. se va ţinea în 10 Aprilie 1915 st. n. la aceiaŞ oră. 

OBIECTE: 
1. Raportul direcţiunii şi al comitetului de supraveghere şi 

stabilirea bilanţului. · • 
2. Alegerea Direcţiunii pe un period de 3 ani conform§. 27. 

din statute. 
3. Eventuale propuneri. 

. . Do~nii a~~n!lri, cari doresc. a par:ficipa la adunarea generală în persoană 
<!" pnn plempotenţraţi 1~ _sensul §-ulur 11 dm statute sunt rugaţi a-şi anunta la direc
ţiune dreptul lor de participare la adunarea generala şi eventual dovezile de plenipo
tent i cel puţin < u 24 de ore înaiate de adunarea generală. 

Ar ad, la 11 Martie 1915. 
Direcţiunea institutului. 

MEGHIVO 
Az intezet alavszabalyainak 14. §-a erte1meben, az intezet 

helysegeben, Aradon (Zrinyi-utca 1/a sz.? 1915. evi marcius h6 27·ik 
napjan delutan 6 6rakor tartand6 

111-ik rendes kozQyiilesre 
a. t. reszvenyes urnk tisztelettel meghivatnak. 

A mennyiben a t. reszvenyes urak 1915. mârcius 27-ikere nem 
jelennenek meg, az alapszabalyok 18. *-aban eloirt szamban, a koz
gyiiles - az alapszabalyok 18. §-a 3. bekezdese ertelmeben - 1915. 
âprilis h6 10-en, ugyan azon 6ral5an, lesz megtartva. 

TĂRGYSOROZAT: . 
l ._ Az igazgat6sâg es feh1gyelo bizottsag jelentese es a merleg 

megallamtasa. 
2. Az igazgat6sâgnak - az alapszabâlyok 27 §-a ertelme-

ben, - 3 evi idotartamra leendo megvâlasztâsa. < 

3. Esetleges inditvanyok. 
A szemelyesen vagy meghatalmazott altal a kozgyillesen resztvenni 6hajt6 t. 

reszv~nyes urak ezennel felkeretnek, hogy az alapszabălyok 11 §-a ertelmeben a koz
gyiilesen vaio reszvetelfiket es illetve megbizotti minoseguket az igazgat6sâgnâl a koz
gyiilest megelozoleg legalabb 24 6r:ival bejelenteni sziveskedjenek. 

Ar ad, 1915. marcius h6 11-en. Az intezet igazgat6sâga. 

· ACTIVE-VAGYON Contul Bilanţ la 31 Dec. 1914. - lerlegszamla 1914. dec. 31·en. · PASIVE-TEHER 

3 Cassa în numărar - Penz· I Capital societar - Alaptoke --- ---- ---- ·30000 -
tarkeszlet --- --- , - - 6554"83 57 Capital librăria - Konyvkereskedes tokeje 4000 -

52 Cassa în numărar librăria - 50 Fond de rezervă - Tartalekalap --- -- 3061 64 
Penztărkeszlet a konyvkereskedesnel - 2237'21 8792 04 22, 39, 

Creditori -- Hitelezok 29180i 23, 60. 10 
4, 46, Cauţia ziarelor în bani gata -

45, 63, ---- -- --- ----
34, 56, 61, 

Depozite de Cassă - Penztariletetek -.. ~LaÎJok ovadekai keszpenzben 49380 - 21 7054 68 
5, 47, Rea _it~ prog~ii - Sajat ingatl. 213000 -- 49 Abon. anticipate - Elore felvett elOfize„ 

7 ~aş1m - efi.~k - --- ---- 49.000'- tesi dijak ---- -- --„- ---- - ---- -- 3562 20 
8 Litere - Be uk - -- -- 6767'99 55767 99 

6, 53, Mobiliar - Berendezes 2300 " . \ 

---- --- ---- -- -
38, 42, Debitori - Adosok 9608 22 54, 55, -- ---- - --- ----

48, 

Perdere - Veszteseg - ---- ---- --- --- . 631 37 
339479 62 339479 62 

DEBIT-Tartozik Contul Profit şi Perdere la 31 Dec. 1914. - Nyareseg es Vesztese~ Sz~mta 1014 dec. 31-en- CREOIT-KOVETEL 

12 
13 

Porto „Românul" -- -- --- 31,73072 
Porto „Poporul Român" ---- 5, 197"12 

I ' . 1 o, 11 A bon. „Ro 
36927 84 25 Inserate „R 

mânui" şi ,,Poporul Român", 
omânul şi „Po~orul Român", 

14,30 Salare şi bani de cvartir - Fizetesek es I 27, 33 Diverse EIOfizetesek, · Hirdetesek es 
73 

18 
19 

62 
32 
35 

lakber - --"- ---- - ---- - --
Spese - Koltsegek ---- ---- ---- ---- -
Retribuţia personalului technic - Nyomda 

szemelyzet jarandositga -- --- - ---
Hârtie - Papir ---- :--- ---- --- --- ·-
Farbă - Festek ---- ---- ---- -.- ---· -
Interese - Kamat -- --- ·--- ---- -

t 4452 25, 64, 20 Kurnnfelek 
I 3726"88i Perdere -

. 35967 34! 
·2122187j 

376380 
840512 

. 13446510 
I 

----~.__----+-I I 

A rad, la 31 Decemvrie 1914. 

--- ----
Veszteseg 

Vasilie Goldiş m. p„ 
dir. exec. - vezcrigazgat6. 

'' Direcţiunea: 'Az igazgat6sag: 
George Pop de Băseşti m. p., Sava Raicu m. p., Dr. T. Mihali m. p., 

preşedinte - elnok. 

--- „„ __ --- -- ___ „ 133833 
---- ~ --~ - ---- 631 37 

134465 IO 

Pentru contabilitate: - A konyvelesert: 

Petru Vasilon m. p. · 

Dr. Ştefan C. Pop m. p. 

. Dr. Alex. Vaida m., p., Dr. Vlad m. p., Dr. Suciu m. p., Dr. Iustin .Marsieu m. p. 

·. 

Consiliul de control: A feliigyelo bizottsag: 
Subsemnatul consiliu de control_ am examinat conturile prezente şi le-a~ aflat în~ consonanţă ~u registrele princiJ?ale şi auxiliare 

ale societăţii. - Al61irott feliigyelo bizottsag jelen szamlâkat megVJzsgaltuk es az mtezet fo es seged konyve1vel, melyek 16 rendben ve-
zettetnek, egybehangz6nak talâltuk. . , . . 

Vasile Damian m. p. Dr. Iuliu Maniu m. p. Dr. Victor Bontescu m. p. Dr. Cornel Iancu m. p. Dr. Romul Vehc1u m. p. 
preşedinte - elnok. « 

Tiparul tipografiel-:.c~ncordia" societate pe actii în Arad. - Edltor:respo~s-abil :-·LA.URE.NTIU LUCA. 
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