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Nr.~ 

ABONAMENTUL: 
Pe un an • • 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni •• _ 7.- .., 
Pe o Iuruăi • • 2.40 „ 

Pentru România şi 

străinătate: 

Pe un an . . 40.- franci. 
Telefon 

~entru oraş şi Interurban 
Nr. 750. 

Primăvară. 
De AJ. Ciura. 

Dln cerul senin se cerne o ptoaie. -de raze 
într'aurite; s'aud cum harfele Heruvimilor se 
instrună pentru slăvirea marelui imn al vieţii 
şi al lsvorului, care ne-a zămislit din neant ... 

Rândunele sg.l·obii spintecă văZlduhul - în 
zig-zag-uri capricioase; fluturi multicolori în
cearcă cele dintâi ieşiri în lume, săltându-se 
pe aripi·oarele lor plăpânde; florile încep să-şi 
deschidă petalele parfumate, ca pentru a 
amăgi pe a.ceşti cavaleri tătădtori; cântă·retii 
într'aripaţi ai codrului încearcă triluri duioase; 
ici-colo s'auid frânturi de doină: 

Toate plugurile umblă, 
Num'al meu şade la umbră! 

.. , • I-: primăvară - ar exclama poetul. 
· .E primăvară - ar răspunde firea, ce S!' 

deşteagtă. Dar harfa poetului nu mai răsună: 
coardele ei sunt mute. Şi firea, ce se deşteaptă 
e, par'că, mai puţin veselă, ca până acum. 

Ploaia de raze întraurite e cernută ca 
printr'un zăbranic, amintindu-ţi lumina scă
zută şi jalnică a eclipselor solare; ţipetele de 
veselie ale paserilor răsună azi mai puţin stri
dent, ca prinse într'o imensă, mizerabilă sur
dină ... -

·* 
Poate că e numai o amăgtre a noastră. 
Lumina va fi ea tot aşa de mângăetoar·e 

ca alte-dăţi; trilurile paserilor tot aşa de în
cântătoaire, dar noi nu mai1 avem ochii de 
altădată! 

Sufletul ne e -cernit şi vedem lumea din 
afară, prin prisma lui îndoliată. 

Din tabără. 
„Si 'n miez de noapte câmpurile pline 
De morţi, un cântec dulce le 'nfioară. 
Ce preamărire sfântă cântă Moartea 
Celor căzu(i în lupta pentru (ară! 

S'aprinde-atunci - ca far tesut din fulger -
Un zimbet cald în moarta ei privire ..... 
Asrnlt cântând în şanţul meu de veghe 
Şi fiecare mort îmi pare-un mire. 

Eu n'am văzut plângând pe-aicia Moartea 
Şi n' am văzut nici muritori plângând! 
Când Moartea cântă, cine-ar sta sii plângă?! 
Când vreme n'ai să spui măcar un gând! 

Dar o văzui azi noapte, ca stafie 
Trecea plângând pe câmpul rznde noi 
Am sămănat Cll mânile-amândouă 
A noastret inimi - rugă pentru voi. - . 

Mă-'nfiorai! şi mă muncea un gând 
Să sar din şan( s' alerg şi s· o sugrum 

- Şi hohotind peste cadavrul ei 
Sâ:i strig nebun „poţi tot ieli de-acum". ~ 

Dar fata Ei avea atâta milă 
Că inima şi astăzi mi se strânge! 

Numărul poporal pe l an 4. cor. 

Avem câteodată clipe de înălţare; che
mări tinereşti ne sună la urechi, - ca în 
toate primăverile - simţim cum avântul ne 
saltă pe o clipă dela .pământ, spre culmi ideale. 

Dar ne oprim, în aceeaş clipă. Aripile ima
ginaţiei noastre sunt rupte şi orice opi~tire 
ni se pare zadarnică. · · - · 

Sunt rupte aripile imaginaţiei noastre, ori 
sunt îng·reunate cu plumb ... 

ln clipele, când va fi să ne ridicăm, de
mo11ml Distrugerii ne bate bi1nişor pe umeri 
şi ne rânjeşte în faţă: 

- „Opreşte-te, din -avântul tău -caraghios, 
tinere! Nu te eşofa degeaba să-ţi înstruni Jiira! 
Nu iai seama, că azi ţârăitul tău de greer nu 
mai poate răsbate prin uriaşa simfonie, . ce 
am aranjat-o cu atâta competenţă, încât a 
amuţit toate scâncirile dulcege ale trubadu
rilor cu ochii la lună. Muzica mea e stăpână 
de acum. S'a trecut vremea sonatelor şi so
natinelor lui Beethoven şi Chopin. Chiar Wag
ner cel răsboinic şi viforos poate trece şi el 
la penzie, alături de zeii lui reumatici! Azi nu 
mai e decât o singură simfonie: aceea a mea. 
Mai majestoasă decât Taifun-ul, mai sânge
roasă ca uraganul, ce răscoleşte talazurile! 

I 
I 
I 
! 
I 
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Toate zăgazu-rile ridicate de sârguinţa 
noastră, în decurs de atâtea veacuri, s'au pră
buşit şi ·şivoiul se prăvale peste voi, ca să 
nu mai rămână peatră pe peatră din tot ce 
aţi alcătuit voi! Priveşte! Cântăreţele codru
lui abia îndrăsnesc să dripească; paserile că
lătoare sboară speriate şi buimăcite, căci n'au 
aflat decât ruine pe locul unde şi-au clădit 
cuiburile; florile nu mai sunt aşa d~ vesele ... 
parfumul lor s'a risipit. .. ele exală miros de 
pământ şi de putregaiu ... Sute de mii de morţi 

Si-am înteles de ce sărmana Moarte 
Nzzmai pe noi - pe cei viteji - ne plânge. 

Cum fremeta pe-o culme tristă Codrul 
Şi luna sta de veghe peste deal 

. Poate că-'n minte i-a verzit şi Ei 
Că noi suntem vitejii din Ardeal. 

• • 
* 

Dar nu ştii t11 ce dulce e fiorul 
Să ai un steag să ştii că e al tău 
Să-l 'nalt în ceriu, să-l strângi cu foc la piept_ 
Când sângele în jzzru-ti e părău! 

· Atuncea cânt şi strig şi trec prin foc 
Ca volbura ce soarele rar stinge! 

Steagu-i c11 noi şi noi suntem ai lui 
. Şi blestemat e cel ce-aifi ar pldnge!" 

! 
! 
I 

Ovidiu Hulea. 

I 

P.retuJ unui exemplar 10 fileri. 

RfDACTIA 

şi A D M I N I S T R T I A 
Strada Zrinyl Nrul l/a 

INSEIUIUNILE 
se primesc la adminl-

stratie. 
\lu!tuniile publice şi Lov 
deschis costă şirul 20 m. 
Manuscriptele nu se în· 

napoiază. 

au hrănit cu trupurile lor discompuse florile 
aceste„. ele sunt flori din cimitir ... din cel 
mai imens cimitir, pe care 1-a avut omenirea! 
Să. nu vă amăgească deci nimic din primeni
rea acestei primăveri. E o spoială, o mască, 
îndărătul căreia s'ascund ecatombe de morţi, 
de ciungi şi de orfani rămaşi pe drumuri. 

Eu sunt duhul Distru~erii şi opera mea e 
abia la începutul ei. Sutele de mii, ce s'au pră
buşit în încăierarea cumplită, au murit moarte 
năpraznică. Şi voi ştiţi prea bine, că cei ce :iu 
murit moarte năpraznică, nu se pot odihni 
nici in groapă ... Sufletul lor nu află linişte în 
groapa, ce li s'-a deschis f.ără veste, şi pribe
geşte prin lume, în viforul groaznic, ca o 
frunză deslipită de copac, înainte de vreme. 
Ei ·pribegesc în nopţile cele mai negre, pur
tând cu ei miasmele ucigătoare ale gropilor, 
răspândindu-le în lume ... ;Atunci distrugerea 
va fi complectă şi împărăţia mea se va sta
tori pe deplin. Să nu te înspăimânte vorbele 
mele şi să nu ţi se pară străine! Oamenii au 
cu toţii câte o părticea din mine - o ·părti
cea destul de bunişoară.- O mai ascund ei; 
o mai tăinuesc sub lustrul culturii, dar ea iese 
totuş la iveală, în micile ciocniri ale intere
selor zilnice şi în marile conflagraţii ale răs
boaielor. Numai cu prilejuri de aceste îţi dai 
seama, cât de mare e stăpânirea mea. Opera 
mea e neasămănat mai uşoară.ca aceea a du
hului Creator. El munceşte veacuri de-arăn
dul şi mie îmi ajung ·câteva zile, ca să prefa~ 
în ruină cetăţi şi oraşe înfloritoare, să spulber 
mii şi mii de vieţi şi să trag apoi cu plugul 
o brazdă neagră, peste praful şi cenuşa ce a 
mai rămas"! 

• 
Ascultam, aiurit, cuvintele sinistre ale de-

Somiătţile europene şi 

prezicerea răsboiului. 

Oamenii cel mal de seamă din Europa n'au cu
noscut tara, nici timpul lor, În ajunul răsboiulul 

actual. 

Unii învătati. ajutati de un temperament fi
losofie au-socotit că ar fi posibilă prevederea 
evenimentelor istorice, cu siguranta cu care se 
prevede o eclipsă, răsăritul soarelui, ori apusul 
lui; cu siguranta cu care se prevede sfârşitnt 
tunei boale, ori rezultatul amestecului dintre 
două corpuri din eprubeta unui chimist.... fi
losoful francez Auguste Comte se întemeia pe 
această convingere, atunci când punea Sociolo
gia, adică ştiinta societătilor omeneşti (cuvân- , 
tul ca şi conceptul de ştiintă este pentru prima
oară al lui), în rândul ştiintelor .. pozitive", ca 
matematica, astronomia, fisica, chimia şi biolo
gia. Mai târziu marele naturalist şi filosof Du 
Bois Reymond, socotea că mintea omenească 
trebuie să se resemneze a zice un hworabimus, 
un „nu vom şti niciodată", asupra unora din 
cele mai chinuitoare probleme, dar printre a
ceste probleme insolubile nu intra, în spiritul 

. lui, acea a prevederii fenomenelor istorice. Ele 

I s'ar putea astfel prevedea, cu sigurantă. Un căr- . 
turar ar putea să spună mai dinainte, cu câtiva 

Număru] poporal pe 1/1 2 ar oane 
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monului. Vedeam, că ~re dreptate, şi mă ~--i~-1·-~ivilizaţiei~ Şi opinti.rile ~em~nul~i d~~~ugăto~ 
ţiam strivit sub povara grozavă a vorbe- vor fi zadarnice, căci omenirea, avându-şi că
lor lui. ·· · ·· · · · •: ... - rhrea bine precizată, va avea şi experienţa tri-

Mi s'a părut, pe o clipă, că bolta cerului stă dar edificătoare a acestui măcel cumplit. 
se năruie şi se întunecă şi că ·pământul. întTe~ Luaţi ·pildă dela natură! Toate viscolele toarît
se prăvale ·în haos... .;t.'\- ·~ • c.-...:· nei,"tdt nivăţul'şi;pustiul iernîi/e pentruca·n-

Atunci am simţit, cum 0 mână priete- rea"să ·renască, ·neasefuămff maj rtiiffioasă ·Şi 
noasă mă atinge pe umăr: . :.1;i\ p~, .;t>- maf:'fecundă, cu ·ficca~.e- prtrrl~va·r~l''. "·(~ ·: · l 

~,!~ ~,,~;_,_ :·;1 }ţ,,'y.ttt.', ,„~d!l~t.\~.!· i.l; l 

- „Opreşte-te, prietene, d•n gândurile • 
tale posomorîte! Eu ISiunt geniul Creaţiei -
şi nu-ţi face nici o supărare pentru cuvintele 

·cinice a1le Demonll'lui drstrugător. El e tăgada 

Când geniul Creaţiunei şi-a isprăvit vorba, 

Sâmbătă, 1 Maiu 1915. 

am rămas cu ochii aţintiţi în zarea scăldată 
în lumină. 

Râmiunele sglobii sprnrecau văzduhul... 
fluturi multicolori săltau în razele 'de aur ... 
triluri măesfre :răsunau din codrul înver7it. r i '-·~ 1 • ~ ·' .. ·• • ; • ; . • . · , 

1M1~am descopent capul, ca intrând în-
t(,9n ~?.m. supţrp şi am îngânat: · 

·' .„t~',Vino ··între noi, sfântă Primăvară! 
Vino, d.i"suflui''unei noui vieţi: cu dragoste, 
cu milă şi cu dreptate! 

Vie împărăţia ta! 

........ - " â "· _„ i - şi tăgada e înrudită cu moartea. El nu 
poate să alcătuiască nimic, d se bucură nu
mai când poate să surpe ceva, din ce am clă
dit eu. Jertla Românilor pelltrn tron şi patrie! 

Dar el n'a reuşit niciodată să inăbuşe în 
oameni dorinţa de muncă şi propăşire - şi 
nu va reuşi nici afum. E adevărat, că azi se 
prăbuşesc şi se -nă·ruie atâtea vieţi şi atâtea 
opere, ridicate cu sforţări enorme. 'Dar, cu 
toată groaza ·ce ţi-o inspiră acest spectacol; 
el n'are să dăinuiască mult. In alcătui'rea lu
mii de azi, s'au strecorat, chiar la temelii, 
unele pietre găunoase ... Era şi multă nedrep
tate pe 'lume. Şr, cum temeliîle .au început să 
se clatine, o parte a zidului s'a surpat - dar 
numa1 o parte - şi o vom reclădi iarăş, mult 
mai frumoasă şi mai trainică, de cum era. Şi 
zidul se va ridrca tot mai ~us ... tot mai sus ... 
până va atinge aripile norilor şi se va pierde 
în zările albastre. 

Demonul Distrugerii nu va isbuti să se 
încuibe în el, decât arare, - din vina oa.:. 
menilor - când .pietrile şi cărămizile între
buinţa te vor fi rele ... Atunci va încerca să 
se cuibărească iar .printre ·spărturi, dar opin· 
tirile lui vor fi de scurtă durntă şi zadarnice. 

Măcelul ce· se desfăşoară acum, nu e o 
distrugere numai, ci, mad muH, o prefacere. 
In valurile de sânge şi de lacrimi ce curg, îu 
uraganul de suspine, omenirea se va purifiica 
şi se va înălţa sufleteşte ... Ea va desluşi, de 
aci înainte, cărarea adevărată, pe care are 
să purceadă, ca să ajungă la liman. E cărarea 
dragostei, a milei şi a dreptăţii. 

Purcezând pe această cărare, ea va pu
tea să-şi clă<lească înainte măreaţa zidire a 

ani, cu câteva zeci de ani, dacă sau câte revo
lutiuni vor fi, ce ,se .va; 1Mâmpla cu trbnilrile 
dintr'o parte, sau cu frontierele din. altă parte .... 

Totu$ cbntrâ acestui'fei' obtimist de a Judeca 
puterea intelectului omenesc. fată de minunile 
istorice, avem vesnicarde·samăgjfe pe căre rea
litatea o dă prevederilor ·făcute de oamenii ·cei 
mai de seamă. c. • · 

Care contemporan a marei revolutiuni fran
ceze dela finele secolului al XVIIl-'lea ar fi pu
tut prevede cu putini ani mai târziu aparitiunea 
in franta a monarhiei absolute, sub Napoleon 
cel mare? t 

Dar răsboiul actual e cea mai frumoasă do
vadă că misterul istoric este din cele care des• 
fide puterea mintei noastre. EI Îil1 felul -cum se 
desfăşoară, ne arată că asunra evenirnentelot 
istorice. şi asupra aprecierii popoarelor, şi· cei 
mai de seamă oameni se pot înşela, nu cu aproi 
ximatii mici, ci cu depărtări de ca'.cul, cari ne 
.arată tocmai lipsa calculului! ' 

Vom ilustra această ignorantă si nevinovată 
înşelătorie prin câteva exemnle tipice: · ' i 

In Franta se credea că ântipatriotismul e o 
fortă, că el este un curent cu rădăcini puternice. 
Lucrul acesta îl credeau nu numaf.rstrăi.nii-.· dar 
şi multi Francezi, si· di litrei acei ·.f ran~ezi :cB.n 
reprezintă prin cultura şi spiritul loi: .. rasoa, i;fa
lică. lată ce scria .marele critic. :marele ~rudit, 
Emile Faguet, cu trei-patru ani înaintea răsbo-
iului de acuma:· ~ · ·, 

Lista soldaţilor Români . din comuna Bucium-Poieni, comitatul 
Albei-de-jos, pe câmpul de luptl. 

l - •. - ' •' i' ·' 'J •• '' ! . 

Alesandru Tandreu, stud. iur., prisonier în 
Astrachan, Rusia 

Geon!e Colda, invătător 
Alesandru Jurca, invătător 
Nicolae I. Adamovici. ·contabil 
Ioan Tandreu cassier. 1 copil 
Simion Morariu, 2 copii 
Macarie Costinaş, 2 copii 
Nicolae Bembea, 2 copii 
!Simion Tandreu 

1 O Alesandru Ianc, 2 copii 
Nicolae Ianc 

. Teodor Ianc 
Dumitru Morariu 
Nicolae Morariu 
Ioan Ianc 
George Ianc 
Nicolae Lup, 7 copii 
Ioan Brătilă · 
Alesandru Brătllă 

20 Simion Lut> · · · · 
Todor Danciu : 
Ioan Danciu · 
Alesandru Ianc, I copil, prisonier în Rusia 
Nicolae Ianc. 4 copii ' · · 
Ioan Ianc'··· 
Simion Ianc 
Traian Ianc 
Nicolae Ianc, 1 copil 
Ioan Mitrosc · - · 

30 Dumitru Simon, 2 copil 
„" ;Lazar Jurca, 2 copii 

Ni~olae Popa 
Ioan Colda 

„ln franta, din contra, ideia de patrie alu
necă încetişor pe partta ridicolului. fnstitutorii 
francezi o combat cu energie şi chiar cu eroism; 
căci dacă f ranta ar fi cucerită, cel putin dP ori 
care altă tară, afară de Belgia şi Elvetia. ne 
ştiind să predea decât în franţuzeşte ei ar pier-
de pânea pentru triumful convingerilor lor: 

profesorii din învătământul secundat· şi supe
rior. sunt pentru cei mai multi dintre ei. nu 
zic antipatr.ioti, dar de-asupra ideei de patrie; 
lucrătorii sunt indiferenti. burghezii se încălzesc 
putin şi clasele înalte au moravuri şi spirit cos
mopo!ite. 

Aceasta nu ar· fi tocmai firesc venind din 
partea unui J)opor învins, dacă, de sigur, po
porul francez nu ar pune un oarecare punct de 
onoare, îmi pare, a fi antipatriot, tocmai pen
trucă a fost învis ... Să adăogati la aceasta că 
Francezul, prin vanitate, să zicem mai dreµt 
prin stima de sine, este antitradiţionalist, nu-i 
place a gândi servil la ceeace părintii au gân
dit, dar tocmaj patria este tradiţia prin exce
lentă. 

Adăogati apoi, că Francezul, în urma acelei 
dispoziţiuni intelectuale, a devenit antireligios, 
şi că religiunea comună fiind unul din elemen
tele ordinare şi unul din fermentii obişnuiţi ai 
patriotismului, ar fi ca cineva să fie suspect de 
stntimente religioase fiind patriot, şi din con
tră el pare desrobit de sentimente religioase 
a tun ci când e rece patriot". ·' · · ,, ·' · 

Nicolae Brătită 
1Ioan BrătHă 
Ioan Tandreu 
Nicolae Cosma. l coPil 
Dumitru Cosma 
George Costinaş, 5 copii 

40 Ioan Ţipter 
Ioan Ţipter 
Nicolae Popa 
Alesandru Cosma 
iAlesandru Cosma 
Nicolae Ianc 
Ioan Ianc. prisonier în Krasnajarszk, itrani-

ta Mongoliei 
Alesandru Ianc 
George Tontea 
Teodor Mirza, l CoPil 

50 Nicolae PoPa. 3 copii 
Nicolae Ţlpter 
Constantin Colda, 5 COPII 
Nicolae Simon 
Ioan Simon 
Alesandru Trifa 
Ioan Tontea~ 3 copil 
Alesandru Colda, 2 copii 
Moise David, -t cooil 

· Nicolae Trlfa 
60 Nicolae Trifa 

Moise Costinaş9 2 copii 
Ioan Ianc•'" ' · 
Constantin Sularea, 1 copil 
Nicolae Bâcălan 
Simion Danciu. 5 copii 

100 George Danciu '. 

(„De la Patrie.''.. Le.s dix t;ommandements). 
. ,.. ' I., . ..,\ • 

Ce a rămas adevarat din aprecierile lui Fa
guet? ln Franta până şi Herve a cerut înrola
rea în ·rândurile celor destinaţi mortei pentru 
patrie; institutorii au fost decimati în răsboi, şi 
în rândurile oştirei franceze s'au înscris volun
tari chiar şi aceia cărora vârsta le dedea facul
tatea <le-a sta acasă, şi-a fi„. antimilitarişti en 
chambre! . '. ,·, ,. 

., . 

Alte exemple: 
Marele orri politic Biilow spunea unuia ga

zetar francez, Huret, că răsboiul nici odată nu-l 
va provbca Germania, care n'are nici un inte
res a:..l face. Acel'eaşi idei. absolut · contrare 
realitătii, le vedem analizate în ultimul număr 
din ',,La· Revue des .Oeux Mondes''; si tot de 
acolo aflăm cum Steed, atât de bine primit Ia 
curtea vieneză, informa Europa de intenţiile 
absolut pacifiste ale Austriei. cu un an înain
tea răsboiului; · şi de excluderea absolută din 
mintea europenilor a ideei de răsboi. Când ne · 
dăm seama de aceste deosebiri dintre gânduri 
şi realităţi, atunci înţelegem de ce previsiunea 
în istorie este o mare ~ţstific'!-re a cugetelor. 
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n , Alesandru Simon, 2 copii 
!<' 
~'I' George Ianc, 3 copii 

Simion Ianc, 3 copii 
Ioan Trlfa, 3 copii 

~ :/ George Solca 
!-' 

70 Simion David 
Toma Ţipter 
Simion fişter, 1 copil 
Simion Ţipter. 2 copii 
Alesandru Ţipter 
Alesandru Costinaş 
Urs Jurca 
Nicolae Colda, 3 copii 
Ioan Jurca 
Simion Colda 

80 Alesandru Bogdan 1 copil 
Todor Tontea 
George Costinaş t (mort) 
George Clapa, 2 copii 
Nicolae Clapa 
Alesandru Costinaş 
Nicolae Costinaş 
Nicolae Ianc 
Macarie Jurca 
Nicolae Jinariu. 3 copil 

\ lloan Ianc, prisonier În KiJev Rusia. 1 copil 
- 90 Ioan Colda, 1 copil 

Simion Colda, 4 copii 
Nicolae Tandreu 
George Tandreu 
Alesandru Colda, 4 cooii · 
Ioan Colda 
Nicolae Colda 
Ioan Colda 
Nicolae Colda, prisonier in KiJev, Rusia, 1 c. 
1Ioan Tandreu 
Ioan Colda 
Nicolae Colda 
Nicolae Marian 
Macarie Bolundut 
iTeodor Bolundut. 2 copil 
Ioan Bolundut 

11 O Alesandru Crâsnlc 
Alesandru Ţipter 
Ştef an Ţipter 
Alesandru Costea 
Sivestru Marian, 2 copil 
Victor Ianc 
Mihailă Sularea. 2 copii 
Macarie Costinaş, 4 copil mort in Galitia 

120 Dionisie Adamovici, asistent de farmacie 
Ioan Costinaş, 2 copil 
Simion Colda, 4 copii 
George Băieşanu 
Nicolae Ceteraş, 1 copil 
Teodor Danciu, 6 copii 
Nicolae B02dan, l copil 
Macarie Bolundut 
Ioan Costinaş, 5 copii 
Simion Jurca, primar, l copil 

130 Dumitru Trifa. l copil 
Ioan Ianc, 2 copii 
Ioan Colda 
Iuliu Adamoviciu, student VII gimn. 
Ioan Cosma 
Oeorge Cosma 
Oeorge Cosma 
Alesandru Trlfa 
George Crâsnic 
Simion Colda 

140 Nicolae fişter 
Nicolae Colda. 1 copil 

LA LUCRĂRI MILITARE: 
Nicolae Bocioc 
Macarie Popa· 
Simion Ianc 
Nicolae Colda, 3 copii 
Moise Tipter 
Moise Costinaş 
Simion Cosma 
Nicolae Cosma 

150 Alesandru Ianc, 3 copii 
Simion Ianc 
Comuna noastră Bucium-Poieni. numără 

1125 suflete, dintre cari se aflau emigraţi nainte 
de răsboiu circa 500. 

Comunicat prin: Nicolae Pratia, 
învătător .. 

- Din Parlamentul wigar. -

lndrumarea deputatului slovac f. Iuriga. 

Tcrminiînd deputatul de origine slovacă Ferdi
nand ltlriga în şedint::i• de Luni discursul său, în 
ţa!"e a subliniat -credinta şi eroismul poporului 
slovac, în lupta contra primejdiei comune alăturea 
cu Maghiarii, dela care aşteaptă rezultate favora
bi~e pentru viitor, a: fost îndrumat de viceprezi
dentul C. Szasz, care prezida şedinţa cu următoa

rele cuvinte: 
„On. Cameră! Nu am voit să întrerup pe 

orator în decursul vorbirei sale, dar pentm e
vitarea de neîntelegeri, mă văd silit să mă ra
portez la aceea, că, dacă am priceput bine pe 
d. deputat, s' a denumit pe sine, de repefite-ori, 
reprezentant . at poporului slovac. Simplamente 
numai atât voiesc aici să constat, că în această 
cameră, cu excepţia dlor deputati croaţi, totl 
cellaltl domni deputati sunt deputaţi maghiari!" 
(Aprobări). 

• 

Declaratia Croaţilor. 

In şedinta de Luni a dietei. la desbaterea pro
iectului de lege relativ la extinderea îndatorirei 
de glotaş, a, luat cuvântul în numele CroaWor, 
deputatul Guido Hreljanovics, ca'!"e începând în 
limba croată şi continuând în limba maghiară, a 
făcut următoarea declaraţie: 

„Visoki Sabore! ln numele meu şi al demz
ta(ilor trimişi de regatele croato-~lavono-dal

mate, îmi iau voia a face următoarea decla
ratie: 
Naţiunea croată şi-a împlinit în cursul veacu-

. rilor la fiecare prilej; când a cerut trebuin(a, 
datorinţa fată de regele său. Aceasta o dove
desc acele jertfe, pe cari le-a adus naţiunea a
tât pe câmpul de luptă, cât şi acasă şi este gata 
a le aduce şi de aici înainte. ln acest scop adu
cem şi aceastd nouă jertfă şi votăm proiectul 
aflâtor in desbatere în acea sperantă, că inte
resele economice şi culturale ale nati1mei se 
vor păzi dllpă putin(ă, fără păgubirea interese
lor de apărare şi finând acelea în vedere". (A
probări vii). 

Am citat exact această dec!aratie interesantă 
şi caracteristică după notele stenografice ale Jur
nalu1'ui dietei. O analiză credem e de prisos. 

Cont. Ştefan Tlsza despre comunitatea 
afacerilor de stat cu Austria. 

Răspunzând mai multor interpelări în şedinţa 
de Merc11ri a dietei primul-ministru contele Ştefan 
Tisza :a• făcut următoarea declaraţie: 

Am credinţa, că nimeni nu consideră de 
vre-o mare fericire faptul, că toate funcţiunile 

noastre de stat trebuie să ni le regulăm într'a 
atare comunitate de ·stat, încât în cele mai 
multe cazuri suntem sili(i să procedăm de a
cord c11 autorită(ile altui stat. ( Aprobiiri vii în 
stânga. Preşedintele sună). Am credinţa că 
fiecine recunoaşte, că foarte multe chestii ar 
putea fi rezolvite m11lt mai folositor .... (Aprobări 
şi ilaritate în stânga). 

Strigăte în stânga: lnceve să fie omul no
stru. 

Cont. Şt. Tisza: cu aceasta am voit să spun 
numai 11n lucru natural, că guvernamentzll no
strn în multe cazuri este îngreuiat şi se com
plică ln urma faptului, că Ungaria se găseşte 
in conexiune permanentă cu cellalt stat al mo-

narhiei, pe care conexiune nimeni nu vrea s'o 
dfsfqcli.m 

Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Se comunică dela cartierul general: 
Situatia generală e neschimbată. 

In multe sectoare ale frontului din Polonia rusească 
şi ale celui carpatin s'au dat violente dueluri de artile
rie. Bateriile noastre operează cu efect împotriva car
tierelor şi depozitelor de material de răsboiu ale Ru
şilor. 

fn şesul Opor, după o canonadă zadarnică de câteva 
ore noaptea inamicul a încercat un atac împotriva po
ziţiilor infanteriei noastre, dar după o scurtă luptă am 
respins pe inamic pe întreg frontul. 

• 
Berlin. - Se comunică dela marele cartier general: 
Pe frontul occidental: Pe malul vestic al canalului, 

spre sud dela Ypern, dealungul gârlei Yserle, lângă 

pozitiile noastre de lângă Steenstrate si Hetsas inamicul 
atacă de ieri după amiazi continuu, dar fără efect. Spre. 
ost dela canal, un comun atac al francezilor si Engle
zilor dat ieri împotriva noastră a eşuat cu foarte con-
siderabile pierderi pentru inamic. · 

Numărul tunurilor capturate în luptele ce s'au dat 
spre nord dela Ypern se cifrează la 63 . 

Exploziile minelor inamice dealungul căci ferate 
Labasse-Bethum şi în Champagne, spre nord dela Le_ 
mesnil n'au avut efect. Am respins cu mari pierderi 
pentru inamic atacurile de noapte ale francezilor date 
împotriva poziţiilor pe cari le-am cucerit ieri noaptea 
la Mesnih Prisonierii francezi pe cari i-am capturat aci 
erau într'o situaţie deplorabilă. Tremurau de frică, de
oarece ofiţerii lor le spusese c.ă îndată ce vor ajunge 
în captivitate germană vor fi îrnpuscati. 

Poziţiile noastre de pe înălţimile dela Mosella, .s~re 
sudo,')t dela Verdun le-am împins înainte cu cativa 
metri si le-am fortificat. 

Situaţia în Vosgi e neschimbată. 
Pe frontul oriental: Spre sud dela Kalvaria am ocu

pat satul Kowale si o înăltime situată spre sud dela a-
cesta. • • 

La Oachowa, spre sud dela Sochacew am cucerit nn 
punct de sprijin al Rusilor. 

Declaratiile generalului Boroievici. 
BudaPesta. - Dela cartierul pressei ~e. a

nuntă: Comandantul de armată Bo~oev~Ot a 
declarat în fata corespon~entilor de :asb?m: , 

Situatia noastră pe campul vd~ ras~O!U ac
tualmente e aceea. că stăm fata m tata ~ngro
pati în tranşee. In chipul acesta rasboml . va 
putea tine ani de ~i1e şi în .sfârşit s'~r decid.~ 
nu prin strategie, c1 econo!:'11~eşt.e. Nc:1 solda~u 
ne găsim aci, pentru ca sa 1rnp1~decam }av~
i:i;iile economice car.i le cayze_,aza un r;isborn 
lung, iar biruinta dm l!rm~ sa o elu~tam pe 
\tâmpul de răsboiu. Otens1va re~ţama mult~ 
jertfe, iar noi crutăm acum aoi:nenu, p~ntr~ ca 
soldatii ne sunt cei mai scumpi. Treb~ie- sa~ a
şteptăm momentul potrivit . când s~ 1~cercam 
atacul în conditiuni favorabil~. Daca e.up.tarea 
vre-unui câştii:i; ar costa o mie de o~m~m, re
zultatul trebuie să fie de aşa încât sa a1be va
loarea jertfei ce o aducem. 

Lupte de artilerie. 

EPerjes. - Situatia no~stră e _neschi~bat 
favorabilă. Artileria noastra g!e3l .1mpuşca c~1 
succes pozitiunile ruseşti de ~e malt1mca Blatrn. 
Spre nord de Curina a fo~t 1mpu~cat un aero
plan rusesc. ·In comita tul Saros tot1 sunt de spe
rante!e cele mai bune. 

AsediaCea Dardanelelor. 
Atena. Hestia scrie despre debarcarea 

anglo-franceză pe peninsula Ga.lipoli urm~toa: 
rele: Aliat ii au debarcat pe pemnsul~ Gallipoh 
în 4 puncte cari sll'l1t departe deolalta: la capul 
Su vaia, la 'capul Helles, aproape d~ forţurile 
nimicite dela Sedilbahr, pe tărmul smulm Se
ros, sub JenkiOi. iar pe tărmul asiatic aproape 
de fortul Kum-Kaleh. Probabil planul aliatilor 
a fost ca să atace deodată şi oe tănnul euro
pean si pe cel asiatic şi aşa să taie drumul de 
comunicatie al trupelor turceşti cu Bulairul. Ei 
au voit să atace din spate armata de ·Pe uscat 
a Turcilor şi astfel să frângă rezistenta forturi
lor din Dardanele. 

Comandantul suprem al trupelor debarcate 
e generalul englez Hamilton, dar trupele aduse 
9in Mudros şj condus~ de generalul france~ 
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D'Amade au operat independent. Portele de
barcate de aliati le putem pretui la 60 mii oa
meni. Armata aceasta constă din 2 divizii fran
ceze şi alte 2 engleze. Aceste două divizii din 
urmă sunt compuse din soldati din Australia şi 
Noua Selandă. Alte două divizii sunt în drum 
din Egipt spre Dardanele aşa că aliatii vor în
cerca să opereze pe uscat împotriva Dardane
lelor cu vre-o 90 mii oamerri. Comandantul en
glez speră că va primi încă trupe auxiliare din 
Egipt si în sfârşit va avea pe teri torul· Tur
ciei o armată de 180-200 mii oameni. 

Tratative între Grecia şi tripla 
întelegere. 

Roma. - După ştiri din sursă balcanică zia
rul „Idea Nazionale" crede că s'au început tra
tative între Grecia şi tripla întelegere, dar ar 
f! prematur să se prevadă că aceste tratative 
ar izbuti la o acceptare completă a condiţiunilor 
puse de Grecia. Aceste negocieri se tin la Paris 
şi Ia ele ia parte şi principele George. 

Din unele sfere diplomatice se spune că ar 
fi vorba de a se stabili deocamdată principiile 
p'e care s'ar baza acest acord. Angajamentele 
ce s'ar lua ar fi subordonate actiunei victorioa
se a aliatilor în contra Dardanelelor; de aceea 
nu poate să fie vorba încă de angajamente for
male între cele două părti contractante. 

Ruşii pre2atesc o ofensivă contra 
. Sileziei. 

Roma. - „Journal de Paris" primeşte din 
Varşovia ştirea că statul major rus după ce 
şi-ar fi asigurat ocupaţiunea în Carpaţi -ar în
cerca o ofensivă la aripi în scop de ameninta 
Cracovia şi Silezia. · · ' 

Pescuirea unei noul mine. 
Constanta. - O nouă mină s'a pescuit as

tăzi de nişte pescari, în apropierea satului Ko
morova. Autorităţile au fost avizate şi au dis
pus paza minei spre a se evita vre-o nenoro-
cire. · 

Noul pretentiuni japoneze. 
Rotterdam. - Reprezentantul Japoniei ttioki 

a remis guvernului chinez nota, care cuprinde 
noui pretenţiuni <lin partea Japoniei. Nouile pre
tentiuni japoneze sunt cuprinse în 24 de puncte. 
Pentru împlinirea acestor pretens<iuni nota nu 
fixează un termin hotărît. 

Sonnino şi Tittoni la re2ele Italiei. 
Roma. - Ambasadorul italian din Paris Tit

toni şi ministrul de externe Sonnino au fost în 
Quirinal, având cu regele consfătuiri îndelun
gate. 

Spaniolii doresc Gibraltarul. 
Genf. - Lui „Matin" ·i se telegrafiază din 

Madrid: Azcara:te a ţinut ieri un discurs spu
nând că Spania treb!.J.ie să dea Ceuta pentru 
Gibraltar, căci acesta are o importantă cu mult 
mai mare pentru Spani<Jli, decât posesiunea .Tan
gerului căci Oibraltarul găsindu-se ~n oosesiu
nea Englezilor, e un spine în corpul natiunei 
spaniole. 1 

Un nou Incident 2reco-bul2ar. 
. Sofia. - După ocuparea insulei Lemnos de 

către Englezi, d. Radoslavoff a rugat pe coman
dantul trupelor să inspecteze temniţele greceşti 
din insulă, deoarece guvernul are inlorrnatiuni 
că în ele sunt deţinuţi prizonierii Bulgari făcuţi 
de Greci din al doilea .răsboiu balcanic. 

Commulantul englez a făcui o tnspec(ie şi a 
găsit, în adevăr, mai, rrudţi din aceşti prizonieri 

Legaţiunea engleză din Sofia a informat pe 
d. R.adoslavoff că toţi aceştia au fost îmbarcaţi 
pentru a fi transportaţi la Dedeagaci. 

$tirea despre descoperirea făcută în închi
sorile greceşti de pe insula Lemnos, a produs o 
vie iritaţie în opinia pub/i.că din Bulgaria. 

Ziarele invită guvernul să facă demersuri 
foarte energice pe lângă Grecia„ ca să libereze 
şi pe ceilalţi prizonieri, cari, probabil, sunt de-
tinuti în celelalte insule greceşti. · 

Caracteristic este că guvernul grecesc a de
clarat acum câteva luni că nici un prizonier bul-
gar nu se mai află în Grecia. ' 

Acest incident va agrava relaţiile cari şi aşa 
sunt destul de înăsprite în ultimul timp. 

,,R O M Â N V L" 

De ce România a rămas neutră. 

Bucureşti. - Intr'un lung articol cunoscutul 
scriitor englez d. Thomas Cyrtin se ocupă de 
atitudinea României şi examinează motivele cari 
o retin dela o intrare în actiune: , . 

- România - spune scriitorul englez - s' ar 
decide pentru o intervenţie înarmată numai în 
cazul când Rusia ar sdrobi complect rezistenra 
Ungariei şi când ea ar fi asigurată şi împotriva 
unui atac din partea Bulgariei. 

Victoria triplei-înţelegeri o ar expune pe Ro
mânia Rusiei, ar schimba Marea-Neagră intr·o 
mare rusească şi ar constitui o permanentă pri
mejdie şi pentru independenta poporului român, 
deoarece Rusia desconsideră orice consideratii 
de naţionalitate. O intrare în răsboiu a Româ
niei alături de tripla-intelegere, ar atrage o ime
diată ieşire a Bulgariei. Despre această mişcare 
trebuie ea să-şi dee searna chiar şi în cazul unei 
sigure obţineri a Bucovinei. 

Pentrµ o împăcare sârbo-bulgară. 

Bucureşti. - Se anunţă din Niş, că politi
cianu progresişti agită„pentru ideia păcii şi cer 
ca Serbia să facă cesiuni în favorul Bulgariei
Pressa este supusă unei severe cenzuri din par
tea conducerei armatei. Nu demult d. Paşici, pri
mul-ministru, a făcut aluzii la abuzurile ce le 
comite conducerea armatei. 

Intrevederi importante la Roma. 

·Roma. - Ieri d. Sonnino. ministrul de ex
terne a avut lungi întrevederi cu mai multi di
'ptomati, intre cari cu ambasadorul francez d. 
.Barrere şi cu baronul Macchio. ambasadorul 
·monarhiei la Roma. Mai târziu d. Sonnino a 
avut o întrevedere şi cu primul-ministru d. 

, Salan~rat apoi a fost întrto audientă de oră la 
,rege. 

Trădătorii de patriei. 
Sibiiu, 28 Aprilie n. 

Intre multele proiecte de lege prezentate ac
tualei sesiuni parlamentare din Budapesta se 
află şi unul, prin care se intentionează confis
carea averilor celor ce s'au făcut vinovati de 
crima tradării de patrie. 

Ce e tradarea de patrie? Codul nostru pe
nal o definiază astfel în paragraful 127: făp
tuirea îndreptată în mod direct spre aceea, ca 
să se schimbe, prin fortă, constitutia statului 
ungar, sau comunitatea de stat existentă între 
tările cari formează statul ungar, sau· Iev·ătu
rile existente între statul ungar şi cellalt stat 
al monarhiei austro-ungare. Apoi făptui.rea în
dreptată în mod direct spre aceea, ca teritorul 
statului ungar, sau teritorul celuilalt stat al mo
narhiei austro-ungare, ori o parte a acestora, 
să fie pusă prin fortă sub domnie străină, sau 
să fie luată cu forta dela statul căruia apar
tine. 

Aceasta e tradarea de patrie, care se nP.
depseşte în cazul prim cu temnită până Ia 15 
anj, în cazul al doilea cu temnită pe viată. In 
ambele cazuri apoi cu pierderea oficiului şi a 
drepturilor politice. Pedeapsa stă deci în ra
port cu crima, pentrucă mare fiind crima. grea 
are să fie şi pedeapsa. 

Sâmbătă, l Maiu 1915~ · .,.'. 

Jtarantează întrucât făptuirea sa cuprinde în sine crl
'terlul crimei de lesă majestate sau de tradare de pa-
1rle, pentru restituirea pagubei, a vloliril, sau a altor 
pierderi născute din actlunea sa, fără considerare La 
mărimea pierderii şi la faptul, că aceasta există cu a
devărat, astfel, că deodată cu săvârşirea făptuirii, în
treaga sa avere, trece, pe baza legii, asupra statului. 

§. 2. Asupra averii mişcătoare şi nemişcătoare a a
celuia, in contra căruia există gravă bănuială, că ' să
vârşit făptuirea punibilă din paragraful 1„ e a se ordona 
sechestrul după legea executională, pentru asigurarea 
"pretenţiunii statului, la propunerea procurorului regesc 
de stat, făcută deodată cu introducerea cercetării pe
nale, ori după aceea, fle că procedura penală e pen
.entă la judecătoria civilă, ori la cea militară. Secbe. 
strarea o ordonează Judele de Instrucţie destinat in 
mod special din partea ministrului de justltle. lnstruc
tille amănuntlte cu privire la ordonarea, efectulrea şi 
sistarea sechestrării, le stabileşte cu privire la preten
ţiunile legale ale sotiilor celor lnvinulţl, ţsvorite din 
,dreptul conjugal, şi cu privire la .susţinerea persoanelor, 
cari au pe baza legii fată de cel invinuU dreptul de sub
slstentă, mlnisterlul, pe calea ordlnatlunll. 
' §. 3. Legea aceasta intră în vigoare in ziua pubUcării 
şi va fi executată din partea ministerului". 

Se intentionează deci prin acest proiect de 
lege amplificarea codului penal, dându-se un 
înteles mai larg crimei tradării de patrie si de
cretându-se. că cel ce săvârşeşte aceasta crimă, 
îşi pierde nu numai libertatea personală şi drep
turile cetăteneşti ci şi - averea. 

Noi, Românii din statul ungar, n'am avut 
.trădători de patrie şi credem că nici nu vom 
'avea. Nu poate să ne privească asprimea legii. 
Am avut multime de procese politice, multi am 
stat în temniţă şi am plătit amenzi grele, toti 
insă pentru pretinse agitaţii, nu pentru trada„e 
de patrie. Ne vom feri de crima tradării de patrie 
şi în viitor. Şi totuş ne îngrozim, când ne glin
.dim la multele greşeli ce se vor putea comite 
pe urma aplicării pripite a acestor noui dispoziţii 
judecătoreşti. $i ele vor fi aplicate cu pripeală, 
:pentrucă e vorba de făptuiri săvârşite în vreme 
:de răsboiu, când procedura e scrută şi când o 
simplă bănuială ajunge, denunţarea unui duş
man, contrar politic, ori voitor de rău, e sufi
'.cientă, pentruc{l juaecătoria statarială de ex. 
.să te afle vinovat pentru crtma pe care n'ai să
vârşit-o. Şi eşti trimis, ori în lumea ceealaltă, 
ori în temniţă pe viată, iar averea ţi se ia din 
vartea statullli şi familia îti rămâne peritoare 
de foame. 

lntrebarea însă e, că în drept este oare sta
tul să iee dela cetăţenii săi aceea ce nu li-a dat? 
Drepturile cetăţeneşti le avem dela stat, oficiile 
publice sunt ale statului, dar averile nu statul 
ni le-a dat, ci cetăţenii şi le-au adunat, prin pro
vria lor diligentă, ori trăind cu cumpătare şi czz 
cruţare. E adevărat, că şi în vremile vechi era 
obiceiul, că Coroana, Regele, confisca moşiile 
dela nobilii, cari se purtau cu infidelitate faţă de . 
persoana sa, dar acestea erau rrwşii donate no
bililor tot din partea Regelui, din partea Coroa
nei, pentru vitejii săvârşite pe câmpul de răs
boiu şi pentru alte fapte patriotice. Se lua deci 
îndărăt aceea ce s' a fost dat altădată. Dar prin 
confiscarea plănuită acum, se ia din partea sta
tului aceea ce n' a dat statul. 

Am dori, ca toate aceste momente să fie puse 
î1z cumpănă cu toată seriositatea şi înţelepd11-
nea cu ocasiunea desbaterii în dietă a proiectului 
acestuia de lege, pentruca el să poată fi votat 
apoi în o astfel de textuare, care să eschidă orice 
posibilitate de a se face greşeli cu prilejm pu
nerei în aplicare a asprelor sale dispoziţiuni. 
Mai ales aici are loc respectarea principiului. ju
decătoresc, că mai bine să scape nepedepsiti 
zece vinovaţi, decât să fie pedepsit pe nedreptul 
un singur nevinovat. Pentrucă nu e vorba numai 
de criminalul, care a săvârşit făptuirea, ci şi de 
membrii_ nevinovaţi ai familiei sale, cari nu pot 
să fie şi ei pedepsiţi atât de aspru, perzându-şi 
întreaga avere, care acum e a lor, nu mai mult 
a criminalului împuşcat, spânzurat, închis pe 
viată, ori - fugit în altă ţară'~) . 

(„Tel. Rom.") 

Despre averea celor dovediti, că au săvârşit ! 
crima tradării de patrie, nu se face nici o po
menire în codul nostru penal, şi această 'lipsă 
vrea să o suplinească acum proiectul de lege, 
despre care vrem să vorbim şi care a fost pre
zentat dietei în textuarea următoare: 

I •) La punerea foii sub tipar aflăm din ziarele din ca
l pitală, că conducătorii partidelor opozitîonale maghiare 

au luat hotărârea într'o conferenţă, ca să combată pro
iectul de lege tocmai din motivele înşirate în acest 
articol. - Nota Tel. R<>m. 

l. Cetătegnul ungar, care tn vreme de răsbolu se 
alătură la duşman şi-l di ajutor acestuia prin spionaj, 
prin serviciu cu anna, sau prin alte prestatlunl, ori în 
scopul acesta se ataşează la vre-o trupă duşmană, sau 
in mod voluntar se indepărteazi pe terltor duşman: 

I 
I 

' '· 
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INFORMAŢIUNI. 
Arad, 30 Aprilie 1915. 

- Mâne, Sâmbăt<l, I Maiu n. fiind sărbătoarea 
întregei muncitorimi din (ară încetează orice lu
crări în ateliere, iar a doua zi fiind sărbătoare, 
Duminec<l, numărul viitor al ziarului nostru va 
apare Luni seara. 

- Vizita M. S. re2ina Elisabeta la mănăstirea 
Cotmeana din jud. Argeş. ln ziua de IO Aprilie 
v. pe .Ia orele 4, M. S. regina Elisabeta, a vizi
tat satul şi mănăstirea Cotmeana. Pe la jumă
tatea satului, unul din poduri, fiind rupt, auto
mobilul regal a fost nevoit să aştepte până 
când locuitorii, au restabilit în mod provizoriu 
circulaţia. In acest interval, M. S. s'a odihnit 
în parcul ocolului silvic Cotmeana ce se află 
în apropierea podului rupt. 

A fost de ajuns să se audă de sosirea M. 
Sale, şi din toate părtile a venit lume şi mai 
ales copii cărora M. Sa le-a împărtit bani des
mierdându-i pe fiecare cu cunoscuta-I duioşie. 

La mănăstire, un adevărat monument isto
ric zidit de Voivodul Mircea la anul 1339, suh 
domnia căruia valea Cotmenii, a fost teatrul 
unui răsboiu, unde ca probă evidentă sunt cele 
două bombe de 2 şi 4 jum. oca, găsite 'sub să
pt1turile unui zid al mănăstirei. M. S. regina a 
cidmirat frescurile şi în special intrarea în bi
serică, care este unică în felul ei. 

nic corul Reuniunei române de cântări, care 
a perdut în defunctul pe unul din cei mai buni 
membri activi ai săi. Au r~imas după defunctul 
o ăduvă şi două fetite minore şi bătrânul său 
tată. - Dumnezeu să-i facă parte cu drepţii. 

O broşură folositoare. Preţuitul nostru prie
ten, profesorul universitar d. Dr. Urban Jarnik, 
care se bucură de mari meritate simpatii în cer
curile româneşti de pretutilldcni, şi-a luat nobila 
sarciuă de a publica într' o broşură cele mtri ne
cesare Convorbiri cu soldaţii români răniţi. Bro
şura are de ţintă a fau ca apărătorii patriei, 
aflători în spitalele străine ale ţării, să se poată 
înţelege cu cei din preajma lor, cari nu le cu
nosc limba maternă. ln transcriere fonetică se 
cuprind întrebârile şi răspunsurile de neapărată 
trebuiTl(ă în atingere cu soldaţii români, precum 
şi o introducere despre mijlocul practic de a 
învăta limba română. Doritorii vot primi gra
tuit lucrarea aceasta dela autorul: Dr. Ioan Ur
ban Jarnik, profesor universitar în Praga, Boe
mia, 549 li. 

Manevrele escadrei române de Dunăre. Se 
anunţă din Oalati: escadra de dunăre. sub co
manda dlui comaudor .Cătuneanu a plecat la 
Mahmudia pentru a executa diferite manevre. 

Arestarea unul bancher la Unghenii-Ruşi. 
Jandarmii ruşi au arestat la Unghenii-ruşi pe 
un d . .Rinvald care călătoria cu paşaport rom::i
nesc în care se indifica profesiunea de bancher. 

Nu se cunosc încă motivele arestării şi nici 
locul de unde e originar d. Rinvald. 1 

. Intrarea m această mănăstire în loc să se 
facă .dela Apus către Răsărit (spre altar) se 
face dela Nord spre Sud. Clădirea fiind ruinată,· 
M. Sa a făgă.iuit că dacă va mai avea zile, o Vizita unor 1oiiteri superiori rusi în România. 
va repara. Aflăm din UaJiaţi, că zil_ele ac~ste~. a sosit în 

La înapoiere M. Sa, s'a oprit iarăş Ia ocolul •port, ancorând la agenţia nav1gaţ1e1 ruse, ve
silvic Cotmeana, unde a fost întâmpinată de nind dela Reni, vaporul rus „Prutul''. Pe bordul 
şeful ocolului silvic, dirigintele şcoalei din loca- J acestui vas au sosit generalii Visolkin, Mayer 
Ii ta te: Oh. Ionescu institutor din Câmpul un~ şi 8 ofiţeri. Imediat au debarcat şi au plecat la 
cum şi de sătenii sosiţi, cari au înlesnit trecerea comandamentul corpului li de armată. ·E vorba 
automobilului regal peste podul rupt. numai de o vizită de rigoare. 

Copilaşul şefului de ocol, cât şi acel al învă- Aceşti doi generali sunt însărcinaţi cu su-
ţătorului, au oferit M. Sale buchete de flori. praveghierea transportur·ilor de munitiuni, arme 

Cu această ocazie, M. Sa a arătat încă o- şi provizii, care zilnic trece pe Dunăre din Rusia 
dată nemăsurata-I bunrttr.te, împărţind o în- în Serbia. 
semnată sumă de bani locuitorilor nevoiaşi.· In 
strigăte de „ura" isvorâte din zecile de piep
turi ale sătenilor, sincere 5i curate ca şi sufletele 
lor, automobilul regal a părăsit aceste localităti, 
porni11d spre Piteşti. 

CERCETARE IMPOTRIV A GENERALU
LUI AUFFENBERG. Se anuntă din Budapesta: 
„Bud. Tud." anuntă: Se comunică oficial. că 
împotriva generalului Auffenber2 s'a pornit 
cercetare În scopul a se clarifica acuza ce i s'a 
adus în timpul mai recent pentru conducerea 
necoostiintioasă a oficiului său. Obiectul acu
zei se referă excfusiv Ja evenimentele din anul 
1912 şi nu are nici un fel de lei!ătură cu răs
boiul actual. 

M. S. monarhul a ordonat retra2erea gene
ralului Auifenberg. 

Restrân2erea dreptului de întrunire. După 
cum se ştie guvernul a dat în cursul răsboiului 
o ordinatiune, prm care restrânge dreptul de 
întrunire. Capitanatul oraşului Arad publică a
cum aoeasta ordinat'iune din nou. In aceasta pu
blicaţiune se spune: 

„In baza ordinatiunli ministerului ungar nr. 
54..31-1914 despre restrângerea dreptului de 
întrunire fac atent publicul din oraş, că adună
rile poporaJe cu c.aracter politic. convoiurile 
demonstrative, precum şi orice fel de întrunirt! 
sau adunare în localurile publice sau particu
lare sunt strict oprite. Acei cari calcă aceasta 
dispoziţiune, :vor fi pedepsiţi cu· rigorositate în 
'baza paragrafului 1 O al articolului de lege 
djn LXIII din 1912." . 

Moarte de viteaz. Dimitrie Roşca, cancelist 
consistorial Î'11 Caransebeş, a murit moarte de 
viteaz la Przemysl. Pentru odihna suiJetuJui lui 
s'a celebrat iDuminecă în 12 Aprilie a. c. pa
rastas solemn în catedrala din Caransebeş, la 
care a asitat şi . P. Sf. Sa episcopul 
Dr: M. Cristea. Au sei:vit preoţii O. Petrescu, 
I. Stoian şi O. Buru, iar ca diacon a servit Dr. 
C. ·Cornean, secretar co;nsistorial. Au fost de 
fată asesorii şi oficiantii consistoriali, profesorii· 
<lela institutul teologic şi pedagogic şi multi 
credincioşi. Răspunsurile le-a cântat foarte jal-

I 

Ministrul de finante român a· încwwşti;ntat 
toate punctele de vamă, că in vederea rer>ara
ţiunei şoselelor, s'a oprit exportul cu carele pe 
întreaga frontieră. 

. Guvernul bulgar a decis ca suma de 5 mi
lioane, dată Muntenegrului în timpul răsboiului 
din 1912, să fie cemtă pe cale diplomatică deia 
guvernul din Cetinje, imediat după terminarea 
răsboiului actual. ln cazul când Muntenegru! va 
refuza să plătească împmmutul, vor fi daţi în 
judecată membrii cabinetului Oheşof, cari au 
acordat împrumutul fâră autorizaţia Sobraniei. 

Ncul oeputat al Cărăsăului. Deputat al cer
cului electoral Cărăsău (comitatul Caraş-Se
verin) a fost ·aies ieri Victor Domahidy. 

ln amintirea iubitilor răoosati. Neconsolaţii 
părmti Demetriu Niculescu, proprietar în Bu
cureşti şi sotia sa Maria întru vecinica pome
nire a fiului lor Constantin, student, deceda·t în 
Sibiiu, dăruesc 10 cor. la fondul „Azilului orfe
linat" pentru adăpostirea orfanilor şi a bătrâ
'l'lilor noştri scăpătaţi. Pentru prinos, dorind 
mângăiere celor îndureraţi, aduce sincere mul
tumite, în numele ,.Reuniunei române de în
mormântare din Sibiiu: Victor Tordăşianu, pre
zident. 

t Beniamin Densusian, canonic lector, preot 
jubilar, mebru pe viată al Asociatiunei transil
vane pentru literatura şi cultura poporului ro
mân, a decedat în 29 Aprilie n. a. c., în anul 86 
al vieţei şi 58 al preotiei sale.Inmonnântarea de
functului va avea loc mâne Sâmbătă, în I Maiu 
n. în cimitirul român din Lugoj. 

Odihnească în pace. 

Concediarea gelieralului Auffenber~. M. Sa ' 
monarhul a ordonat concediarea generalului 
Auffenberg, iar pe comandantul de armată ge
neralul Pflainzer Baltin l'a numit consilier intim. 

lntoarcera populatiei în comitatele nordice 
ale Ungariei. Perfecţii comitatelor Sâros. Zem
plen, Bereg şi Maramurăş aduc la cunoştinţă 

că locuitorii din localitătile înşirate la vale se 
pot întoarce îri linişte Ia vetrele lor. pe cari 
le-au părăsit din precauţiune exagerată. 

In Maramurăş localitătile: 
Petrova-Bistra, Săplânţa (Szaploncza), Fel

si5rona, BorsaJ3ăcicăul-mare, Călineştii i'Ilfe
riori (Alsokalinfalva), Jeudul Marmaţiei (Mar
maros-jod), Kiivesliget, Apşa de sus (.Felso
apsa), .Rahău mah6), Majorin şi .Felsofeles. 

Saros: Bartfa. 
Zemplen: Nagymihâly. 
Bereg: Als6-Yerecke şi Voloc. 

Pe fronturile de luptă. Intr'o revistă polo
neză care apare la Paris a apărut un interview 
acordat de generalul Pau. ln acel interview, 
arată fostul oaspe al României dificultăţile p~ 
care trebue să le învingă cele trei puteri aliate, 
cari - lucrând fiecare după o altă organizaţie, 
cu un material diferit şi fiecare fiind separatil 
·de cealaltă prin mări şi continente. colaborează 
pe câmpul de bătae. Coordonarea tortelor, miş
cările sincronice necesare sunt foarte dificil de 
obttnut în astîel de condiţii. Sub acest raport, 
puterile centrale operând pe linii interioare şi 
putând să-şi dea mâna ori de câte ori au ne
voe, se bucură de-o situaţie mai avantajoas~i. 
Generalul Pau îşi Gxprimă credinţa că ultima . 
lovitură de tun va fi trasă spre sfârşitul anului. 

f'ranta în aceste nouă luni a dat lumii un 
admirabil exemplu de unire morală de disci
plină şi vitejie, - şi nici o notă discordantă n'a • 
răsunat în mod perceptibil în vre-o clasă socială . 

ln Anglia însă sunt agitaţii printre munciton. 
Lucrătorii minieri ameninţă cu greva. Iar uneie 
ziare de frunte aruncă o umbră asupra buneior 
sperante engleze. Aşa „Moming Post" scrie: 

„Sau Uermania învinge şi pacea va fi înche
iată la Berlin, sau Anglia este superioară - şi 
pacea se va semna la Londra. Dacă p.ierdem, 
nu trebuie să ne aşteptăm fa îndurare. Aliaţii 
nu vor face pacea decât atunci C<înd Germania 
va fi învinsă, dar nimic n'a survenit ca să capete 
întftrire aceasfa ipoteză. Până acum a învins 
qermani~l, fiindcă ea deţine Belgia, o parte din 
f ranta ş1 o mare făşie din Polonia. pe când noi 
aliaţii am câştigat o milă la Neuve-0!iapelle şi 
am pierdut o milă la Ypres". · 

Astfel de reproşuri sunt simptomatice. 
Nid o schimbare pe fronturile de luptă: în 

franta. lupte de artilerie: în Carpati, calm. A
dcv~irul asupra enormelor pierderi ruseşti se 
iveşte î·n pressa din Petrograd. La Osoviet, lini
şte. Austro-ungarii, la Gura Humorului, au rupt 
un pod de pe Nistru şi astfel s'a întrerupt 
..:omunicatia liberă între Rusia şi câteva puncte 
din Bucovina acum în stăpânirea Ruşilor.Comu
nicatia se face numai noaptea cu Iun trile. 

Pregătiri se fac pentru un nou atac asupra 
Dardanclclor. 

Crucişătorul turc „Medjiclie", scufundat în 
f~\a Cl'.c:ci, a ÎC:;t sco:; şi r.;:norcat :a q:rcsa: 
'.;a co1JSta1at, spune „Gazeta de frandun··. că 
continea în depozitele sale o mare cantitate de 
cărbune, cu provenienţă din rnii1ele bulgare. Din 
pricina aceasta prcssa Odesei este indignată 
de „trad<~rea" Buh;ariei, care a fost liberată de 
s5.nxcle rusesc. 

Prisonierii la munca câmpului. Prin rescriJJtu.! mi
uisterial diu 16 AJHilie c. Kr. 19031 prez., cu privire 
la apli('ari:>a prisonÎt'rilor ta ma.nea eîun1rnlui, .::ie or<ia
rlue„c urmă.t.oarele: A«·ci 11roprieta.ri, cari ar .dori să 

;:.plirn la munc.11 tE11 economia (gospodăria) lor rel mai 
puţin 200 prisonieri, .trehuic să-şi înainteze, pe calea 
comitclui suptem (fOisp~n) concerncnt cererea adrc
~1·tă -minis-t:rului de honvr.zi, la aşa numitul comitet: 
„IIa<lfoJtigyeleti bizotts1\i,('. Pentru proprieta.ri·i m~ri 

dela oraşe ~i 5a.te. cari au li11să de mai r>uti,ne Jrntcri 
de lucru, se pun la dispozitie cel mai putin câte :;o 
pri.;:onierî. Cererile în aceasta privintă are să le în.ain
tezr tot corniteJe su.iirem însă la. .minii'lterul de agricul-. 
tură de .aşa ea ele să so.se-.iiscă la minis.ter pîi.nă in 
15 res.pertive pfi.nă în 25 a fiecărei luni. 

Fir.care grup dr priso.nieri e însoti.t de UJl mLmăr 
· de îngrijitori . .milit.ari de 10% a numărului prisonieri.lo~. 

rleci <:el putin de 1 suboficer şi de 2 mi.Ji.tari fii.ră şarjă 

(rang), eari .se mgrijesc si.ngur de di.sciplina militară. 
De supraveghierf'.a sigură de peste zi şi de .peste noapte 
a.r-0 să se Î•ngrijea.scă C'-OmlJIJla poJi.tiră. Aceasta stabi
leş~e şi ordiJrna <rândul). î.n e1i're prisonierii au să 

săvfir~ea~ră unmra la singuraticii proprietari de aş:i. 

Nt .inc1î.t e ru 1mtintă. fa t'lÎt(' unul să fie aFlirati toti 
.prisonierii .deodată şi nu înn1iirtiti. Deşi prisonierii 
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înainte de 11lecare cu 3 ;;ă1ttă.mâni vor fi căutati de 
medici, ci atî1t la sosire râ.t şi di.n 2 Î·tl 2 săptămiî.ni au 
să fie supuşi rle mrrlicul autorităţii viz.i·tării (căutării) 
medL·afo. Plata. IIH'dtcului de câte 4 bani la zi de fie
care prisonier trebuie s'o 1>r<>steze (s'o dea) 1iro1nie
t.arul la casa comunală. Altă Ilia.tă pf'ntru prisonieri 
nu se dă. Intre condiţ.iile mai dcaproa.pe, statorite rle 
mini;;t.er şi ca.ri se găse.sc .la. fiecare comună, se nu
mără, {'ă comuna supoartă rheltuelile de incvartirare 
(locuinţa) şi de hrana. prisonierilor, ea.r·i i se vor îna
poia de <'Omanrla mi.litară respectivă. A da p.risonieri
Jor beuturi .spirituoase este oprit. Prisonierii aduc C'll 

sine îmbră("ă.mintea, încălţă.mintea, .albiturile, hainele 
de pat, U·neJt!'le recerute la mâncare etc„ a raror chel
tuială de tra1Fport o ·supoartă .((}t comuna .. Singura 
zi de repaus e Dumi.ne<'a dar şi .aceasta. numai în cazul 
dn•I n:itura mtllll"ii de îndNhlinit îngădue nelucra.r~a. 

·La împărţirea gruprl-0r dt> prisonieri se ia în socotinţă, 
1neât .se poate, naţionaJitatM mmba), religia (legea) 
şi înrlclrtnirirea prisonierilor. La grupe mai mari se 
dau şi prisonieri cari <'Unosc .limb.a germa.nă (ne.rotească) 
atJOi pantofari şi croitori. Chettuirlile .pc>.ntru pri.sonierii 
cari ar fugi, Ie suJ){>artă .comuna. 

In lipsa .mare de puteri muncit.oare. îndemnă.ro pe 
ai noştri să tragă folM.s-e din acestea orând·ue!.i. Sibiiu, 
la 23 Aprilie n. 1915 .. Comitc>tul ePntral al „Reuniunii 
române de a.gricuJtură clin comit:itul Sil>iinJ.ui''. Pant. 
Lucuta, prezident. Victor l'ordăşlanu, secretar. 

- -=-============ 

Ultima oră. 
SIMPA TULE ITALIENILOR PENTRU 

ROMÂNI. 

Roma. - ·Ziarul ,.Messaggero" afirmă că 
cel mai perfect acord domneşte Între Italia şi 
România. Aceasta este ştirea cea mai sigur;) 
,ce se poate aiirma Printre atâtea ştiri falşe şi 
tt:,ndentioase - spune numitul ziar. Opinia pu
blică italiană urmăreşte În continuu cu sim
patie irătcască paşii României şi toate maniie
statiunile poporului român pentru Ita~ieni. 

BULGARIA FORŢEAZĂ SERBIA SĂ-I 
DECLARE RĂSBOI. 

Bucureşti. - Ziarul ,, Ţara" primeşte dela 
corespondentul său particular din Nis: 

Orice speranţă intr'o apropiere sârbo-bul
gară este cu desăvârşire exclusă. Bulgaria con
tinuă să înarmeze bande de comita!l;ii, pe cari 
le trimite să atace pozitiunile artileriei sârbeşti 
dela malul Dunărei. 

Un asemenea atac neaşteptat s'a dat ieri. 
Sârbii au omorât 25 de Bulgari si au făcut 5 
prisonieri. Restul bandei a avut vreme să fugă . 

Comitagii erau înarmati cu carabine. brow
ri!nguri şi granate de mână. 

Cercurile diplomatice de aci consideră in
trarea Bulgaril~i în actiune alături de puterile 
centrale, o chestiune de putine zile. 

RUSII RESPINŞI IN V ALEA O PORULUI. 
Budapesta. - Dela cartierul TJ7"esei se 

anwz(<i: iTz valea Ovarului artileria grea ru
sească primind întăriri a deschis un foc violent 
asupra poziţiunilor noastre. Noaptea ne-au ata
cat cu forte puternice dar i-am respins în moa 
sângeros. Perderile lor sunt foarte mari. Tru-
11elc ruseşti s' au retras spre Tuchla. 

ASASINAREA ATAŞATULUI MlllTAR GER
MAN DIN PEKING. 

Milano. - „Times" scrie că ataşa.tul militar 
german tlin Pe!d11g, Pa/Jpenclzeim a fost asasi
nai imvreună cu suita lui. 

LUPTĂ !N MAREA NORDICĂ. 
Rotterdam. - La Vlissingen se aud bubui

turi de tunuri şi se crede că pe mare se dă 
luptă. 

POSTA ADMINISTRA TIEI. . 
Pavel Ioan. Vârşet. Am primit 7 cor. în abo

nament până la 30 Iunie 1915. 
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„î< OM ANUL" 

Kenjtro Tokutomt. 

Până Ia moarte ..• 
Roman jsp0n( z. 

Tradus tn româneşte dr : P Robescu. 

(Urmare) 

PARTEA A DOUA. 

I. 

Viata în casă. 

(16) 

Kei, văduva Kawashima, mama lui Takeo 
şi soacra Nami, şedea lângă soba în care pâl
păia focul. Auzind sunând pendula din perete, 
se întoarse şj zise tare: 

- Opt ceasuri! Cred că până acum ar fi 
putut să se întoarcă! 

Dete din cap, luă tabachiera, cu degetele 
sale groase luă o priză, o trase pe nas sgomo
tos si trase cu urechia. Deşi casa este la mar
ginea oraşului, totus se aude sgomotul produs 
de roatele kuruma-lor, în fugă. In serile celor 
dintâi zile ale -anului, în capitailă domneşte 

mare animaţie. Dintr'o casă de alături se aud 
gla~urile şi râsul vesel al copiilor în vacanţie, si 
Kei, murmură cu năcaz: Ce or fi având de râd 
atâta? Hm! - Şi gândul său, întorcându-se 
iar la fiul care lipseşte, dânsa murmură: Asa 
se Intârnplă ori de câteori se duc la Akasaka ... 
toti îşi uită de datoriile Im . ..! Takeo ca si 
Nami !. .. toti !. ... Vai de tinerii din ziua de azi!... 
- Apoi, făcând o mişcare, ca să se aşeze mai 
bine în scaun, simţi o durere în picioare, se su
pără mai rău şi apucând tabachiera, strigă cu 
ciudă: Matsu ! Matsu ! - In clipa aceea, două 
kurwna se opriră la poartă şi un servitor, a-
nuntrt în gura mare, întoarcerea stăpânului. 

Kei, bombănea că Matsu nu venise la chemare, 
dnd un g)as îi strigă: 

- Bună seara, mamă! 
Takeo intră scotându-si mănuşile, si după 

el. venea Nami, fără să facă sgomot„„ ·Dânsa 
îşi scoase mantaua, pe care i-o luă o servitoare . 
şi apropiindu-se de soacra sa, zise blând: 

- Bună seara mamă. Nu te supăra de în
târzierea noastră. 

- Bine că v'ati întors! Pe unde ati fost 
atâta vreme? 

- ~m fost, răspunse Takeo, mai întâi la 
fornilia ·Kato si ei ne-au însotit la Akasaka. 
Unchiul, mătuşa, Chizu-ko-san, Nami si cu mi
ne, toti cinci, am fost primiti cu multă dragoste 
la Akasaka. Era multă lume şi ne-a trecut tim
pul fără să băg.ăm de seamă. 

Ş·i simtindu-si obrafii aprinşi, Takeo zise 
încet, sorbind dintr'o ceaşcă cu ceai: 

- Ba chiar mi se pare că am băut cam 
. mult. 

- Sunt toti sănătoşi la Akasaka? 
- Da mamă, toţi sunt sănătoşi, răspunse 

Nami. si te roagă să-i ierti că n'au venit încă să 
te vadă, si-ti mulţumesc de darurile trimise .. 

- Ti-am adus ceva, din partea lor, zise 
Takeo, luând din mânile nevestei sale o tavă 
pe care erau doi fazani, pFepelite si becaţe. 

- Ce de vânat! · 
- De data asta generalul a fost norocos la 

vânătoare. Mâne o să-ti trimită şi o bucată de 
porc mistreţ. 

- Şi porc mistreţ? Imi pare bine~ Nu este 
asa Narni că tatăl tău este numai cu trei ani 
mai tânăr ca mine? Când era tânăr, era vioi 
şi voinic. şi mi se pare că şi acum este tot as~. 

- Este foarte voinic! Trei zile a stat m 
munti la vânătoare si nu se simte obosit de fel. 
Ar putea să se ia la întrecere cu toti tinerii. 

- Şi are dreptate! Când cin~v~ sufere d~ 
reumatism, nu mai este bun de mm1c. Cel mai 
mare vrăşmaş al omului este boala.„ Sunt. a
proape nouă ceasuri. Aţi face bine să vă sch1i:n
baţi hainele şi să vă duceţi la culcare ... Ah, 1 a
keo, uitasem să-ţi spui că azi a venit Yasuhiko. 

Takeo se opri, şi pe fată i se văzu neplă
cerea produsă de această ştire. Nami se apro
pie şi dânsa să asculte. 

- A vrnit Chijiwa? 
- Da. şi mi se pare că vrea să-ti vorbească. 
După o lungă tăcere, Takeo zise: 

- Şi eu aş vrea să-i vorbesc ... Crezi că a 
venit pentru bani? 

- Pentru ba.ni? .„ De ce? ... Cum îti vine 
în minte? 

. 
t . 
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- Am auzit ceva pe socoteala lui ... In sfâr- "' 
şit... voi căuta să-1 întâlnesc. (:, 

- A venit şi Y amaki. ·· 
- Nebunul cela de Yamaki? 
- A venit să ne poftească la masă la el. 

pentru 10 Ianuarie. 
- ·Ce plictiseală! 

- Ai face bine să te duci. Yamaki nu a uitat 
binele ce i-a făcut tatăl tău. 

- Da. da .... dar ... 
- Takeo, ar fi bine să te duci. 
- Vom mai vedea.„ să mă mai gândesc. 

Până atunci mă duc să mă culc. Noapte bună .. 
Şi după 'dânsul, Nami zise blând, apropiin

du-se de soacra sa, care sta posomorâtă: 
- Noapte bună mamă. 
Amândoi intrară în odaia lor, si Nami ajută 

bărbatului său să se îmbrace cu o haină vătuită, 
în jurul căreia Takeo înodă. o ~sarfă d~ cr.ep 
alb. Pe urmă, Takeo şezu mtr un fotohu_. iar 
Nami îi scutură hainele şi i le puse în odaia de 
alături. După ce a isprăvit, şezu pe un scaun 
lângă el. 

- Eşti obosit, dragule! 
- Takeo ridică ochii după cărţile de vizită 

ce primise în ziua aceia, si zise: . V 

- Tu. Nami-san, poate eşti obosita.„ Ah. 
ce frumoasă! Ce drăguţă„„ 

- Ce lucru? 
- Tu ... tu eşti o nevestică delicioasă. 
-'- Taci, nu mă face să rosese. 
Si zicând aşa, Nami se roşi toa_tă, şi înt~~rs~ 

capul din bătaia lămpei care lumma obra111 săi 
palizi de obicei... Chipul ei mic, în~adrat de o 
pieptunătură artistică, era frumos ş1 regulat ca 
un model de operă de artă. Era îmbrăcată cu 
un kimono de mătase neagră, garn.isit cu o fă: 
şie lată pe care erau b_rodat~ valut1 de mare Şi 
gabiani cu aripele întmse, iar centura ~ra ~e 
mătase galbenă, pe când la gât purt3: o bl]uterie 
scumpă, un „nu mă uita", pe ca~e 1-0 adusese 
Takeo din călătoria sa din Amenca. 

(Va urma) 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

CA UCENIC 
află loc un tânăr din familie bună, 
absolvent de cel putin 2 clase gim
naziale ori reale, care posede afa
ră de limba română şi cea ma-

(Ba 2413-3) 

ghiară la firma 
TRAIAN BAICU, comerciant 

Zalatna (corn. Albei lnf.) 

---·- ..... „--·- -··---· ------------------
„RACHIU 

prefript de coarne (delicatesse) din anul 1910, 
tărie 48 % mai sănătos şi mai bun decât cog
nacnl tri~item cu rambursă 3 litre în sticle îm
brăcate cu nuele cu 9.20 cor. Sticlele francate 
şi nevătămate le prim.im pentru 1.80 cor." 

„Pruna" 
societate industr~ală şi comercială pe actli 

Du 2418-5 în Marosilye. 

(He 2298-24) 

Caspari 

VQă americană 
altoită 

precum şi 

Port-llltol 
şi 

Butaşi· americani 
furnizează 
renumita 
firmă: 

friderich 
• Mediaş, (corn. Nagykilkiillo) 
Selectiunea garantată. Cere~i catalogul! 

1 

• 
f .. 
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x.. Pălării elegante, albituri. cravate. parde
~lurl ·de 'gumă p. bărbaţi şi femei, ciorapi, ba

. iiste 'etc: în ·cel mai mare asortiment şi cu cele 
mai ieftine preturi se vând în 
·prăvălia de modă pentru domni „Chic", Arad 

Mii da inşi 1· · G 
hlnecuvlntl :·- outrl;r ~ lnt~; 1. ad6 yala 
"K arpa t I a prăvălie de corf„cţiuni 'bulev. Andrâssy nr. 15. . 

Vis-â-vis de hotelul Panonh. 
Duminecă, 11 Aprilie 1915. 

care ln decurs de 8-4 zile l11cetează cea maJ 
crâncenă tusă. · · 

-~VINURI 
"KARPA TI" e tUI mJJloc excelent contra boa

lelor de astmă, răg~şeală, constlpatie, precum 
şi la boale de gâtlej, - i:-lămâni şi stomac. 

~P""ec~ ljd ~-oul de vân.du:t. Efect sigur, deja la prima încercare. 
I •tlclă de 350 grame cor. 3.- I ... aticii de 

Adresaţivi cu toatA încrederea la proprie
. tarul de vii dm Şiria (Vilagos) Petru Benea, 
Mei VA trimite numai vinuri bune, curate şi pe 

: lângă preţurile "ele mai moderate . 

700 grame cor. 5.~. · 
De vânzare la: 

• )i ':. '.. • , ~... . . • Victor Ross;u, Braşov 
Vilnurl vechi din anll 1911 -~ ,1912 
Vtn alb - ' - ~ - ·84 _:_.72 

str. Claustrulul Nr. 16. (Ho 1846--30) 

Btzllng - - -·86 -•74 •• „„„„„„„„„lll'IBlllllll8„ 
Roşu de M;l~tş -::-- 1·60 1·20 
Carbenet ·· - - 1·.40 _•_:_ 

Vlpurl vec41 ~I 'nou d~n anul 1914. 
Vtn alb - · -:-·68 -·58 
Blzllug - - ~ ..:::..·70 .~·60 
Şlller - - - -·74 - "64 

ln atenţiunea 
IJegustorilor I 

Raehlnrl. 
Raehlu de treve - - - 2·20 
Raehln de treve speelalltate - 2"60 
Expediez la dorinţă tn sticle şi tn canti-

Acoperirea • trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen
tru preţuri de fabrică. :: :: 

tate mai mică vin. · 
In depozit: Kugler, Hei· 

Vinul se expdieazlL cu rambursă dela 50 
litri în sus sub îngrijirea . me~ proprie. . 

V ase dau împrumut pe timp de două lum. . ' 
Pentru Calitatea vinului gru:'1µltez. I 

. Ier, Ttirth şi Manner. :: :: 

OÂBOR MIKL6s· Arad, 
Piaţa Andrassy, coltul Salacz · .utcza 

I Telefon 1059. , T;elejon 1059. , 11e M7 Pe"t..-u Ben.ea 
propr. şi neg. de vinuri 
Vtl&.ao• (Arad m.) 

(Oa 221or 

! . BANCA NAŢIONALĂ. A ROMANIEI. 
,.,-. .„ ,.., "''1 • - • • - • 

5 *Mi!' 

1914. SITUATIUNE ·sun.ARA. 
' 1915. 

b Aprilie 

212460710 

66137( 
197016365 

4622551B 

11924059 - ' 

11'997174 
16910377 
4070281 

~6-~!l!~ 
1046093 

996974 
149940187 

134036227 
11316407 
21024801 

6 504 47(] 

832 795978 . -
12000000 
36894158 

5362828 
423813090 

3148 447 
10835 767 

283976414 
56 765 274 

832 795 97!.--

ACTIV 

155 818 710} stoc ( a~ 01onete ~ . . 155197 660 
- metalic ~ „ (hngoun) . 140 OOO 

56 642 ooo · l trate şi disponibil consld. caaur 69 727 474 
Argint şi diveise monede • • . · • • 
Efecte Rcontate . . • . 

{ 

~5 061 700 Impr. pe ef. publice • • 28 500 400 
· 48 606 300 lmpr. pe ef. publ. Tn ct. crt: 60 585 500 

21163813 22 442 4111 din care nu a'au ridicat lei 26 470 909 24114 591 

lmprum. St<ltului de 15 milioane fără dobândă (1901) 
· „ „ ln cnt crt pe bonuri de tezaur 4°1o aur (1914) 

. Efectele Capita.lului social . 
Ef ecte1~ . ţ~ndului de rez~rvă · 

, • „ ~ort. jmobil. mobil şi maşinilor 
Imobile • • • 
Mobilier şi maşini de imprilnerie. 
Cheltuieli de Administrsţiune . , 

1 
• 

Eefecte i;ii alte valori tn păstrare . / . 
Bonuri de tezaur '.4°10 aur tn ·gaj p. Imprum. Statului 
Efecte tn gaj şi tn păstrare provizorie . · · 
Conturi curente • 
Conturi de valori 
Conturi diverse . 

PASIV ·" . ,; ,, 

Capital . • 
Fond de rezervă . . 
Fondul am.ort: 'iinobil. mobil. şi maşinilor 
Bilete de banei tn c1rculaţiune • · · , · • . 
Dobânzi şi beneficii diverse . • 
Conturi curente şi recipise la vedere • 
Efecte şi alte valori de restituit • 
Conturi diverse • ' 

Taxa: Soo11t 6°lo. Dobânda 7'/• 

28 Martie 4 Aprilie 
-

I 225062971 225 065134 

733466 744521 
224984q58 228898552 

} 54871424 52 704991 

11273 958 11273958 
171610667 171610 667 
11545075 11545075 
16523277 16523 277 
3 970 781 3 970 781 
6 733 989 6734084 
1096439 1096566 

863 691 899 998 
130178966 128905466 
20000001 0 200000000 
164 349626 164 500226 
23432 421 24085197 
22792 970 22816015 
27653 764 27440533 -1297678143 1298815 041 

---
12 OOO ()()( · 12 OOO OOO 
39 500365 39500 365 
5 740096 574009'"' 

624 676162 623494 855 
4132 (J9f 4462 676 

51810831 53 845 347 
494 528 592 493 405 6Q2 

65 290007 66 366010 -1 '297678143 1298815041 --· --- ··--------
••',"'\ 

pentru dame în ARAD. 

' • 
• 

lfoutăfi în 

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

' • 
JACHETE 
după moda cea mai nouă. 

Jachete scurte, 
Capoate de sport, 
Jachete de mătasă, 
Capoate albe, 
Pardesiuri pentru copii, 
Haine pentru fetiţe, 
Ta hi; 
Halate 
fuste, 
Mantale de lister şi gumă 

in asortiment extraordinar. 

Blnze ~i haine llo ~~lin. 
Preţuri fixe I · . Telefon: 238. 

(Ra 2376) 

' '1 

I 
I 
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RENUMITELE -------- GHETE TUB.UL CONDUCI 
PRETUTINDENI 

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

ICTll TIMISDDRl1 

Cea mai mare fabrică de ghete 
ln monarhie. 

13 O ·sucursale proprii . 
Anual se fabrică 900.000 perechi. 
12 O O muncitori şi impiegaţi. 

Magazin sucursală: 

în ARAD. 
în Palatul Minoriţilor· 
bulev. Andrassy nr. 13. -

Cea mai buni apl de dinţi premia: la mai mu:'e I 
e:x!poziţii lnternaţlonale cu cele mai mari disttncţii. I 

a 

I OîiEif°DTRG.R&FEEiifi: I .~<><> C<>~. I · OOINIOARA SOCIETATEA CURELARIROR 

Strada Cisnădiei 45. s I BI I u, Hertauer-gasse 45. 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

apei de dinţi BARTILLAS 
--o sticlă 80 fii.- mai are durere 
z de dinţi sau miroasă gura. : ~ 

Ed. Bartilla-Winkler's Nachf. Magazin bogat in articole pentru curăţat, călărit 
vânat, sport şi voiaj, poclăzit şi procovăţuri, port· ~~~~~~!! •• •• L. PLAN •• •• monee şi bretele solide şi alte articole de ga· m 

Wien, X. Goethegass!! 7. 
lanterie pe lângă preţurile cele mai moderate. ""',.., ........ 
CURELE DE MAŞINI, CURELE DE CU· 
SUT ŞI LEOAT SKY (vârzobi), permanent în °"=±-r.r 

Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Să se ceară 
pronunţat Apă de dinţi Bartllla; pentru denunţările falsificaţi
lor plătesc onorar bun. ln comunele în cari nu se poate căpăta 
aceastl apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii.~ 

dtpozit. Toate articolele "in branşele numite şi 
reparatura lor se execută prompt şi ieftin. Liste 
de preţuri la cerere se trimite franco. (O- 9 ICL--cc 

Comandele prin poşti se efep· 
tuesc prompt şi conştienţios. 

!11111-----------------
SALON

-cremă 1 cor. 30 Iii. 
-poudră 1 ,, 30 „ 

· -săpun 1 „ - „ 
-maniciir 65 fii. 

Co:nandele din provincie se expe-
:: diază zilnic în mod prompt. :: 

Far1nacia la „Sf. Francisc" 
I Budapesta, bulevardul Olloi nrul 56. I 
---------------(-E2~ 
"IEEE .... !„„„„„„„ 

PERTBU OA 8.1. O'UlllP A.BAŢI 

„PIANURI" 

~ --~· ~ • 'r • • 

nu treb11ie să mei~eţl la BUDAPESTA, la 

,,TRIS K A'' 
se p„t cumpăra cu pn~ţuri favo
rabile. In localitate îutrodueeroa 
pe timp de nn an o face gratis. 
In provinţă: expediază pian uri 
cu porto şi paehetare gratis. 

TBISKA J. 
CLUJ iKOLOZSVAR), 
str. :Bartha.-llfiîkloa nt'nl 14. 

™-

:llaine de vară,~ 
pardesiuri, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articli de toaletli, umbrele, per
dele de dantele şi de pănură se curăţesc şi vopsesc cu multli grijă şi specialitate în 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de pănuri şi de curăţitorie chimică, 

aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despltrţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte h~~i
nele de ,pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi 1Jto. se vopsesc grabnic tn 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi J·eparează cu special! Ldl.e tn 

croitoria mea specială. - Scrisori de recunoştin~- din toate părţile ţării. li 
Lu c z a Jo z se f, ;:!~!:;i:,~ :::::: Szeged. 
TELEFo:s: Prăvălie şi stabiliment prlnclpal: TELEFo:s = 

994. ~ ~ 994. 1tr. Laudon, nrul 9., oolţul 
~~~ :::::::= pieţei Valeria. (Lu 2106) ::= 
1._~-.-~c•d•~••.:.~~--~„~~-.„-.~~~~-~"'-.li••il 
(ii ~\ •. ~ , _ .....,.., ca medoll• ... •ore I• npodŞ• •li•- dia Ba- la •- I 
I w~ ' ~ Turnătot1a da clopote. - Fabrica da scaune da fier pentru clapata alul . i 
I Fiul lui Antoniu Novotny, ri~~~~~~a- · · · 1 
~ Se recomaniil spre pre1ăt1rea clopotelor noul, precum la turnarea de nou 1 · ii 
~ clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garanţie · .;:......,. · rdK 
N de mai mu1t1 ani, provăzute cu ad1ustăr1 de fler bătut, construite spre ·r ··· . ~ 
ia tntoarce cu uşurinţă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o „ fi 
~ lature fiind astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu deosebir" . 'li1 li CLOPOTELE OĂURITE, de dânsul Inventate şi premiate în mal multe : .III! 
:!I rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - cu , 6' 

I
, răurl ca figura S şi au un ton mal lnteslv mal adânc, mal limpede, mal illR 

plăcut şi cu vibrarea mal voluminoasă decÂt cele de sistem vechiu, astfel ~ 
că un clopot patentat de 327 kgr. este egaJ în ton cu un clopot de '461 k&r. : .,. 

r...t patentat după sistemul vechi. - Se mal recomandl spre facerea scaunelor 1 li 
~ de fier bătut, de sine stătătoare, - spre preadJustarea clopotelor vechi c11 ~;;':===~=~ · lill!I 
._ adJustare de fler l>ătut - ca el spre turnarea de toace de metal. - ~ -· i;• 

~ . Preţuri-curente Ilustrate trimit rratult. . · . :'jl 

l!:~~,m~~·--~a~~~~--·~~~•1:~••~111~•~~~•~• 
Tiparul tipo{lraftei "Concordia"·-;;~ietate pe actu în Arad. - EdÎtor-resoonsabil: LAURENTIU LUC~ 
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