
ANUL V. A~D, _Yineri _20 __ M_3-rtie v. (2 Aprili~ n.) 191_?· __ Nr. 64 
ABONAMENTUL: 

Pe un an • • 28.- Cor. 
Pe inmătate an 14.- „ 
Pe 3 luni ·• • 7.- „ 
Pe o lună• . . 2.40 „ 

Pentru România şi 

străinătate: 

Pe un an . . 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

In Vinerea Patimilor. 
De Al. Ciura. 

zizania de care erau stăpâniţi până acum, s'a 
spulberat, ca un abur ce se împrăştie. Creşti
nismul revărsa asupra omenirii setoase de 
premenire, învăţături.le lui :dumnezeeşti, şi su-

„Şi plecându-şi capul, şi-a dat sufletul..." fletele, ce orbecau până acum în nesiguranţă, 
' O lume întreagă se cutropea, în clipa când au început să-şi destindă încetul cu încetul 

fiul-Omului, îşi îndeplinise, până la sfârşit, - aripile, spre culmile idealului. 
misiune'1 pământească. Cei săraci şi umiliţi, a căror soartă era 

O lume întreagă se prăbuşea. până atunci-ori chiar până azi?--„să plângă, 
Străvechea civilizaţie a Babilonului şi a să muncească, şi să tacă", au început a înţe

Egiptului; tronwl de fildeş proaspet al Ce- ' lege, că şi ei sunt oameni. Visul uinei vieţi de 
sarilor Romei - toată lumea păgână - se frăţie, egalitate şi libertate s'a plămădit şi s'a 
clătina din temeliile şubrede, în clipa, când realizat, în catacombele Romei, dând un avans 
fiul Omului a rostit ·cuvântul: „Săvârşitu- 1 de şaptesprezece veacuri Voltaire-ilor dela 
s'a!" Paris. 

Soarele s'a întunecat ... întunerec s'a fă- ·Ei credeau în cuvintele dumnezeescului 
cut peste tot pământul... morţii s'au trezit din lor lnvăţător, şi credinţa lor a săvârşit minuni. 
morminte ... şi catapeteasma bisericii s'a mpt Ce puteau să însemne toate chinurile ce-
în două... sarilor trufaşi, toţi leii şi tigrii arenelor, toate 

Şi în haosul acela, în ezitarea şi desnădej- crucile ce s'au ridicat pe Via Appia, în com
dea, ce cuprindea tDată suflarea, singur su- paraţie cu neclintita lor credinţă? 
taşul roman a avut îndrăzneala, ca soldat Nimic: 
·conştiu de puterea sa, să exclame: ,,Cu ade- Valuri neputincioase ale oceanului, sfărî-
vărat fiul h1i Dumnezeu era acesta!" mate în mii de fărîme, dupăce s'au isbit de 

l
i stânca puternică a convicţiei lor; zadarnice 

opi1ntiri omeneşti în faţa ·unei idei, ce cuprin
Şi veacurile s'au scurs ... Cerul şi pămân- dea cu atât mai mult teren, cu cât sângele mar-

• 

tul s'a preschimbat. .. dar din- învăţătura Lui tirilor curgea mai îmbelşugat! 
mi s'a schimpat nid o slovă. 

Marea şi glorioasa împărăţie a Celui Ră
stignit, - deşi nu era din lumea aceasta, -
s'a înstăpânit peste întreg pământul, înfigân
du-şi stindardul biruitor al crucii deasupra 

• 
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·'Azi fumul tunurifor, flac~rile exploziilor 
de ecrasit cutremură văzduhul, răsbătând 
deasupra rugăciunilor rostite cu buze desnă
dăjduite. 

Poate nici nu mai vrednicim, să ni se 
asculte rugăciunea, căd altcum nu .s'ar fi 
revărsat asupra noastră acest al doilea dilu
viu, mai înfricoşat încă decât cel .dintâi. 

Multe şi mari au trebuit să Ee păcatele 
oamenilor, dacă ispăşirea lor reclamă sute şi 
sute de mii de victime: morţi şi schilavi, vă
duve şi orfani rămaşi pe drumuri! 

Cu vremea ne-am îndepărtat tot mai mult 
de duhul blândeţei şi al adevărului. Sfintele 
poveţe ale dumnezeescului Invăţător ne sunau, 
tot mai străine, în auz şi nu le mai îndepli
neam decât de formă. Partea bună a fiinţei 
noastre a fost năpădită cu totul de spinii şi 
polomida omului-animal. Demonul urei şi al 
mâniei aţâţa pe oameni să se sfâşie; demonul 
lăcomiei să-şi smulgă ·comorile împrUIITlutat şi 
să se omoară pentru o palmă de pământ şi o 
bucată de pâne; iar demonul desfrâului îi che
ma tot mai stăruitor în mocirla strălucitoare 
a viţiHor de tot soiul. Şi omenirea, în orbia 
trufiei, nu mai avea lipsă acum de un po
văţuitor, nici de -Q 'Conştiinţă, care să-I înalţe 
ori să-l mustre, d se precipita singură în abi
su1 peririi. 

Cât de ideparte ·suntem fazi, cu tot hţ
strul nostru de 'Civilizaţie, de creştinii prime-
lor veacuri. ~ 

~ Acropolei filozofilor din Atena şi deasupra 
Capitoliului, ce stăpânea jumătate de lume. S'a 
prăbuşit, ca la un gest atotstăpânitor, zidul 

1

: 

ce despărţea pe om .de om. Erau cu toţii de 
~ acum fiii ·lui Dumnezeu; erau fraţi - şi toată 1 

I 

Azi omenirea geme sub flagelul cumplit al 
unui răsboi fără păreche. Sute de mii de vieţi 
s'au stins şi se vor mai stinge încă, în încăe
rarea uriaşă; ţipetul de disperare al celor ce . 
se prăbuşesc pe Câllljul umed de sânge, răs- i 
bate până la cer... I 

Dar dne ştie, dacă mai rasbate? - va I 
întreba un sceptic. _ 

Cât de deşartă e toată înaintarea noastră 
de veacuri, când putem reveni, în proporţii 
aşa de sângeroase, la vremile omului preisto
ric, în epoca de peatră ... 

• 

' J 

Vecernie. 
Un dangăt lin de clopot 
/şi tremură cântarea 
Şi toaca 'n dulce ropot 
Adânc trezeşte zareai 

' Biserica bătrână 
Larg por(ile.;şi desface; 
Un svon de rugi se 'ngână 
ln dulcea serii pace. 

Şi-alături stau în rânduri 
Salcâmii ninşi de floare 
$i 'ncet şoptesc pe gânduri, 
Că mâne-i sărbătoare. 

I. N. Pârvulescu. 

Problema ruteană. 
- Consideratiuni istorice. -

I porului'slav, începută în veacul al VIII-lea, nu avu 
sorti de dăinuire, nici prin venirea dinastiei Ru
rick, nici prin creştinairea lor de către Wladimir. 
în 988. Sosiră timpuri neprielnice şi, ca să poată 
fi mai la adăpostul năvălirilor, prinţii ruşi părăsiră 
aşezările sudice şi se mutară spre nord. După 
1200, Tătarii isbutesc să sfărâme neatârnarea Ru
şilor, iar Batu, fiul lui Ginghis-ttan, statornici atot
puternicia hordei-de-aur. De aci înainte prinţii 
ruşi se întrecură în linguşiri pe lângă hani şi cu 
timpul printul din Moscova, cel mai puternic, dar 
şi cel mai şiret, uzurpă pentru sine dreptul de stă
pânitor suprem. 

Sub înrâurirea mentalităţii mongolice, stăpâ
nirea rusească se va arăta în viitor cu moravuri 
esenţial diferite de acele pe cari Ie avusese înainte. 

Rusii le zic astăzi Ucraini sau Malo-Rusi; sunt 
cunoscuţi însă cu numele de Ruteni Până în vre
mea din urmă se numeau, generic,· Cazaci. După 
organizatie, Cazacii erau de trei feluri: Cazacii de 
Don, cari-s mai mult Rusi decât Ruteni; Cazacii 
din „Sici" - zaporojsca sici - cu căpeteniile nu
mite „Coşovei"1) sălăşluiau pe 1n gurile Niprului 
şi Cazacii ucraini, cu „atamani" (moldoveneşte: 
hatman). -

Intreaga istorie a Rutenilor nu e decât un lanţ 
de lupte şi svârcoliri. Neputându-şi asigura neatâr
narea, trec sub stăpânirea polonă, prin „Uniunea 
dela Lublin", 1569, dar Polonii căutară să sugrume 
libertăţile Rutenilor şi regele dărui nobililor săi 
catolici moşii din Ucro.iina (pământ de margină), 
provocând o sumedenie de revoluţii. „, 

In aceeaş vreme, câmpiile roditoare ale Ni- Ceea ce aprinse însă ura dintre celie două nea-
prului, cu stepele lor nesfârşite, nu rămaseră pustii. muri, fu fantul că Polonii căutau să catolicizeze · 
Tătarii rătăcitori nu s'au aşezat niciodată stator- pe ţăranii ruteni de pe domeniile lor. In 1596 se fă
nic aci; sălaşurile lor erau Ia sud, în Grimea şi în cu chiar 0 unire _ fără urmări serioase - cu 
preajma Caspicei. Putinii locuitori, rămaşi sub stă- Roma. In 1648 ttmelnitzki _ Chmelnetzkei - răs
pânirea tătărească, se înmulţiră repede prin fu- coală pe toti Rutenii, jefuieşte şi ucide nobilimea 
gari şi aventurieri de toate neamurile: Poloni, Ro- poloneză şi liberează Ucraina. Poate că Rutenii 

Rutenii ne sunt vecini etnici dela hotarul nordic mâni şi chiar Moscoviti. Astfel, încetul cu încetul, ar fi avut o altă soartă, dacă tlmelnitzki nu făcea 
, al Tisei şi până Ia vărsarea Nistrului în Mare. se închiegă un element etnic nou, numeros şi vi- greşeala - pliătită scump pe urmă -_ de a se 
...,-Problema lor e foarte interesantă Şi de aceea câ- teaz, elementul rutean, care se întindea dela Car- pune sub protectoratul ţarului. După moartea lui, 

teva lămuriri istorice cu privire Ia acest neam ne patii Galitiei până spre Volga. Ia 1657, Polonii ocupă din nou Ucraina şi iar încep 
vor ajuta să înţelegem limpede şi precis situaţia tulburările socialei şi frământările religioase. Ca-
şi roliUI lor. 1

) Vezi „Taras Bulba" romanul scriitorului rutean N. , tolicizarea Rutenilor avu multe succese, mai ales 
Viata largă, îmbclşugată,4'>aşnică şi liberă a po- Go!1:ol. · în Galitia de azi, pe când în Ucraina, la Kiew, unde· 
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In Vinerea Patimilor avem datorinţa, mai ! prevedea sfârşitul acestui măcel, care a iuat 
mult ·ca ori când, să ne întremăm sufleteşte, ' proporţiile unui adevărat: bellum omnium 
să ne dăm seama de binele şi răul, ce am I contra omnes et omnia? 

Nechita Chiş. june 
Vasile Szekely, june . 
Nicolae Demian, June 
Ioan Szabo, june · 
Ioan Bilkei, căs. . săvârşit. ' j 

* 
Vrrterea Patimilor din acest an e, cu acte- -

. vărat; Vinerea Patimilor pentru· omenirea în-

Azi, ·când toată lumea se datină din te- -
melii, când bolta cerească pare a se prăbuşi 
peste capetele noastre, ca un ·cataclism final, 
- să ne îndreptăm privirea spre crucea- din 
muntele Golgota şi să căutăm mângăiere, la 
umbra ei. · 

40 OavrH Urechiat,-·5 copii 
Ioan Chiş, căs.· 
Simeon Chiş~ 4 copii' ·iA 

Ioan. Tegzeşi a copil ·ţi. 
Ioan Onut, 2 copii 

Credinţa a făcut minuni în totdeauna şi 
ea face şi astăzi pentru cei ce cred. Credinţa 
şi altarul strămoşesc ne-a conservat şi ne-a 
susţinut prin atâtea veacuri de suferinţe şi 
amar, în care au răsărit şi au dispărut fără 
urmă, atâtea alte neamuri! Ea a fost steaua, 
ce a adunat în jurul ei pe ·ooborîtorii din un 
neam glori'Os, asvârliţi departe-departe, ·între 
aHe neamuri, la porţile Răsăritului. 

· A dese 1ni s'a întunecat steaua; şi ma~ a
dese ne-am uitat de ea şi nu ne-am ridicat 
ochii, să o desil'llştim în zare. Am orbecat de 
capu•! na.stru şi a:m rătăcit. · 

Cine ·nu vede grozava rătăcire a lumii în
tregi în dipele aceste de mgie; cine poate 

: treagă.; Mormanul de oai<.lavre e ma'i înal1: ca 
~unţii; sângele şi lacrimile •curg·· în valuri 
înnecătoare. 

E o hecatomhă, o jertfă de ispăşire, cum nu 
s' a putut .nici imagina până acum. 

Fie, ca ea să aducă roadele atât 
de scump plătite. Pră:buşească~se tot 
ce e putred şi corupt în alcătuirea socie
tăţii omeneşti de azi - şi ridice-se din ruine,· 
noua clădire temeililică a nouei vFeţi. 

Jertfa cea mari mare se aduce acum, iar 
în urma ei are să vină binecuvântarea, că'Ci 
jertfele nu se aduc de geaba niciodată. 

Şi aşa, ceke vor trăi, vor avea norocul 
să treacă priin· moarte şi suferinţe Ia viaţă -
ia o nouă viaţă, neasemănat mai omenească 
şi mai adevărată, ca cea de până a1eum. 

Post nubila - Phoebus! 

Ioan Maier, căs., mort 
46 Ioan Kerezsi. june, mort 

Afară de aceştia mai sunt vre-o 40 de oa
meni obligaţi la arme, duşi la America. „ 

Comunicat prin: Teodor ·Mureşian, 
înv. româ·n în Blaja. 

Un discurs al. 
principelui Carol. 

La congresul instructorilor „Asociatiunei 
cercetaşilor României." 

Jertla Românilor pentru· tron, şi• patrie! 

Duminecă s'au început în palatul „Casei şcoa- · 
lelor" din Bucureşti conferinţele corpului cer
cetaşilor, la care au asistat principele Carol, 
ministrul Duca şi o distinsă asistentă. Din rapor
tul prezentat cu acest prilej de vicepreşedintele 
„Asociaţiei .cercetaşilor", d. Alexandru G. Flo
rescu rezultă, că „Asociaţia cercetaşilor", care 
a luat fiinţă în anul trecut, numără până acum 
32 legiuni, 46 coruri cu 9100 cercetaşi, iar averea 
,Asociaţiei este de 20.000 lei. ln şirul conferen
ţiarilor, cari au insistat asupra menirei institu
tiunei_cercetaşilor a luat cuvântul şi principele 
Carol, care a spus între altele: 

Lista soldaţilor Români din comuna Săuca, comitatul Sălajului, 
pe câmpul de luptă. · 

' 
Ur. Virgil ,\foreşlan. adv. în Tăşnad, locot. I 
Grigorie Dragoş. inv. l 
Alexandru Descaş, 1 copil · · 
Ioan Descaş, 3 copii. mort 
George Gila, 3 copil · 
Alexandru Dohan, 6 copii 
George Chiş, 1 coPil 
George Szilâgyi lui Ioan, June 
Ioan Descaş I. Ioan, june 

I O Ioan Cădariu, 4 copii 
George Tiuhan, 2 copii 
Alexandru Nagy, 2 copii 
Aexandru Tican, căs. 
:Ioan Szilâgyi, 3 copii, mort 
Ioan Buda, 5 copii 
Gavril Szilâgyi, 3 copii, mort 
Ioan La zar, june 

. . 
venise şi Petru Movilă moldoveanul, ortodoxismul 
se întărea. Ţarului însă i se păreau prea mari li
bertătile Rutenilior. De aceea: se împăcă numai 
decât cn Polonii, cari luară stân~a Niprului, ră
mânând Ru:;ilor partea· d-reaptă. Autonomia Rute
nilor fu repede desfiinţată. 

In partea hărăzită Poloniei, răscoalele reînce
pură tot mai dese. Boerii poloni sunt ucişi zilnic -
şi aceştia la rându-le, nu se lasă mai prejos ... 

In schimb, mâna Rusiei era mai puternică. Ulti
mul hatman, Mazeppa, muri pribeag Ia Galaţi (1712) 
iar uhtinml caşevoi închise ochii în temniţă, la Ar
hangclsk. 

După cea din urmă împărţire a Poloniei, toată 
Podolia şi Ucraina reveniră Ruşilor, luând Austria 
numai Galitia. 

Românii au avut în trecut destule legături cu 
Rutenii. Când Ştefan cel Mare încorporă Pocuţia, 
ştia că partea iapuseană a provinciei - în cea ră
săriteană erau Români - nu era locuită de Poloni, 
ci de tărani Ruteni. Dacă Liovul (Lemberg) avea 
atâtea: şcoli şi viată culturală poloneză, aceasta se 
datoreşte cârmuirei polone, iar nu populaţiei care 
era ruteană. 

In întrecerea 'lia domnie, după moartea lui Şte
fan cel Mare, domnii, sau feciorii de domn, găsiatt 
oricând ostaşi şi oploşire în taberile Cazacilor de 
peste Nistru. De acolo a.vea Ion Vodă Armeanul 
multi ostaşi - viteji - în juru-i2), iar răsbunarea 

• 2)Vezi monografia istorică a lui Hasdeu „fon Vodă 
cel Cumplit". 

George Todoran, 2 copil 
Ioan Dohan, 4 copii 

20 George Marian I. George, 5 copil 
Ioan Bămutiu, 2 copil„ mort 
George Dohan, june. mort 
George Paşcu, june 
Ioan Paşcu, 2 copii 
Ioan Crăiut (Kirâly ), 1 copil 
Vasiliu Papp, june 
Gavril Papp, june 
George Cadariu, june 
Carol Szabo, căs.. mort 

30 Andreiu SzabQ, june 
Mihaiu Papp, 2 copii 
Dumitru Mechereş, 3 copii 

• 
Petru f arcaş, 4 copii, rănit 
Augustin Nagy a Lichi, june 

„O vorbă din bătrâni ne spune, că din discutie 
iese lumină. 

Ne-am întrunit oei să ne -consfătuim ca din 
întâlnirea părerilor şi cunoştinţelor noastre să 
facem să reiasă principiile pentru educaţia cer
cetaşilor. 

Sa întâmplat să deschidem aceste desbateri 
în Dumineca Floriilor, la o dată când natura se 
redeşteaptă la viată. fie ca mişcarea întreprinsă 
de noi să înflorească şi ea aşa cum sunt năzuin
tele noastre. 

Nu e ceva nou ceeace vă voi spune. Ni le-au 
spus sau scris oamenii cu mai multă experienţă. 

Scopul. cercetăşiei e şi moral şi fizic. Nici 
unul nu trebuie să ne scape, ci trebuie împinse 
totdeauna împreună. Nu vom ajunge la unul fără 
celălalt. 

Prin contactul cu natura sufletele se înalţă, 
se regenerează. 

J 
morţii lui s'a făcut, în bună parte, tot cu brat că~ 1 până ce le veni şi lor rândul. Astfel, din vitejiile 
zăccscs). şi neastâmpărul de odinioară n'au mad rămas de..J 

După ticăloşirea politicei româneşti, vitejii no- cât duioşia cântecelor şi farmecul Jegendelor. 
ştri, pe cari domnii - înconjuraţi de lefegii - nu-i Importantă e şi aşezarea lor etnică şi terito
mai întrebuintau, găsiau în stepele aşa de ademe- rială. In Galiţia ocupă aproape trei sferturi din 
nitoare tovarăşi şi prilej de bătălii. : teritor şi sunt în masse compacte. netrăind printre 

Din acest ·neîntrerupt contact se ajunse până ei decât foarte puţini străini,' exceptând oraşele. In 
acolo, că Vasile Vodă Lupu fu silit să-şi fad\ gi. ManaimUJrăş - se zice că au trecut Carpatii sub 
nere pe Timuş, fiul hatmanului tlmelnitzki4). Coriatovici, prin jumătatea sccoillul11i al XIV-iea, 

La 1632 Petru Movi:ă determinase reacţiunea pentru a umplea golul lăsat de Români·~ locu1esc 
ortodoxismului împotriva acţiunii catolice polone, Părtile nordice şi apusene. 
întemeind la Kiew o înaltă academie de studii Geograficeşte ocupă un teritor foarte întins. 
religioase, precum şi două şcoli greco-ortodoxe - Partea de sud a imperiului rusesc - Rusia mică 
un fel de seminarii. De altmintrelea încă din 1586 - e populată aproape întreagă de ei, întinzân
se afla în Lemberg „volosca tecva" - biserica ro- du-se în masse compacte dela Vistula până la Don 
mânească, numită aşa deoarece a'fost bogat înze- şi, răsleti, până Ia Volga. 
strată de voevozii Moldovei. Are şi azi stema cu 
cap de zimbru5). 

Dnpă jumătatea veacului al XVII-iea, Jucrurlie 
se schimbară. Ruşii îşi întinseră stăpânirea asupra 
stepelor libere şi de atunci .nu se mai văzură în 
.Mci'.<lova oştenii me.şteri în călărie şi în mânuirea 
suii tei. ·Turcii şi Tătarii scăpară de hărţuielile 
Zaporojenilor, iar P.olo.nH răsuflară mai Ulşulratl 

8) Vezi frumoasa naratiune istorică „Şoimii" de M. 
Sadoveanu. i 

4) Vezi nuvela istorică „Domnita Ruxanda" de N. ! 
o~ t 

6) Vezi studiul lui N. Teaciuc din „Luceafărul" No . 
1--2 pe 1914. 

Populaţia ruteană a Rusiei e socotită cam 30 
milioane, în Galitia 3.300.000, în Bucovina 250.000 
şi în Ungairia vre-o 400.000. Ar fi, prin urmare, 
în total 34.000.000 suflete. c 

Deşi înrnditi prin obârşie, prin rassă şi prin lim
bă şi întrucâtva prirt tradiţii, popomii rntean se 
deosebeşte de moscoviti - de Ruşii propriu zişi. 
Deosebirea aceasta s'a accentauat cu timpul foarte 
mult şi de aceea s'a ivit problema ruteiană cu toate 
rosturile şi urmările ei. 

. („M-a") Gh. Mugur • „ 
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Aveţi în mânile d-voastră TJlămădirea viitoa
rei generaţii. Desvoltati frumoase fosuşiri în 
generaţia de mâne. 

lncercati mai întâi să cuceriţi inimile, fiindcă 
încrederea şi disciplina vin dela sine. Mijloa
cele m1 vi le pot smme, căutaţi-le în sufletul 
vostru şi le veţi Kăsi. Nu f aceti voi instructorii 
ceeace cereţi elevilor voştri să nu facă. Eu sunt 
un fumător f)llsionat, dar caut să înfrânez acea
stă pasiune atunci când trebuie să conving pe 
copillll de 11 ani, că nu-i face bine fumatul. 

Acesta e un mic exemplu. 
De aitf el învăţaţi şf mrblicul particular să ur

meze .principiile cercetăşiei, fiindcă îi vor fi de 
folos. 

A. S. R. urează apoi instructorilor din tară ' 
bun venit. 

* 
Cuvintele A. S. ·R. au fost aooperite de aplau

:zele asistentei. După cuvântarea principelui Ca
rol, V. GhUlionescu a tinut o conferintă arătând 
consideratiuni.Je pedagogice, pe cari trebuie să 
se întemeieze opera de educaţiune fizică şi mo
rală a cercetăşiei. După aceasta prima şed.intă 
s'a lnchis. 

~nferintele vor continua Luni, Marti şi Mer
curi. 

Scrisoare din Beinş. 
- Când pleacă elevu. -

- 30 Mal'ltie 1915. 

Amăaurat legii o0e chi·a.mă sub .drapel şi ·Pe tinerii 
în v.râstă <le 19 şi 20 de .ani, .cu ziua de 15 A·Priilie 
n. pleacă dela gimniasiul din Be.iuş o frumoosă falangă 
de elevi, unii terroi.nâ.ndu-şi definitiv studiiJ.e, ailtii mai 
.având <le făcut •Încă voo-o 1-2 ani de liceu. Aceştia 
din urmă merg cu gându.l şi nădejdea in Doonnul, că 
după100 1şi var fi făcut datoria .către tron şi patrioe, 
.se v-0r ·În.toarce ·cu mu11tă cinste Ş'i intr'o zi v-0r pute.a 
11'0lua. firul 0pr.egătirilor, d~ unele ·l~a.u ~ă.s.at .ta gla.sul 
chemăto.r al .patriei. 

Pent.ru toti cei ·tn;rol.aţi cu .î:nc@erea vaoant;elo.r de 
.s.<;. sărbă·tori &le Paşti'lor, a.nul şcruaa- e încheiat şi în 
U.Nlloa -0rdinull ·ministerial - în ziua de 8 .Apr.i1lie n. 
•vor primi .certific.atele oo el.a.să '!)recu.ro ş.i ce.le de ma
tuoni1t.a.te. In -0hj,pu.t .acesta pe 15 Ain-iLie n. se V(}r .pu.too 
pre~enta mi toate wele„ trebuincioa&e Î>naintea. com.a.n
dei militare. 

J.nvătătrnra de carte pe un timp oa;reoo.re vine pe 
!ll·1anu.l al doiiloa, făcând foc .azi faptelor şi vi.rtutifor 
milH.a.re •cari şi din a.ceastă gener.atie - şi ce.a mai tâ-
nără a poporulrni nostru, - vo.r să isvore.ască oo. din
tr'un .nou isvor de viată şi ene.rgie ·întregind Ş'i îmvros
pătând şir.eiJ..e vitrjilor noştri oăz.uti o.ri ds.tovi~i .pe cum-
1plitul .câmp de bătaie. 

lntr'una. din zile.le diill urmă cât mai .cercetară pre.lege 
rile ac.eşti elevi, Il. Sa P.re.a.sfiJltitl Domn episcop Dr. 
Demetriu Radu, petrecând în afac.e.ri ş.col.a.re şi bis·e
ri•C1eşti ilia. Beiuş, în ma.rea dragoste şi viud interes cătră 
şoolile de a.ici· şi dtră tine.rimea şco1ară îndeobşte a 
tinut, .oa, tnainte de oe şc-O'larii noştni a;r 'Pile.ca la mi litie, 
să vază •CU ochii .p.rnprii progre.sul lo.r în ·s.turlii şi în 
disci·pli•nă şi să Je .adreseze un cuvânt părintesc, d,rnpt 
merinde sufletească pentru zilele g.re·le ş.i datorii!~ eele 
mari ce îi aştoo.ptă. 

Asistând n. &. ta ora de literrutu.ra Tomânească, cum 
era vorbă des.pre: „Toma, Toma fratre, despre aceşti 
mer.meni de arma.tă biz.antină în ca.ri până mai ieri, -

. se căutau - unii chi.a.r şi azi ~ •l"eole mai v-echi urme 
de limbă ;române.ască - :ta sfârşitul p.relege.rii, episco
pwl se adresează :că.t.ră elevi tocmai cu cuvintele despre 
oa.ri se făcea. pomenire şi zise intre ailtele: 
„Astăzi vremile şi patria strâmtoratil. şi vouă vă zic: 
lntoarcefi-vă dela carte, căci zilla de mdne aşteaptă dela 
voi fapte şi Jertfe pentru cari V' aţi pregătit şi otelit su
fletele tinere la isvorul ştiinfelor curate şi al moralei 
creştineşti. Patria azi aşteaptă dela voi toată desfăşura
rea faptelor de iubire şi alipire către pămdntul nostru 
strămoşesc şi către înaltul tron, aşa cum la aceste sfinte 
datorii a(i fost îndemnaţi zi de zi şi an de. an în vre
mea cdt ati petrecut-o într.e aceste ziduri închinate vir
t17filor şi pietătii. 

Dacă Jimba noastră ooa J'!Ollllâ.neaSică - pe -ea<re o 
.iubim şi-o <mJt.ivăm .că. aşa-i legea ooa. firească şi le
gea aceasta dela D\.Umnezeu este, dacă. limba noastră 
d0erivă din •limba latină - pre~tâ.ndu-ne :toate trăsă
turi1!.e de .ctpeteni.e ale 'lllCeleia, cu .atâ.t imai vâ.rtos tre
buie, .oa pr.in •Cll'edinta şi i111lipirea no.a.sbră cii.tră acest 
plimlâ.ut strămoşesc, prin jertfele .şi v~tejia noastră să 1 

facem, ca Juimea să va.dă răsărind dm forte.le şi din 
.î.ntreg .a.vântu.I nostru patriotic toate mi.nun~le virtutilor 
popontlui latin, aile .a.celuii POP-Or oare ool dintâi ,ÎJJ. isto· 
ri.a 01Ineni.riii a d.at oeede mai strălucite pilde de iubi.re 
clfl pa.tri.e înteme,irlid un strut mare şi ta.re pe subo.rdo
nare.a intere.seior .p.articul..are· ma.ril-0.r ·i'llte:rese obşteşti 

ale patri.ei. 
Iubirea de patrie azi nu se mai cultivă prin vorbe, 

cari de mlllteori comercializeazd acest sfânt cuvânt, ci 
prin fapte. Şi aceste fapte azi mai mult ca oricând avem 
să le împre1Z11ă111 într'o puternică şi neinfrdntă solidart
tate cu virtuţile fllturor fiilor de bine şi vrednici ai ace
stei ţări. Şi atunci deşi vorbim altă limbă, dar plecând. 
Cil to(ii pe aceeaş cale, vom pregăti cu puterile noastre îm
preună·lucrătoare mărirea şi întărirea înaltullli Tron şi 
n scllmpei noastre patrii. 

Drootce 111 iLa.nţrnl viteji.ifor feciorilor noş.tri, .recu
no.scute şi admir.a.te de toa.te .căpetenii'1e oştiri-i,· vot 
.aveţi să aclă-Ogati noui verigi, tari şi vânjoase făcîtn
du-vă vrednici de recuilloştiJlţ.a şi .admiraţia. patri.e,i 
n(}astre. 

·,cu .sfatul bătrâneteilor ce vi-l dăm di:n .to.a.tă întin
derea inillllei .noastre şi .cu bratul t~neretelor i00-l aveti 
din vrere.a Celui de sus, voi trebui.a, să vă fiacetii da
toria, pentmcă ;nu .este sentinnent m.a.i 1înăltător decâ.t 
.acela pe ca.re ti~l dă co.nştiinta .mân.dră şi •liniş.tită şi 
împăcată, că o luptă .ai Ju,ptat-o cu v;rednicie inafotea · 
'lui Dumnezeu şi .înaintea. -0ameruilor. 

Noi Românii, ca întotdeauna, în aceastd năpraznică 
vărsare de sdnge luptăm cu toate .Jertfele răbdării şi ale 
sângelui, rugând pe bunul Dumnezeu, ca în nemărginita 
llli. î11d1lrare să răsplătească cu zile mai bune şi mai, se
nine vietile eroilor noştri şi durerea şi lacrimile maicelor 
române." 

După ruceste rpărinteşti ·cuvinte ·a.scultate ICIU -0chi în
lăcr1Îmati J;I, Sa împărtă~şte tine.rilor binecuvâ.ntare 
arhierească. 

• .„ ···~; 

· · Era. o· z;i f.rumoasă de p.rÎITilă v.ară. Razeile soarelui, 
cele dintâi .r.aze după o iarnă urîtă, cu IIIlulte dureri !li 
puţi.ne 1plăoori, străhăte-a.u din plin °p:rri,n gerumuri şi se 
răsf:râ.ngeau sglobii de pe fetele itineriilor ca. .su.rî$ull 
unai· .manne ee într'o 11i ·îşi vede fe.cioraşul mare. 
~ Au fost asentati: ci. V gimnazială: Andrei Borsea, 
Dem. Selişteamz: ci. VI: 1. /saleu, Zeno Podoabă: ci. 
VII :C. Anca. P. Banita. Oh. Bocu. Oct. Botta, L. Ciupa, 
I. Cucuta, N. Doroş. C. Gitta, T. Goina, V. Grama, N. 
Kiss, Oct• Olteana, I. Opriş; D. Pop, Iuliu Radu. Rom. 
Secoşanu, /. Vlădar: ci. VIII: M. Borca, N. Chişiu, Lici
niu Cisma.<;, Al Fântânariu, 1. Oherlan, Al. Horga, P. 
Mali(a, ll. Miclean, D. Miclăuş, V. Morariu, C. Pop, I. 
Russu, Eug. Venter, - de tot: 34. 

(c. p.) 

Lupte decisive · 
pe~tru Dardanele ? 

Atac combin~t pe mare şi pe uscaf. 

Se ancmtă din Berlin: L1ri „Lokalanzeiger" i se 
telefmtfiază din Roma: Veştile sosite ieri despre 
asediul Dardanelelor spun, că 3 cuirasate engleze 
si 4 cuirasate vânătoare de torpile din mare de
părtare au bombardat fortul Kilid-Bahr, rmde sh1m
toarea e mai îngustă. Luni înainte de amiazi în 
golf ul Saros s' au arătat 4 vase de răsboiu si a11 tn
ceput să bombardez<!, peninsula Galipoli. Bombar
darea a durat do11ă ore intregi. ln acelas timp va
sele de răsboiu engleze din strâmtoare au împroş
cat cu granate forturile Dardanos, dar forturile 
n' au răspuns acestei bombard<lri, deoarece vasele 
engleze mi îndrăzniră a se apropia mult. 

După amiazi si vasul englez „Qcren Elisabeth" 
a încemrt să bombardeze, peste peninsulă, fort11rile 
Dardanet~lor. ln curs11l bombardării un aeroplan 
turc evolua contimlll deasupra capătul11i penins11f ei. 
Lăsându-se noaptea, toate vasele engleze şi fran
ceze s'au retras din strâmtoare. Consiliul amiralilor 
care s'a tinut Luni, afirmativ. ar fi hotărît să înceafJ(/ 
asediul decisiv. ln acelaş timp se aşteapti'i o mare 
luptă şi pe riscat. Amiralul francez a dat ordin flo
tei să înceană asediul general şi a poruncit, ca a
cest ordin de zi să fie afişat pe portile forturilor 
turcesti şi să rămână acolo până la căderea Con-
stantinopolul11i. ' 

* 
Se anuntă din Atena: Călătorii sosiţi iaci spun, 

că în fata portului Neapolls, ceva spre nord dela 
Cap Maica, au văzut o flotă franceză compusă din 
6 panterate, 6 cuirasate, 5 distrugătoare de torpile 
şi 4 remorchere. Probabil flota franceză merge 

spre Dardanele. (Neapolis = port grecesc, în Ma
rea Mediterană, în fata insu;lei Creta). 

* 
Se anuntă din Roma: Din Tenedos vine ştirea, 

că acolo au sosit 4 cuirasate franceze, cari vor lua 
parte în apropiatul asediu. Vasele „Henry IV'', 
„Suffren" şi „Diderot", se svoneşte, vor bombairda 
Smirna. 

* 
Se anunţă din Constantinopol: După toate 

semnele tripla-înţelegere se pregăteşte pentru un 
ultim atac puternic îmTJotriva Dardanelelor, care, 
însă, după cum se prevede, se va sfârşi iarăş 
cu eşec. 

De astă<lată tripla-intel.egere abandonând 
tactica de până acum, încearcă un atac combinat 
pe uscat şi pe mare. ln acest scop la T enedos 
şi pe o insulă vecină, precum şi la Lemnos au 
fost concentrate mari trupe • 

Armata a făcut lagăr. Din această ocupare -
engleză a insulelor cercurile militare conclud, că 
trrpla-întelegere văzând. eşecul. încercărilor ei 
de 11ână acum, ca un ultim refugiu respective 
ca o ultimă scuză proiectează un atac combinat 
împotriva Dardanelelor. Trupele de pe uscat ar 
opera fiind sprijinite de aceste ·două insule, câtă 
vreme şi forţele navale ar păşi cu toată puterea 
şi astfel q;r încerca să stoarcă oarecare succes. 

Răsboiul~ 
Tele2rame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oficiale: .. 

Budapesta. - Pe frontul din Beschizii o
rientali a .fost o zi mai li'lliştită. Spre ost în sec- · 
torele ;vedne luptele continuă. Pe înăltimile ce 
se găsesc. spre nord dela Cisna şi nordost dela 
Kalnika, am respins în cursul noptii repeţitele 
asalturi ale duşmanului. 

Spre nord dela strâmtoarea Ujoc duşmanul 
a avut mari pierderi, am făcut aci prisonieri 
1900 oameni. Pe cela~lte fronturi n'a avut loc · 
nici un eveniment important. s'au dat numai 
lupte de artilerie. Dela 1 Martie până acum am 
făcut prisonieri în total 183 ofiţeri si 39942 sol
daţi ruşi şi am capturat 68 mitraliere. 

Betlin. - Dela cartierul prindp.al german 
se anunţă.: Pe câmpul de :răsboiu occidentai: 
francezii ne-au atăcat la Regnieville, spre apus · 
dela Pont a 1Mousson, şi dela această localitate 
spre ost, precum şi în Bois de Pretre; dar i-am 
respi'lls .pricinuindu-le mari pierderi. Luptă se 
mai dă numai într'un singur loc, spre apus dela 
Bois de Pretre. 

Ieri, piloţi duşmani au aruncat bombe asu
pra localităţilor belgiene Briigge, Ohistelles si 
Courtrais, fără însă să pricionuiască vre-o pa
gubă militară. In Courtrais o bombă, căzând în 
apropiere de spital a omorât un Belgian, iar 
pe un altul l'a rănit. Pe câmpul de răsboiu o
riental: Spre nard dela Memel a fost curăţită 
de duşman regiu1nea graniţei ruseşti. Duşmanul 
înfrânt la Tauroggen s'a retras în directia sprt! 
Strawolwill. 

forţele ruseşti, cari au avansat în zilele din 
urmă împotriva poziţiunilor noastre, spre nord 
dela pădurea dela Augustow, avansând şi noi 
Ie-am respins până în regiunea pădui:ilor; Lejny. 
şi a lacurtlor de, acolo .. , 

Numărul .prisonierilor făcuţi în luptele ce au 
avut loc Ia· Krasnopol şi spre nordost dela a
ceastă: localitate, a sporit cu 500 de oameni. La 
Kunke1 pe Skrwa am făcut. prisonieri alti 220 
Ruşi. . .. . 

A vlatorli noştri ·peste Anti vari. 
Milano. - Corriere dellll Serra primestt: 

din Seu tari: Luni dimineata s'au ivit deasupra 
Antivari 3 aeropla'lle austro-ungare, cari au a
runcat asupra oraşului 20 de bombe. fabrica 
de tutun a suferit mari stricăciuni. Aviatorii 
si-au continuat sborul de.·aci spre Vir-Bazar, 
unde au aruncat 8 bombe, demolând staţiunea 
gării . 

La Duela incă nu s'a decis lupta •. 
I 

Homona. - Lupta la Duela s'a domolit. Ru ... 
şii n'au fost în stare să ne spargti frontul nici 
cu ajutoarele cari le-au primit. Intre prisonerl 
multi îngheaţă încă. 

I 
I 

• I 
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Viena. - Dela cartierul pressei se an un tă: 
Pe frontul din Galitia occidentală şi Polonia 
rusească e relativ linişte. Luptele mari s'au 
concentrat în Carpaţi şi focularul luptelor e ti · 
nutui ce se întinde spre ost dela Lupkow pân~i 
ia Ujoc, cuprinzând şi strfm1toarea. 

Până acum a reuşit să respingem atacurile 
viguroase ale duşnrnnului. Luptele din centru 
încă nu s'au decis şi e foarte greu a-ti forma 
un tablou general despre ele. Pe frontul spre 
ost dela strâmtoarea Lupkow. unde se dă mai 
crâncen lupta, se luptă şi o divizie. care apar
ţinuse armatei de asediare dela Przemysl. 

Luptele in Sâros. 
Caşovia. - In comitatul Sâros s'au dat în 

săptămâna trecută lupte mari, în cursul cărora 
am avansat putin lângă Molnârvâgâs. Ruşii îşi 
înlocuiesc mereu pierderile mari, ce le sufer. 
Soldaţii se luptă pe vreme de ger, pe drumuri 
îngheţate, în zăpadă de 30 centimetri înaltă. 
Populaţia din oraşele mari din nordul Ungariei 
e liniştită. In Eperjes numai automobilele şi tre
nul, ce vin şi se duc spre linia de bătaie arată 
că e răsboiu. In Bârtfa autorităţile îşi continuă 
activitatea neconturbati. 

România şi Italia vor decide numai 
soartea răsboiului. 

Bucureşti. - Cunoscutul bărbat politic al 
României, Marghiloman a declarat în fata unui 
ziarist următoarele: 

România poate porni o acţiune militară nu
mai în înţelegere cu Italia. Amestecul acestor 
două state va sili încheiarea păcii şi ar împinge 
limba cântarului în favorul unuia dintre grupu
rile beligerante. 

Londra. - Un corespondent al Agentiei 
Reuter l'a interviewat pe ministrul României la 
Londra, care acum s'a întors la postul său, şi 
care a declarat că România işi mentine punctul 
de vedere de mai nainte, îşi va împlini cinstit 
datoria şi îşi va apăra interesele nationale. Mi
nistrul a mai declarat că populatieţ României e 
unanimă în vointa ei. 

Vasul „Gaulois" nu a fost scufundat. 
Roma. - Vasul de răsboiu francez „Gau

lois" nu a fost scufundat. Comandantul acestui 
vas anuntă din Malta, că vasul este sub repa
ratie, care va dura două săptămâni. 

Inrolările in Anglia. ... 
Londra. - „Manchester Guardian" scrie: 

Comisia parlamentară de înrolare face mari 
sforţări, pentruca să câştige recruti în număr 
suficient. I·n Londra înrolările vor avea loc cu 
mari festivităţi şi adunări patriotice timp de 14 
zile. 

China refuză pretentiunile Japoniei. 
Berlin. - „Daily Telegraph" ainuntă din 

Peking: China a refuzat pretentiunile Japoniei, 
cari ating integritatea sa teritorială. Japonia nu 
voieşte însă să cedeze şi astfel situatia e foarte 
critică. 

Generalul Pau la regele Bulgariei. 
Sofia. - Se anuntă din Sofia: Generalul 

Pau, care e în drum spre franta din turneul său 
intreprins în Balcani, a fost în audientă timp de 
2 ore la regele Ferdinand. 

,, 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 1 Aprilie 1915. 

Ciudăţenii. 
XXVII. 

„ .. „Colo, când se va sfârşi răsboiul, are să înceap:\ 
hârăiala. Biruitorii se vor împărtl asupra prăzii. Se vor 
îmbulzi neutralii, şi cu pumnalul în dreaptf, stânga vor 
întinde-o spre cerşire. Dacă vom ieşi noi învingători, 

ne vom pomeni cu nationalitătile fidele şi cu confesiu
nile, cerând răsplată. Un singur popor va sta la o parte. 
Cunoasteti acest popor? In răsboiu n'a căutat nici când 
şi a obţinut numai rar decoratii. dar atât mai des răni 
şi moarte; în pace are să stea la o parte. Profitul ma
terial va fi al gheşeftarilor isteti; răsplata politică va fi 
a nationalitătilor „fidele~; gloria şi puterea a Germa
nilor; banca şi vama a austriacilor: cu toate acestea 
acest popor are să se dea la o parte când se va face 
împărţirea .. „." 

Stiti cine glăsuieşte aşa?· 
Un „orator festiv" al scrbarilor din 15 Martie st. n. 

Nu_I mai pun aci cu numele. ·Numele nu importa 

S. C. D. 

PENTRU NUMĂRUL DE PAŞTI pe seama 
rănitilor români am mai primit deia următorii; 
Dr. Cor. Pap, dir. exec., Oradea-mare cor. IO.-
Petru Comşa, Selişte 10.-
„Cordiana" fofeldea IO.-
Vasile Papp, preot emerit, Topa-de-sus IO.--
lucia Cosma, Timişoara 5.-
Dr. Aurel Cosma, Timişoara 5.-
Dr. I. Elekes, Sebeşul săsesc 5.-
Sofia H. Florescu, învăt., Lugoj 5.-· 
Gheorghe Tocitu, preot Călacea 5.--
0ficiul parohial gr. or. rom. Sântandras 5.-
Ioan Bogdan, Siria 4.-
Alexandru Bălaşiu, ofic. Timişoara 3.-
Constantin Lazar, păpucar Timişoara 3.-
loan Crăciun, preot Şprinll 2.-
Valeria Bica, Soldobagiu, colectat dela: 

Valeria Eugenia Blea 2 cor., Dimitrie 
Cosma inv. din loc l cor., dna Regina 
Cosma l cor., dşoara Eleonora Cosma 
40 fii., dşoara Letitia Cosma 30 fii .• 
dşoara Sabina Buita l cor., Arseniu 
Bogătan înv. lteu 30 fii., Emiliu Bo
gătan 40 fii., Ioan Sabău l cor., Ma
rioara Tegzeş m. Sabău l cor .• Teo
dor Sabău l cor., Maria Nulea 40 fii .• 
Vasiliu Bilt 50 fii., Veronica Făgăraş 
40 fii., floarea f ăgăraş 20 fii., Flo
rian Cornea 20 fli., Petru Tegzeş 40 
fii., văd. Maria Bilt 20 fii .• · floarea 
Bilt l O fii., floarea Joi dea 20 fii. Cu 
totul 

Geor2e Dan iii, înv. Casto 
Dr. Iustin Marşieu, adv. Arad 
Ludovic f azekas, Arad 

12.-
1.-

10.-
2.-

Total cor. 107.-

- Mâne, Vineri, fiind sărbătoare - Vinerea 
Patimilor Domnului -, numărul, viitor al ziarului 
nostru, - număr de Pa~ti, - va apare Sâmbătă 
seara. 

Starea ./\1.. Sale monarhului. Contele Ştefan 
Tisza, care a fost alaltăieri în audientă la Maj . 
Sa monarhul, ducându-se ieri seara în clubul 
partidului guvernamental, a vorbit în fata a 
număroşi membrii ai partidului despre călătoria 
sa la Viena. Primul ministru a spus, că a fost 
în audientă la M. Sa monarhul, timp de 1 oră 
şi şi-a câştigat impresia, că M. Sa e în plină vi! 
goare spirituală şi corporală. Starea sanitară 
a M. Sale e excelentă şi nu e moleîtat nici de 
tusa, ce-l chinuia. . . . .. 

Convocarea camerii ungare. Camera un
gară, după cum se anunţă se va convoca pe 
14 Aprilie pentru o scurtă sesiune. Guvernul va 
depune pe biroul camerii mai multe proiecte 
importante în legătură cu evenimentele răs
boiului. Intre aceste vor fi proiectele despre 
provizorul bugetar, despre prolungirea pe timp 
nedeterminat a mandatelor deputaţilor, cari ar 
expira în 1 Iunie, despre amânarea intrării în 
vigoare a legilor votate în preajma răsboiului, 
cari din cauza răsboiului încă nu se pot pune 
în aplicare. 

Afară de aceste guvernul va mai prezenta 
mai multe proiecte, prin cari se vor complecta 
în baza experientelor făcute în cursul răsboiu
lui, legile excepţionale. Asa se vor înăspri dis
poziţiile privitoare la abuzurile criminale a li
ferantilor. • 

,;Neues Pester Journal" e informat că gu
vernul va prezenta un .proiect şi privitor la a
mânarea depunerii cautiei pentru ziarele poli
tice, prescr.isă de noua lege de pressă, iar ur
carea cautiilor se va amâna pe timp nedeter
minat. 

transportare şi inmanuare soldatilor pe câmpul 
de răsboiu a întâmpinat foarte mari greutăţi, 
din cauza drumurilor rele. După Paşti se vor 
putea însă trimite soldaţilor pachete şi adecA 
haine, tutun, ţigarete, (de ale mâilcării nu se 
recomand{1 deoarece se strică în vremea pân~:t 
ce ajung în md;ia adresatului). Deocamdată se 
vor primi însă după s. Paşti pachete numai 
pentru anumite poste de cfimp, In 12 Aprili~ 
se pot cxpeda pachete deci numai la următoa
rele poste de câmp: 6, 9, 11, 16, 20, 22, 25, 28, 
34, 37, 39, 41, 43, 51, 54, 55, 56, 61, 64, 69, 76, 81, 
83, 85, 101, 113, 116, 119, 121, 124, 125, 129, 133, 
136, 141, 145, 151, 168, 170, 186~ 187, 188, 202, 
300, 301, 302, 303, 305, 307, 308, 310, 313, 314, 
315, 316, 317 şi 318. 

La celelalte poste de câmp, când se vor pu
tea expeda pachete se va aduce la cunoştintă 
mai târziu d~n partea comandamentului militar. 

Dăruire. Dna Maria Serb născ. Chirilescu 
Arad a depus ·ia adm. noastră 20 cor. ca dar 
de Paşti pentru soldaţii 'români bolnavi în spi
talurile din Arad. 

Mulţumiri! 

Dela amicii ·păcei din New-York. „Tiigl. 
Rundschau" află din New-York că amicii păcii , 
din America, au tinut o şedintă în care între 
altele bancherul din New-York, Iacob Schiff, 
a vorbit pe larg că, răsboiul va putea dura cel 
mult până Ia toamnă, pentru că beligeranţii nu 
vor putea suporta marile Jertfe şi situatiunea 
economică. El crede că Germania nu va primi 
pc America ca mijlocitoare a păcii, căci pe când 
guvernul din Washington căuta din toate pute
rile să mentină neutralitatea, poporul american. 
mai ales pressa; a luat cu totul pozitiune fată 
de Germania. 

Ultima _ oră. 
FLOTA RUSEASCĂ BOMBARDEAZĂ POR

TURI TURCEŞTI IN MAREA-NEAGRĂ. 
Constantinopol. - Se comunică dela cartie

rru general: Ieri flota rusească a dat 2000 de 
lovituri asupra porturilor noastre Zugu/,duk, 
Eregli şi Koslu din Marea-Neagră, pricinuind 
pagube foarte neînsemnate. Am alungat hidro
p/anele inamice. Situaţia pe celelalte câmpuri de 
răs-boi e neschimbată. 

NOTA CONSULULUI JAPONEZ CATRA 
GUVERNUL CHINEZ. 

:Londra. - Consulul japonez a predat gu
vernului chinez o notă în care cere acestui gu
vern ca până la terminu/, fixat în această notă 
să oprească boicotu/, mărfurilor şi productelor 
japoneze. 

GERMANII BOMBARDEAZ . .\ UN PUNCT DE 
APĂRARE AL VERDUNULUI. 

Oeneva. - Germanii bombardează fortul, 
Douamont, cel mai important punct de apărare 
al, Verdunului. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

In Szaszregen e de vânzare o 

FARMACIE 
cu pozltie bună în piată. Cu casă cu tot. 
Pentru lămuriri mai detaliate a se a
dresa proprietarului Kisfaludi Revesz 

lmre, farmacist în Jâszberer.y. 
Ma 2402-3. 

SE CAUTA. 

pentru Banca Generală de Ashw
rare din Sibiiu PRACTICANŢI li
beri de militie, respective practi- · 
caute cu pre2ătire comercială, 

Pachete de Paşti nu se pot trimite solda- care se poată intra imediat in ser-
tllor pe câmpul de răsboiu, ordonându-se de viciu. Se vor preferi ceice vor 
comandementul superior al armatei. ca astfel avea oarecare practică respective 
.de pachete oficiiale poştale să nu le primească, domnişoarele cu exercitiu in scri-
fiind vremeai nefavorabilă şi drumurile Tele. sul cu maşina. 
:forurile competente s'au văzut îndemnate a Ofertele să se trimită imediat la 
recurge la această măsură în urma experien- directiunea Băncii de asgurare din 
telor făcute cu pachetele de Crăciun, a căror (Ba 2406-1) Sibiiu. 

----~~-------~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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