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ABONAMENTUL: 
Pe un an • • 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni • • 7.- „ 
Pe o lull>ă• • • 2.40 „ 

Pentru România şi 
străini ta te: 

Pe un an • • 40.- franci. 
Telefon 

oentru oraş şi Interurban 
Nr. 750. 

Pressa şi răsboiul. 
Arad, 8 .Maiu. 

Când un stat se hotăreşte să intre în răs
boiu pentru .apă:narea existenţei sale şi ipentru 
revendicarna drepturi!OT ştirbite de puterile 
străine, pe .lângă bani, - condiţia ,sine qua 
non ... " pentru a putea purta un răsbo:u, -
-rmuniţ-iuitN. şi oaste bine echipată şi instruită, 
se cere să aibă şi o pTessă care să fie la înăl
ţimea chemării, gata a lua în apă•rnre intere
sele inaţionale între orice împrej1urări. 

Rezu1Jtatul luptelor oe se dau pe difeti·tcle 
teatre de 1răsboiu, pentru a fi mu1lţumitor se 
cere să fie sprijinit de pressă, importanta că
reia se dovedeşte ma•j. a!les în răsboiui când, 
pe lângă chemarea g:rea ce-o are, are să iuptt! 
şi cu puterea supremă .a starului. 

Conform directivelor dictate de acesta, 
pressa _va servi pentru răspândirea fnforma-
fiuni'1o'f despre ·sta1rea faptOC:ă a evenimente
lor, aşa cum acelea au decurs î;n realitate; 
ori ca mijloc ducător la ţintă şi în cazul ace
sta va da informaţiuni:le în forma corespun
zătoare unu .anumit scop. 

Rolul important a1I pr-essei ÎII1 poHtica mon
diallă a fost brne înţeles de puterile triplei în-

. ţeJegeri, cari au ştiut pe toate căile posibile, 
prm •pressă, 1dipfomaţie,să deştepte îlfl pop0are 
dispoziţia 1răsboinicii, gara1nţa Î·nivingerei ce
klr c·e se jertfesc pe câmpul de 'luptă. Căci 
dispoziţia celor rămaşi aca:să determină şi 
dispoziţia celor plecaţi în ră~boiu. 

Jn 1882 a apărut î·n Germania un studiu 
milita1r subtitlul „Strategie" de generalul von 
Blume, unde despre importanta ce o are dis-

lnstruni-mi Doamne .•• 
lnstrună-mi Doamne lira mea sfioasă 
Să-mi cânt cântarea cântecelor mele, 
C' aud devarte zornete de arme 
Şi glas de tun şi urlet de şrapnele. 

Căci simt aproape ceasul păcii sfinte 
Şi am un frate şi-o să-l strâng în braţă. 
- Ce sf ântă-i aşteptarea fără margini 
Când ai un vis de împlinit în viată! -

-· 
. Să-i simt îmbrăţişarea cal.dă şi sărutul 
Din buzele lui arse pe-a mea frunte. 
Eu-s trestia ce plânge, El Stăpâne 
E-un soare~ e un tată, e un munte, 

Eu-' s cel ce-am apărat sfinţita vatră 
Cu sufletul în sfântă aşteptare 
Eu mi-am udat tot codrul sfânt de pâne 
ln stropi curaţi de lacrime amare. 

poziţia poporU'lui în weme de răsboi11, se 
zice: „Ar fi primejdios a desconsi·dera infiluin- -
ta ice o ar'e dispoziţia care dominează ţara 
asupra decurgerni 1răsboiului. Dispoziţia apă
sătoare nu numai face să lâncezească puterile 
rămase acaisă, ci ea se resfrânge şi <iSUpra 
spi•ri•tuJu1i· întiregei armate, a că<rei indivizi, 
<lupă împrejurărrle de astăzi, rămân în con
tad cu cei de ·acalSă. Tăind a;cest contact prin 
aceasta ar suferi atât dispoziţia ooistei, cât şi 
a ţării". 

As5fel valoa·rea ·pressei oonsrstă nu nu
mai întru a descoperi situaţFunile precare ofe
r.îmi soluţrne corespunzătoare şi în a feri po
ipon.rl de rătădri, ci în „a desfăşu'l'1a puteri'le 
spirituale ale natiunei, a pregăti natiunile pen-

. tru chemarea 1lor sublimă şi a indica cărările 
· cari duc la feriicirea şi prosperitatea omeni
mei !" 

Activitatea pressei nu ~ mărgineşte nu
mai la hotarul ţării ci ea se nizueşte ca si peste 
hotaire, în cercuri cât se ·poate mai lairgi să se 
simţească influinţa Fu.octiunei sale amăsurată 
ţintei dicta·te de sus. 

Aceasta î.nsă numai aşa o poate face dacă 
are la 'dispoziţie mijloacele de comunicaţie ne
cesare. 

In decursu'! vremilor evoluţia ziaristicei- a 
·ad'us cu sine instailarea diferitelor a-genţii de 
infmmaţiune în (.liferite puncte· ceniraJe. A
cestea au fost făcute Ia început din -iniţiart:ive 
1particu'iare şi cele mai multe au :r.ămas şi pe 
mai departe în posesiune .particutla<ră, cu în
cetul desvoltându-se în mariile a•genţii de in
formatiuni cari astăzi se află în fiecare capi
ta'lă a tuturor statelar. 

Cele ma/Îi renumite în statele beligera.nte 
sunt: în Lollldira agenţia „Reuter" numită aşa 

hzstrună-mi Tu sfioasa liră Doamne 
Să-i spun cuvântul cel maFd·rag în viată 
Când mâne-'n ziua mare-a păcii sfinte 
Pe frate-meu, eu am să-'l strâng în brată ... 

Ovidiu Hulea. 

•. 

Chipuri din răsboiu. 

Scrisori. 
VI. 

- Poşta de campanie Nr. [09. -

(Dau publicitătii câteva dintre scrisorile mai inte
resante, primite dela un camarad fictiv al meu, medi
cinist, care plecase în iarnă pentru a doua oară pe 
câmpul de luptă. Scrisorile, sosite neregulat, sunt tre
cute prin trei auto-cenzuri, astfel cred că voi, la redac
ţie, nu veţi fi nevoiti să umpleţi iarăş locurile albe, cu 
anunturU 

I 

Şi El e şoimul pe-a lui aripi calde 17/I. - Astăzi am sosit în Carpaţi, aproape 
de hotar, adecă pe câmpul de luptă. 1M'am răs-

Străbate-·om tot văzduhul pân' la soare gândit, nu voi scria notite zHnice, în carnet. Văd 
Şi viata mea de-a lui pe veci legată că ce am notat pe drum, numai pentru mine, 
Va fi de astăzi numai sărbătoare. sunt numiri de localităţi şi alte observatii sear-

N~u-m.._ă_rul--po_p_o_ral_p_e_l _a_n _4-. -,o-,-, -----Pre1UI unui exemplar JO filerl. 
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după fundator, în Pa1ris „Agence Havas", . 
care asemenea poarrtă numele fundatNului, 
iar în Berlin agenţia "Wolff": Acestea sunt 
îm posesiune 'ParticUiJiară, dar cu încetul de
vrn societăţi pe acţii· şi sub influinţa puterii 
statului care îşi are în fieca•re reprezenta·ntui 
său, pe când agenţi1a din Viena e întreagă de 
stat. 

Toate celelalte agenţii aiJe altor state sum 
în legătură şi atârnătoare de acestea, mai 
ales de cele ·dintâi: "Re11ter'' şi „Havas'' ca·ri 
stăpânesc întreaga lume. 

In vremi de pace aceste agenţii sunt în 
legătură unele cu altele prin transmiterea şi 
schimbul de informaţiuni pe bază contrac
tuală. Aşa ,.Reuter" din Londra are să tri
mită informaţiunile primite la Berlin, Viena, 
Roma (unde e „Agenzia Stefani") ;· iar toate 

·celelalte sunt obligate să facă schimbul de in
f ormaţiuni cu această agenţie. 

Aceasta, însă, e numai în vreme de pace. 
Toată aceasta organizaţie s'a darîmat cu is
bucnirea răsboiului. Prietenii de mai nainte 
au devenit duşmani; fiecare se nizueşte să-5i 
·complecteze golurile, pricinuite de ruperea re
laţiunilor de comunicaţie, prin legăturile cu 
statele neutrale. Aceasta, însă, întâmpină 
multe greutăţi; e foarte anevoios a construi o 
reţea completă. Mai favorabilă e condiţia ace
lor state ca.ri dispun asupra legăturilor peste 
mare .. In prima linie agenţia „Reuter" care 
Jominează America de nord şi „Iiavas" Ame
rica de sud. 

Anglia, folosindu-se de împrejurarea, că 
cea mai mare parte a ·reţelei e în mâni engleze, 
oJată cu isbucnirea răsboiului s'a grăbit să 
monopolizeze reţeaua cablului telegrafic fără 

.1 băde: De a~ea mă hotărîi să-ti scriu ţie, căci 
'. ·poate când mă adresez aHei persoane, voi reuşi 

să mă exprim într'un fel mai impresionist. Apoi 
acum în orice moment îmi pot da ortul popii 
şi, în consecinţă, carnetul s'ar duce cu plutele, 
aşa că nu ar rămânea nimic după mine ... 

Cum zic, ne aduse trenul tocmai până în 
dosul frontului. Cum ne-am coborît din maşină, 
ne-am şi desfăşurat în linie· de bătaie, deşi mai 
sunt 15--20 km. până la duşman. O apucăm 
razna, cătărându-ne pe stânci, prin zăpadă de 
un metru; aşa-i porunca, şi ştii că ordinul nu 
se d-iscută, ci se execută. Acesta-i secretul în
vingerilor noastre! 

Când am ajuns în bătaia focului. duşman, dl 
comandant a dat ordin să ne oprim pe loc, ca 
bieţii recruţi să se obişnuiască puţin cu groaz
nicul spectacol al explosiei de granate şi cu şue
rul gloantelor. Sărmanii copii; cum a fluerat 
primul şrapnel peste captele lor, s'au adunat 
toti într'o grămadă, instinctiv, ca -0ile, căutând 
astfel scut. Abia i-am putut convinge să se res
fire iarăş, căci în grămadă i-ar fi omorît gra
natele polog, pe toti. · 

Rămânem, deci, de azi după amiază proba
bil până mân.e dimineată, ca să ni se oţelească 
nervii, ori să amortească. Eu cu trupa mea de sa
nitari ne-am făcut o gaură în pământ, ceva mai 
îndărăt şi fumăm pe furiş. Pe lângă noi trec 
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mei o considerare la hotărîrile convenţiunei 
din Paris dela 1884 pentru asigurarea cablu
lui tekgrafic. 

Oe! mania posede în vremuri de pace 5 
cabluri, cari toate au fost tăiate de Englezi, 
ceeace le era uşor să o facă trecând acest:; 
te.ah: prin canal; asemenea au nimicit şi alte 
t· in~re Germania şi Anglia. Astfel Germania 
r~1m;-,~e izolam şi împiedecată în comunicarea 
1cl1 grafică cu coloniile sale şi cu ţările trans- · 
rndnne. Comunicaţia pe la Sud asemenea e 
împiedecată, deoarece cablul telegrafic din 
Mar~a 1'v1editerană, care vine dela Vest la 
O~t c in posesiunea unei societăţi engleze care 
singură dispune peste o reţea de aproape 
80.000 km. Tot astfel e împiedecată comu
nicaţia cu Africa. Comunicaţia telegrafică cu 
China se face pe liniile cari trec peste teritor 
rusesc şi peste India engleză. 

, Astfel monarhia şi Germania sunt avizate 
la telegrafia fără fir care, însă, nu e în stare 
să înlocuiască întru toate pe celelalte, 'Cel mult 
serveşte la comunicaţiile oficioase. 

De aici se poate vedea că puteritle din tri
pla înţelegere pot răspândi tot felul de infor
maţiuni desp•re adversarii 1lor, făTă ca pressa 
acestora să le poată contraba'lansa. Aşa, după 
o informaţiune a agenţiei „Reuter", Viena e 
în agonie - o spusese aceasta cu câteva luni 
mai înainte. „Carnea de vită a trecut de mult 
în domeniul basmelor; iar cea de cal fiind 
foarte greu de căpătat, deoarece caii s'au gă
tat, au venit cloţanii la rând. Preţul acestora, 
însă, pe zi ce merge tot creşte, aşa de ex. o 
păreche de cloţani e-3cor.". „Agence Havas": 
„Soldaţii austrieci merg desbrăcaţi înaintea 
inamicului şi înarmaţi cu săgeţi şi cu domege; 
se nutresc cu broaşte şi cu şopârle". 

Toate. aceste veşti răspândite în iargul 
lumii pressa e chemată să le paralizeze, răs
pândind ştiri autentice despre starea faptică 
a h.1cruril()lf.far între împrejurăldle id1aite pressa 
contrară e în condiţie mai favorabilă, având 
la dispoziţie mijloacele de comunicaţie tele
fonică şi telegrafică. 

Activitatea pressei peste hotare în vre
muri de răsboi e cea mai anevoioasă. ln in
ternul ţării ar fi mai uşor dacă nu i-ar sta la 
spate în tot momentul cenzura a ·cărei jude-

cârduri-cârduri răniţii şi prisonierii, ·mongoli şi 
siberieni. Poate că ei au adus şi vântul acesta 
nordic, de ne înghiată şi măduva în oase. 

... Nu mai văd, s'a întunecat. Linişte relativă. 
Acum doarme ... care poate! 

. \ 
20il - Alaltăieri ne-am fost pomenit în 

alarm. Adecă nu ne-am trezit noi toti, deoarece 
câţiva au rămas amortiti de frig, pe loc. Aşa 
de frumos şedeau în tranşee cu puşca în brate, 
ca adormiti, cu trăsături line pe fată. Cătanele 
bătr<îne, cari au fost toată iarna aci, zic că cei 
îngheţaţi au moarte fericită. Adorm şi se poine
nesc„. morti. Dar ou atât mai grozavă e sufe
rinta celor ce mai trăesc şi cu membrele în
ghetate. 

Destul că ni s'a poruncit să înaintăm şi, vezi 
bine, 'am pornit-o înainte. Psihologie generală: 
puşc pentrucă puşcă şi ei, nu-i încotro, trebuie 
să-mi apăr năcăjita d-e viaţă. Cu niţică însufle
tire s'ar fi zis: am intrat în horă, acum să ju
căm - joc diabolic, vorbă să fie! 

Dar în sfârşit te obişnueşti, le fad toate ma
şinaliceşte, instinctul de conservare predomină, 
nervii se tâmpesc. Până acum numai unuia i~au 
dat nervii faliment. Când trebuia să stăm în cea 
mai mare linişte, el sărmanul a început să 
cânte„. Vezi bine, a „trebuit" înlăturat ca să nu 
ne tracteze „tactica". L-am îngropat sub nişte 
bolovani (groapă nu am putut săpa în pripă, în 
pământul înghetat), şi l-am trecut pe lista ofi
cială că a murit ,;moarte eroică''. (Censurat.) 

. „R OM ÂNUL" 

cată de multe ori atârnă dela părerea subiec
tivă a cutărui oficiant aşa, că nu în tot locul 
e la fel: Ce se poate publica într'un ziar, în.
tr'altul nu, cu toate că interesele armatei nu 
le atinge, ci mai vârtos serveşte spre orien
tarea şi liniştirea celor rămaşi acasă şi cari 
mai vârtos prin aceea se agită că apar ziarele 
fie cu locuri albe, fie umplute cu fel de fel de 
anunţuri. Apoi urmează combinaţiile şi ase
diarea redacţiilor că: „ce ar fi urmat acolo?'' 

Pe lângă toate aceste greutăţi, aşa numite 
„oficioase", pressa răspândeşte totuş binefa
cerile sale. Nici când nu s'au cetit atâtea ziare· 
şi aşa de mult ca acum în timpul răsboiului. 
Astfel, cercul ·cunoştinţelor pe zi ce merge se 
lărgeşte. Câţi se interesau .de aranjamentul 
unei armate, <le tehnica răsboiului, de actele 
de caritate, chiar într'o aşa vreme când po
runca iubirei deaproapelui e aşa de brusc sfi-

Duminecă, 9 Maiu 1915. 

dată de răsboiul actual, <le fofiorătorul şi bar
barul asalt cu baioneta, <le activitatea febrilă 
socială economică şi financiară?! Toate ace
stea prin pressă. ajung la cunoştinţa şi a ace
lora, a căror cerc de cunoştinţe era foarte 
modest. 

P,ressa e chemată să pregătea!SCă dispozi
ţia răsboinică a popoarelor înainte de răs
boiu, să orienteze opinia publică; să alimen
teze şi să conserve această „i d1ispoziţie în 
decursul răsboiului. Iar >Clupăce răsboiul s'a 
terminat, ea va fi iarăş chemată să liniştească 
spiritele, din fearăle sălbatice cari se sfăşiau 
în lupta de exterminare să facă iarăş cetă
ţeni pacinici; să înfrăţească popoarele pen
tru reconstruirea culturei sfărîmate cu atâta 
furie şi sub deviza „viribus unitis!" Să strige: 
înainte pe calea progresului şi a fericirei nea
murilor!! 

Jertla Românilor pentrn tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna Pecica-Români comitatul Arad. 

pe câmpul de luptă. 

Barbu Aracadie 
Andreica Romulus, serg. dist. rănit (2) 
Mărghitan Iosif 
Şiclovan Iefta 
Teretean Traian, rănit 
Apătean Teodor · 
Cara Vasile 
Acont Teodor 
Cizmaş Dimitrie 

10 Tămăşdan Ioan, rănit 
Dragoş Emanull 
Aconi Dimitrie 
Solomie Ştefan, decorat cu cruce 
Moldovan Ioan, rănit 
Aconi Vârtaci Dimitrie 
Cruceau George 
Teretean Dimitrie 
Mezel Ştefan 
lgrişan Ilie 

20 Mozar Traian 
Ponta Nicolae 
fosa Ar<>n 
Chevereşean George 
Rusu Ioan 
Chepetean George 

3/11. - .. .Altfel toate ca în răsboi: răniti, 
morti, schingiuiţi, foame, frig şi .„insecte. Nu ·te 
mira că le pun şi pe acestea din urmă între ca
lamităţile răsboiului; deşi flăcăii noştri zic că 
aceste blânde insecte iarna sunt o adevărată 
binefacere, căci te fac mereu să te freci şi prin 
urmare mişcându-te eşti mai puţin expus să 
înghieti. Dar cum va fi la primăvară, când nu 
mai avem nevoie de ele? Doar s'o afla vre-un 
„filo-răsboi" care să rezolve de urgentă acea
stă importantă problemă strategică, căci eu aici 
n'am timp să meditez asupra serului antipădu
chimei, trebuie să mă scarpin.„ 

12/11. - Precum vezi şi din scrisorile mele 
din urmă, astăzi părem atât de saturaţi de stag
narea aceasta a răsboiul-ui, ori am ajuns în acel 
stadiu al monotoniei. de îi căutăm si răsboiului 
mai mult părţile comice. De fapt, vă mai emo
tionati voi la vederea răniţilor şi morboşilor 
cari vin de pe câmpu'! de luptă; ori nu vă plic
tisesc istoriile lor despre cutare atac? Aşa că 
nu vă mai impresionează? Aoum le ştiti toate, 
toate: unii din văzute, ceilalţi din a.uzite. 

Doar că mai meditaţi uneori asupra unor 
intelesuri mistice ale rapoartelor oficiale, bule
tinele răbdurii ale învingerilor noastre. Ori în
ţelegeţi ce va să zică „am evitat atacul forte
lor inamice preponderante", sau că „ne-am re
concentrat în poziţii mai bune" etc? Noi aicia 
ştim mai bine. De multeori când voi cetiti acasă 
„situaţia neschimbată" - poate că noi am înain-

' 
Galu Mihail 
Hulber Vichentie 
Cenădan Nicolae, rănit 
Todea Dimitrie 

30 Mărcuş Aron, mort 
Flentea George 
Laza Constantin 
Săbău George 
Ioanovicf Aurel Iosif, dispărut 
Moldovan Iulian 
Barbu Traian cemorciant, rănit 
Cruceau Traian 
Dragoş Constantin 
Bodrogean Iulian 

40 Ţâgu Dimitrie 
Ponta Eutimie 
lgrişan Emanuil 
Lipitor Crăciun 
Jurma Ioan . 
Ţâgu Ştefan ' 
Sătmărean Arcadie 
Pătruţ Nicolae 

I ... 
Hălmăgean Dimitrie, are 2 copii 
Puta Ilie 

SO Zoriti Ioan 
I 

tat (eventual în direcţie opusă), dar aceste sunt • 
mici accidente. cari nu contează pe un front aşa 
de lung. Adevărul e că itele duc la cartierul ge
neral, de ttnde se vede totul şi unde se făuresc 
şi rapoartele oficiale. Prin urmare cetiti serios 
rapoartele oficiale şi meditaţi căci acestea nu 
mint (subliniat de censură !), iar eu mă voi măr
gini să-ti rap~rtez alte scene şi episoade comice, 
izolate„. 

22/ll. - A trecut luna de când sunt aici. Mă 
pipăesc curios: sunt întreg, şi o mai duc cât 
o ,biet duc. Abia azi am fost iăsati în rezervă, 
să odihnim o zi, două. Crezi că voi încerca să 
recapitulez cele petreoute în aceste zile? Nu! 
fjlosofez şi eu ca ceila.]ţi camarazi: ce-a fost 
am văzut, ce-o mai fi vom vedea !.„ Ori cam 
fatalişti: O viată avem dela Dumnezeu; de ne 
va fi dat să trăim vom trăi, de vom muri, iaca 
murim - azi nu costă viata două parale. Apoi 
de, alta nici nu-i de făcut! 

„.Dintre tovarăşii mei de S>uferintă au mai 
rămas ca o jumătate. Se primenesc, se curătesc, 
căci iarăş vor pleca la moarte. In acest restimp 
îşi povestesc păţaniile. Iată ce auzii dela un re
crut: 

Dânsul plecase singur înainte, dintr'o patrulă, 
să-i iscodească pe Ruşi, căci - vorba rapoar
telor oficiale - pierdusem contactul cu inami
cul... Era vreme frumoasă, soarele pripia, ză
pada se topia. Avanpostul nostru se depărtase 
biniş0r şi tot nu vedea duşmani. 
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Duminecă, 9 Maiu 1915. 

Ponta Emanuil 
Taşcă Petru 
Iosa Ştefan 
Ardelean George 

f"--c.:„:'•J', 
Loucer Dimitrie, mort în Sabat 
Murăşean George 
Ponta Ioan 
Stoicovici Ioan 
Ponta Dlmitrie 

60 Pop George, voluntar, rănit în Przemysl 
~"' lgrişan Emanuil al lui George 

decorat cu crucea pentru merite şi 
medalia de argint ci. II. 

Juncan Iosif Ioan 
Ponta George Livius 
Chevereşian Ştefan, rănit 
Dragoş George 
lgrişian Maxim 

•""""" Teretean Traian 
Dragoş Romulus, rănit 
Drăgan Manoil 
Vârtaci Avram 

70 Chevereşian Vasile, concediat 
Chevereşian Emanoil, rănit · 
Şchiopu Romul, rănit 
Popet Dimitrie, rănit 

"'-../""". Ponta Dimitrie 
Chevereşian Ilie 
Suplac Ilie 
Ponta Ioan 
Lăpuşca George 

~.., \. Cadar George 
80 Cruceau Ioan 

Bila Petru 
Taşcă Ioan 
Târău Romul 
Barbu Ştefan 
lgrişan Ilie, rănit 
Cruceau Petru 
Juncan Traian 
Barbu Nicolae, rănit 
Despot Arcade 

90 Apătean Dimitrie, rănit 
Şiclovan Emanuil 
Chevereşian Ilie 
Moldovan Teodor. 
Vârtaci Ştefan 
Teretean George 
Galu Ştefan • 
Chevereşian Nicolae 
Măcian Petru 
Rotar Teodor, rănit 

~00 Emandi Romulus (4 frati) 
,' ~ 

\ Măruşca Aracadie 
Mărginean Ioan 
Jgrişian Dimitrie 
lgrişian Petru 
Barbu Alexa 
Pătrut Romul 

r 

Obosit şi flămânzit se opri în cpltul unei pă
duri se răzimă de un lemn, lăsă puşca şi scoase 
din 'traistă o bucată de pâne, din care începu 
să mânânce cu poftă. · 

Pe când era să înghită prima bucătură, căută 
încă odată înprejur şi... bucătura i se opri în 
gât. La o distantă de vre-o 50 paşi era un. rus, 
care sta şi el răzimat comod de un lemn ş1 bea 
ceva din bidon . 

.;!'\.,_ Al nostru se repezi la puşcă, dar rusul când 
· - il văzu, îi făcu semn cu mâna să stea pe pace; 

apoi se apropie foarte liniştit de sentinela noa
stră. Din două vorbe se aflară că amândoi vor
besc aceeaş limbă. Bănăteanul îl îmbie pe duş-

._man cu pâne, iar basarabeanul pe austriac cu 
, 'lotcă - şi sfătuiră. 

\ Din vorbă în vorbă începură să se capaci-
1!7-e, care ar fi mai consult să se predea. Rusul 
'I-re al nostru: „Vino de partea noastră, noi 
aşa o să vă batem, căci suntem câtă fmnză 

i iarbă". - Al nostru către rus: .~Ba vino tu 
, : noi, eu 'hu mă predau, căci voi ne beliti de 

i, aşa o spus domnu căpitan.„" 
I 

:. Era cât p'aci să se despartă ~upărati, când 
• m nişte tufe se iviră alti trei ruşi bărboşi, cu 
mutră sălbatecă. Al nostru fără să se gândească 
mult, apucă puşca şi o luă la fugă (cum s'ar zice: 
tactica în fata fortelor inamice preponderante). 

~uşii după el, până I-au ajuns, căci al nostru 
\ obosise repede, era mai încărcat. · 

Şi ce crezi că i-au făcut?.„ I-au dat în mână 

\ 
\ 
\ 

Titirlga Traian, rănit 
Şiclovan Eftimiu 
Chevereşian Ştefan, rănit 

11 O Sal că Ştefan 
Cruceau Arcadie 
Ponta Dimitrie 
Pătrut Ştefan 
Muntean Ştefan, rănit 
Muntean Petru 
Bodrogean George, rănit de Z ori 
Vârtaci Ioan 
Misiei Traian 
Şchiopu Romul 

120 Ponta Vasile 
Maier George " 
Moldovan Petru 
Chepetean Dimitrie 
Ponta Emanuil 
Solomie Teodor 

. Tămăşdan Constantin 
Bălaş George 
Teretean Aurel 
Mânzat Ioan 

130 Chevereşian Teodor 
Şchiopu Ioan 
Bătrân Alexiu, rănit 
Chevereşian Filip, rănit 
Andra Petru · 
Ţâgu Ştefan, dispărut 
Teretean Vasile · 
Mişici Iulian 
Barbu Ştefan 
Ţâgu George 

140 Lingurar Ioan 
Pascu Nicolae 
Ponta George 
Jzghirean Emanoil 
Ponetchi Emanoil, în Przemysl 
Cruceau Ştefan 
Chevereşian Avram 
Lingurar Maxim 
lgrişian George, rănit 
Taşcă George, rănit 

150 Ponta G. Livius 
Muntean TraJan 
Rotar Ioan 
Gebeleş Petru 
Chevereşian Romul 
Gârdan Alexa 
Trifu Ioan 
Lipitor Traian 
Vârtacl Dimitrie 
Cruceau Petru 
Dumlci Ştefan 

(Va urma). 

arma care dânsul o lăpădase; acum ei şi-au 
arun~at-o pe a lor şi i-au zis: Du-ne la voi! ln
chipuie-ti mândria recrutului nostru că el a .fă~ 
cut singur patru prisonieri ruşi. Ar putea ~1 '>I 
decorat pentm această „tinută bravă în fata ina
micului" - de nu i s'ar termina numele în „u". 

,Dar stai, că aventura s'a mai completat cu 
o scenă de ordin politic. 

Cum ii ducea sentinela Joastră pe cei patru 
ruşi, se întâlneşte în drum cu doi honvezi di.1 
tr'o patrulă a regimentului săcuiesc, care era 
lângă noi. Honvezii - unul era caporal - îl 
întreabă ce-l întreabă ungureşte pe al nostru, 
dar românul nu înţelegea. Incearcă el să se ex
plice româneşte honvezilor, dar aoum ăştia se 
făceau că nu-l înteleg. Vestul că caporalul dela 
honvezi ii arătă o directie şi îi făcu semn cu 
mâna să plece într'acolo şi apucară ei să ducă 
prisonierii, ca să se mândrească cu ei că i-a11 
prins. 

Dar asta se vede că nu le-a părut nici Ru
şilor cu direptate, ori nu pricepeau .ce au <le 
gând să facă cu ei, căci deodată tăbăriră pe 
cei doi honvezi. Le luară armele şi începură să 
Ie care la pumni . 

- Sari, frate, că muscalii omor la noi! -· 
strigară honvezii, cărora ca prin minune li se 
deslegară limba, se văitau ungureşte şi cereau 
aiutor româneşte sentinelei noastre, care pri
via scena răutăcios, de o parte. Dar în cele din 
urmă s'a indurat, a tras câteva focuri în vânt, 

... 
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Noui incidente în situaţia 
internaţională. 

Arad, 8 Maiu. 

Pe orizontul cu pris01Sinţă î1J1tunecat al 
situaţiunei internaţionale încep să se întreză
rească noui vestitori de noui furtuni. 

In pressa sârbo-bulgară, spre pildă, se 
ţine de câtva timp un limbaj de reciproce a
meninţări, care motivează chiar şi în preocu
pările celor mai puţini pesimişti îngrijorarea 
şi teama, că incidentele dintre cele două state 
a·r putea lua proporţiile unui adevărat con
flict. Dar ceeace sporeşte şi ·legitimează în
grijora-rea unora, e că tonul ameninţţl.tor al 
pressei celor două ţări a trecut din coloanele 
pressei şoviniste, în cele ale ziarelor oficioase 
de guvern, în deobşte obligate la un limbaj 
mai moderat. Aşa, o telegramă de Duminecă 
dimineaţa, datată din Sofia, anunţă că ofi
ciosul „Narodrni Prava" adresându-se s;uver-

. nu:lui sârbesc spune, că „orice răbdare arc 
o margine şi că Bulga1ria nu va fi aceea care 
va îngriji de menţinerea păcei î1n Balcani'', 
dacă Serbia nu va da explicaţiuni asupra 
aceea ce oficiosul bulgar numeşte „provocări 
sârbeşti". 

Pe de altă parte, dinspre depărtărHe ce
luilalt continent, se trainsmit aceleaşi veşti 
îngrijitoa·re şi aceeaş temere, că aceea ce până 
acum e numai un incident pe -chestiunea va
selor „Krooprinz Wilhelm" şi „Odenwald" ~ 
ar :putea 1lua forma unui conflict violent îifltre 
Statele-Unite şi Germania, ca1re a protestat 
fa Newyork împotriva sechestrărei lui „Odett
wald" la Porto-Rico, fapt care ar fi făcut 

imposibilă aprovizionarea lui „KronprinzWil
helm".: 

„Newyork lferald", discută incidentul în
tr'un ton violent. 

Celelalte ziare americane, „The Tribune", 
„The Sun" şi „Evening Post", menţin discu
tiuinea în acelaş ton şi pe aceeaş temă ca 5: 
„Newyork ttera:Id". 

Pe de altă parte corespondentul lui „Ti
mes" Ia Newyork relevă faptul, că nota, con
telui Bernstorff, ambasadorul Germaniei, a 
fost remisă guvernului american numai cu 

Ruşii s'au lăsat, el· iar i-a luat şi i-a adus. 
Honvezii au rămas cu buzele ·umflate.„ . 

- Apoi vezi - se lăuda al nostru - că 
tot mie mi-a fost dat să-i aduc; că eu i-am prins, 
adecă ei m'or prins pe mine, tot una!... 

Observ că încontinuu trec pe lângă noi priso
nieri ruşi, în mare parte oameni voinici, fru
moşi. Imi închipui că şi de partea lor tot aşa 
vor fi trecând, ai noştri... 

25iII. - (Grozav censu rată!) „.Da, nu cre
deam că o să ajung să văd şi asta. Trebuia să 
înceapă atacul din nou „.A trecut, pe lângă mine 
şi mi-a zis: Hai cu noi! -- deşi ştia că eu tre
buie să rămân înapoia lor. Nu ştiu ce i-am răs
puns, era sgomot şi nu am priceput bine„. Cei
lalţi doi, cari s'au întors, mi-au spus că s'a 
predat... Nu cred să fie trădător de patrie„. 
Poate din nebăgare de seama, nevinovat„. Alt
cum s'ar fi predat el atunci când s'a întâlnit cu 
soldatul basarabean în pădure şi când a adus 
el patru prisonieri. Nu înţeleg ... Lupte mari.„ 

14/111. (Datată din Siberia.) „.Vezi, ziceam 
de ei, şi uite că o păţii şi eu. De altfel sunt să
nătos - asemenea dorindu-vă„ .. N. N. 

(Pentru autenticitate-:) 

6/V - 1915. Cassian. 
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titlU!l de „memorandum", .oeeace îi dă un 
caracter mai puţin oficial şi face, prin urmare 
ca un răspuns să nu fie obligator. 

Acesta este, după ziarele americane, sta
diul incidentului dintre Statele-Unite şi Ger
mania, incident care e urmărit în desfăşu
rarea lui cu î·ncordairea, pe care o îndreptă
ţesc consecinţele la cari ar putea ajunge. , 

Ce este 
cu armata rusească dela Odessa? 

Ziarele străine vorbesc de o armată rusească 
gata de ifl\baircare la Odessa cu destinaţia pentru 
coasta turcească. 

Se spunea, că această armată va opera în a
c"claş timp cu trupele aliaţilor cari debarcă pe cele 
două coaste ale intrării Da;rdanelelor. Deocamdată 
nu se ştie dacă într'adevăr sunt pregătiri de îm
barcare la Odessa şi dacă trupele ruseşti vor o
pera pe coasta turcească în cât mai scurtă vreme. 
Ştirea poate să fie numai rezultatul unei legături 
ce s'ar fi făcut din prilejul vizitei tarului Nicolae la 
Odessa şi Sebastopol, unde se află o armată ru
sească care este de mulit organizată şi pusă sub 
comanda generalului Andreieff. 

Se spune, că armata de sub comanda genera
lului Andreieff cuprinde 200 mii oameni cu un bo
gat material de artilerie. Care este scopul urmărit 
de această armată nu se ştie deocamdată precis; 
că ea va fi îndreptată spre coastele Turciei, sau, 
cum afirmau unele ziare, spre coastele bulgare, de 
unde ar porni pe uscat atacul împotriva trupelor 
turceşti. Această din urmă ipoteză ar implica o 
forţare a neutralităţii Bulgariei. 

Ce va fi adevărat din toate aceste svomui -
cari pot tot atât de bine să se realizeze pe cât vor 
putea fi clasate de realitatea vremuri.lor ce au să 
vin[t ca rezultatul unor exageratiuni atât de obiş
nuite azi - vom vedeaL 

Deocamdată, înregistrându-Ie ne facem nmpai 
datoria de cronicari, fără să punem bază pe nici 
una din aceste ştiri de fiecare zi, cari le primim, 
în afară de comunicatele oficiale ale stateior ma
jore 

Răsboiul. 
Telegrame oflctale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapest~. - Se c.omunică de.la cartierul general~ 
In rontiuue lupte de urmărire avangardele tru.pelor 
aliate austro-ungare şi gem1ane au trecut pe sectorul 
Pilsno--.Ja.sJo-Wisloka. Pe :terenu.I dela Dukla-Rima
nova, -'!IJre sud dela ,Ja.slo, puternicele noastre trupe 
înd11d drumurile ,carpatine, pe cari Ruşii în coloana 
desor(krna.te se retrag s.pre nord şi spre nordost. Aceste 
<"oloane inamice sunt urmărite nemijlocit de către ar
mata noastră .ce înai•ntează peste Beschizi; cu această 
armată cooperează şi forte ger.rn.ane. 

· Număru.I ,prisonierilor şi al prăzii de răsboiu e în 
continuă .creştere. Mai ales al X-lea •corp aJ nostru 
de arma tă în ·Cursu~ zilei de ieri a capturat singur 5 
tunuri grele şi 16 tunuri uşoare. 

In răstimpul a.c~ta trupele ·noastre din sectorul 
oriental al frontului nostru carpatin resping disperatele 
atacuri rusPşti cu cele mai grave pierderi .pentru ina
mic. Astfel cu un foarte efi<cace foc de artilerie am 
respins un nou atac inamic dat împotriva înăl

timei Ostry; am capturat 1300 Ruşi şi .cu focuri din 
flanc am nimicit mai multe detaşa.mente de trupe ina-
mice. 

Pe frontu·! sudorienta:l galitian to.a.te tentativele ima
mice de a ocupa anume puncte de s.prijin au eşuat. 

Pe teatruJ de opera.tiuni de.la .sud nu se semnalează 
evenimente. In duelul de arti~erie obuzierele 111o.astre 
au nimicit tunurile marinei fr.ainceze Jâ.ngă Belgrad. 

• 
Budapesta. Se comunică dela. ·cartierul pre.ssei: 

Veştile pressei tri.plei-întelegeri anunţând că aviatorii 
a.nstro-ungari zilnic aruncă bombe a.supra oraşelor şi 
satPlor muntenegrene, .prin oo aceştia ucid .sau rănesc 
numeroase femei şi copii, sunt simple poveşti. Acţiu-

nea ră.sboinică a aviatorilor '!loştri '.se reduce numai la 
contramăsurilc necesare indispensabilei noastre ap.ărări, 

cari trebuie luate în scopul sigurantei noastre, pentru ca
zurLle câ.nd inamicu.I aşează baterii, debarcă material 
de răsboi sau desvoltă o altă actiune simiJa.ră. 

Din parte-ne .suntem cu cea mai max-e crutare faţă 
de nefericita. popula.ţie a regatului muntenegrean pe 
care tripla-înţeleg.ere a aruncat-o în .răsboiu; evităm 

să potenţăm imensa mizerie pe care răsboiul a a.dus-o 
)funtenegrului. Nu intenţionăm să ne descărcă.m ră.s
bunarea noastră asupra Mnntenegrului .pentru faptul, 
că aviatorii francezi şi sârbi a.runcă bombe cu prelli.lec
ţie asupra ora.şelor şi satelor nea.păra.te de.la frontiera 
a1Lstro-11ngară. 

Berlin. - Se comunică dela marele cartier general: 
Pe teatrul occidental: La Ypern, toate încercările · 

engleze de a ne răpi cota nr. 6, spre sudost dela Zil
leheke, pentru care se dau lupte dela 17 Aprilie, au 
eşuat. In directiunea Ypern am progresat iarăş. In. a
ceste lupte inamicul a pierdut 7 mitraliere, 1 aruncă
toare de bombe, o mare multime de arme şi munitiune, 
Continuând azi dimineată atacurile lor, Englezii au su
ferit iarăs mari pierderi. 

Intre Meusa si Mosela, mcntinem şi fortificăm tcri
torul ce am ocupat pe înăltimile dela Meusa şi spre 
SJ.1dost şi sud dela pădurea Ailly. La Flirey Francezii 
mai detin încă o mică parte din tranşeele noastre. De 
altfel aci am respins toate atacurile franceze. 

Spre nord dela Steinabruck, focul nostru a înăbuşit 
în germene tentativele de atac ale inamicului în şesul 
râului Fccht. 

Pe teatrul oriental: Luptele ce s'au dat spre sud dela 
Sadow şi spre ost dela Rossienie s'au terminat cu în
vingerea Ruşilor. Inamicul a suferit pierderi foarte mari; 
a pierdut 1500 prisonicri şi e în complectă retragere. 

Am respins în mod sângeros atacurile partiale ru
seşti date spre sudvest dela Kalvarja, spre sud dela 
Augustowo şi spre vest dela Prasniş. In aceste lupte 
'Rusii au pierdut 520 prisonieri. 

Pe teatrul sul/oriental: Luptele date ieri pe malul 
drept al Dunaietului s'au terminat iarăş cu deplin re
zultat pentru trupele aliate. Aci inamicul este în cea mai 
grabnică retragere spre ost, numai un mic detaşament 
se mai mentine încă la Vistula. Jncolo spre sud pe malul 
drept al râului Wisloka, am progresat in directia Wis
loka şi peste Jasielka. 

Pe frontul carpatin, deja în sectorul occidental al 
strâmtoarei Lupkow părti din flancul drept al grupului 
de armată de sub comanda general-oberstului Macken
sen a avut repeţite ciocniri cu coloanele ruseşti, cari 
sunt în grabnică retragere dinaintea aliatilor noştri cari 
Ic urmăresc. Prada de răsboiu e în continuă creştere. 

Albanezii pornesc împotriva 
Muntene2rului. 

Seraievo. - După ştirile sosite aci Arnăuţii 
din Albania de nord au pornit cu mari forte îm
potriva Muntenegrului. Generalul Vucovici a 
plecat din Plevlje la Cettinje, ca să organizeze 
i:ezistenta împotriva năvalei Arnăuţilor. Sol
datii muntenegrini sapă tranşee la granita B%
niei, în jur de f ocia, pentru ca să-si întăreasca 
poziţiunile de apărare, dar situaţia lor. avâ11d 
să se apere pe două fronturi e foarte de
plorabilă. Focul fortificaţiilor noastre. deschis 
din timp în timp pricinuesc mari pierderi în ar
mata Crnagortilor, care şi dealtcum e foarte 
deprimată. 

Regele Greciei va inspecta 
trupele din Macedonia. 

Atena - „Messager d'Athenes" anunţă, 'că 
regele Constantin va vizita în curând întreaga 
Macedonie grecească, cu care ocazie va ins
pecta şi trupele cu garnizoana de acolo. ln vede
rea acestei vizite s'au şi Juat toate dispozitiile 
necesare. 

Disolvarea camerei greceşti. 

Atena. - Monitorul oficial a publicat decre
tul pentru disolvarea Camerei. Alegerile vor 
avea loc la 13 Iunie n., iar camera nouă se va 
întruni la 20 Iulie n. 

General otoman însărcinat 
cu răscularea Albaniei. 

Bucureşti. - Se· anunţă din Niş că guvernul 
sârb a fost înştiinţat pe cale particulară, că ge. 
neralul otoman Cara-Said, fost comandant al 
diviziei de infanterie macedoneană din Cuma
novo a fost însărcinat de guvernul turc să 
plec~ în Albania, spre a înarma câti mai multi 
Albanezi cu care să atace Serbia. După arătă-

rile ziarelor sârbeşti, generalul Cara-Said are 
la dispozitie o sumă mare de bani, pentru a 
aduce la îndeplinire însărcinarea ce i s'a dat~ 

Coloana rusească din Beschizi c 

a fost capturată. ....,..,,./' 

Budapesta. - Dela cartierul pressei·. se ~
nuntă: Corpul de armată X a fost ·favonzat m 
deosebi de noroc în Beschizi. Acest corp a în: 
văl uit o întJ eagă coloană rusească. care ne mail ~• 
având nici un drum de refugiare, s'a predat c~ 
generalul-comandant c~ .tot.. A~ capturat .. aci 
multe tunuri furaj, mumt1e ş1 mai multe mu de 
prisonieri. Corpul de armată X .îsi av~a. sedi11l 
în .Przemysl şi era recrutat dm Oahtia de 
mijloc. 

Papa va mijloci încheierea păcii. ~ 

·Rotterdam. - „Tyd" e informat că Pap~ :i 
făcut toate pregătirile, ca în momentul potnv1t 
să intervină mijlocind pacea. Câteva state neu
trale s'au declarat aplicate să conlucre la mij
locirea păcii. La aceasta acţiune s'a alăturat 5i 
guvernul olandez. Deocamdată se caută .cond!
tiunile de pace, cari ar împă"ca pe tot1 beh- . 
geranţii. Papa ş-a rezervat, ca în !flOmentul P0""'-....1. 
trivit să lanseze ideia congresulm de pace eu_, 
ro pean. 

Lupte În Tripolis. 

Genf. - iOin Roma se anuntă că în .Tripolii· 
a avut loc în 26 c., o nouă ciocnire la K amet
Bugare. In lupta ce a ţinut 8 ore au căzut 2 Ita
lieni, iar 22 au fost răniţi. 

Pasici se retrage? 

Bucureşti. - „Dimineata" publică o tele,:
gramă din Niş, care spune. că într.eaga ~ressa 
sârbească scrie despre cnza cabmetulm Pa
şici, provocată de situaţia politică externă. ~h
rele sârbeşti scriu că dimisia lui Paşici va fi în 
câteva zile un fapt împlinit, nevoind primul mi
nistru să ia asupra sa răspnderea pentru com
plicaţiile politice externe, cari devin tot mai .. 
gave pentru Serbia. _,,,,~_ 

Ancheta guvernului grec, cu pri- .„. 
vire la asuprirea Aromânilor. 

Atena. - Unele ziare din Bucureşti publică 
acuzatiuni contra unui ofiţer grec, desemnat că 
s'ar fi făcut vinovat de ~buz Ade putere !at~ de„_ -~ 
Aromâni. Guvernul elemc luand cunoştmta de ·~ 
aceste publicaţi uni. înainte de a fi sesizat în mod 
oficial de această afacere de guvernul românesc„ 
a ordonat o anchetă severă. In caci când acuza-,l ~ 
tiunile s'ar confirma prin anchetă, guvernul aril\~ 
lua aspre măsuri în consecinţă. ( Agemia athe
niană). 

Ultimatul Japoniei către China. -
Japonia a proclamat mobilizarea 
• generală a armatei. 

Tokio. - Micado-ul a iscălit ultimatul către 
China. 

Tokio. -- Printr'un autograf imperial se pro
clamă starea de asediu ventru peninsula Cvan
t.wig, situată spre sud dela c<dea ferată manciu- · 
riană. Textul ultimatului adresat Chinei va fi 
comunicat şi marilor puteri. 

Rotterdam. - După „Daily News" preten- „/' 
(iunile Japoniei către China sunt mai severe, de-r, ~ 
cât cele adresate Serbiei de către Austro-Unga-
ria. Ziarul spune, că înţelegerea anglo-japoneză 
garantează autonomia şi întregitatea teritorială 
a Chinei. A 

China a respins ultimatul Japoniei. j \ 
Pe trog rad. - „Nowoje W reruja" ailă dela. 

corespondentul său din Peking~ că guverm( 
chinez a remis ministrului japonez răspunsu. v 
sâu prin care guvernul chinez respinge ultima- . , 
tul Japoniei. • I , 

Evenimentele din Italia. ; 
• 

Berlin. -- D. Bollati, ambasadorul Italiei diH 
Berlin a avut la ministerul afacerilor străine o 
lungă între.vedere cu şefii diplomaţiei. Despre 
rezultatul acestor întrevederi n'a transpirat nici 
o şti re. · ..h!t. 

* I 

Berlin. - Ieri dimineaţă au avut loc la Roma 
întrevederi intre ministrul de externe Sonnino 



< 
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şi Giers ministrul rus la :Roma, precum şi între 
Biilow şi membrii ambasadei austro-ungare. 

* . -
Roma. - Ieri, Vineri, s'a ţinut un .consiliu de 

tJ1j!iştri, care a durat patru ore. După acest 
i. siliu d. Sonnino a avut o lungă întrevedere 
c ... printul Ghica, ministrul !României .în Roma. 

* ,,... 
, ' Geneva. - Din Roma se anunţă, că ieri a 
kvut loc acolo un consiliu de miniştri, care a 
durat timp de patru ore. ln acest consiliu s'a 
discutat asupra situaţiei internaţionale, preoum 
şi asupra uşorăr.ii pagubelor pricinuite de cutre
murul de pământ. 

In cursul zilei de ieri nu a avut loc nici un 
fel de tratative <liplomatice. 

* 
Roma. - Un .autograf regal apărut ieri, Vi

neri, ajurnează sesiunea senatului şi camerei 
până la 20 Mai. lntrunirea camerei era adecă 
hotărîtă pentru 12 Mai. 

~"JFORMAŢIUNL 
Arad, 8 Maiu 1915. 

Dardanelele. 
Dardanelcle sunt vecinic învăluite într'un farmec de 

romantism. Cu un nimb de roze strălucitoare trăieşte 
prin veacuri de toţi cunoscuta legendă a lui Hero sl 
Leandru. Grecii antici au .avut-o ca poveste .adevăra~1. 
istoric~. Iar neobositul călător elen Pansanios ne spune 
că a văzut într'un turn mica lampă· care însemna printre 
valuri lui Lean.dru calea dragostei. 

Dincolo, din depărtare vin adieri dela oraşul ruinat 
al Troei de curând desgropat. Tot aci şi se evoacă a
mintiri. despre marele împărat călător Adrian, care avea 
o splendidă vilă şi într'însa pe eniimaticul bithrnian 
~inons, care, mai târziu şi-a dat moarte în valurile 
1' .rlului, ea jertfă ·Pentru fericirea stăpânului său. Nu 
putem uita nici pe plinul de fantezie şi neobositul Schlie. 
manu, care. cu o şiretenie în adevăr odyseană a putut 
scăpa .v~stita .comoară a lui Priam din mânile auto
rităţilor turceşti. Mai aproape de mare se ridică pâna 
în nori, mormântul lui Achilie, vecinic celebrat în 

_toate veacurile de romantica poezie a lui Byron, poetul 
· înamorat de lumea antică şi de legenda care de nimic 

nu- se simtea mai mândru decât de perfectiunea sa Ia 
înotat, care îi permitea să trăiască clipele lui Leandru 
traversând· D<J.rdanelele înot. Şi mai Ia sud pierzându-se 

•'1~·~are legendarul mormânt al lui Anibal. Patriotul Car-.:,... „ . 
taginez care a voit cu ajutorul marelui Milthiade să ur
nească lumea întreagă a răsăritului şi să o arunce asu
pra ,apusului .. Plan măret, care s'a sdrobit de puterea 
neînfrântă a împărătiei romane, singura care a fost în 
stare ca să oprească valul niJ.prasnic al barbarilor şi a 
scăpat astfel cultura .greacă şi prin urmare pe cea eu
ropeană. De s'ar putea din adâncimile Dardanelelor să 
se smulgă tainele, am da peste minele puternicei flote 
a arabului Morlam. In adevăr aci au fost la 698 dată 
pntdă flacărilor de către bizantini cele 400 de vase aie 
puternicului căpitan al !şlamului ale căror fapte strălu

cite şi calităti superioare au fost cântate de poeţii cre
ştini şi arabi. ;Dincolo de fortul Cianac-Kale, pe un deal 
care priveşti în depărtare peste mare· şi peste tărmurl 

.--... află mormântul corsarului tunisiani Şareddin Uderim 
· (fulgerul) fratele vestitului pirat, :al .marelui print Cha

reddin Barbarosso atât de cunescnt prjn,ca81pania tu
nisiană a împăratului Carol V, şi ale cărui ultime ră
măşite odihnesc· la· <Atts~ntinopol. 

Acest llderim a fost întemeietorul ·asa numimkli· stat 
1\arbar. T.wiis.ian, şi"l3. serv.it, după Elges de model lui 

·\lrd, By.ron în $Chitarea figurei lui Don Juan. Tot pe 
~erim îl aminteşte Byron şi în poema sa Corsarul. 
\1.lcile sate de ·azi 'dela . Dardanele, au fost altădată · 
;omoară de oraşeiinil<>ritOQ.re. ţ)e <:ar' la 1403, năvă

; ~orul şi dărâmătorul de lumi mongolul Timur Ie-a 
'tnsformat .în pietre şi i.ll.cen.uşe .. 

„ROMÂNUL" 

Nu trimitetl bani pe câmpul de răsbol. Pri
mim următoarele rânduri ou rugarea să le pu
blicăm în ziar: Din însărcinarea Comandei re
gimentului· de inf. 31, Vă rog a publica într' unul 
din Nr.-ul poporat al ,;Românului" următoarele: 

Părintii şi rudeniile celor .de ve câmvul de 
luptă să ia la cunoştinţă, că pentru susţinerea 
acestora şi provederea lor cu toate cele de livsă 
s' a îngrijit erariul militar din destul. Nu e, deci 
nici o lipsă, ca celor duşi pe câmpul de luptă 
să li se mai. trimeată bani, cunoscând scumpetea 
şi traiul greu în care sunt cei de acasă. Aşa d. 
e. obvin cazuri, când cei de acasă trimit în scri
sori de bani sume mici, d. ex. 60 fil., iar ventru 
porto µlătesc 80 fil. Şi e lucru fără de minte că 
un soldat dă pe o portocală 40 fil. iar cei de 
acasă trăesc în mizerie. 

Este deci în interesul tuturor, ca trimiterea 
scrisorilor cu bani să înceteze de tot şi cât mai 
curând. - Coresp. 

, Promovare. Ni se scrie din Cluj: ln 5 Mai n. 
a fost promovat a universitatea din Cluj doctor 
în ştiinţele juridice d. Cornel Pop, fiiul preotu
lui din Lozna-mare. Rectorul Dr. Mârki l'a sa
lutat în cuvinte frumoase: „Trei fii au tri
mis părintii dtale la aceste şcoli înalte ca să-ş1 
câştige diploma de pâne dătătoare şi iată 2.cuma 
pe toţi trei a trebuit să-i deie patriei pentru a. 
prtrarea intereselor ei sfinte. Unul a căzut cu 
glorie pe câmpul de onoare (medicinistul Vic
tor Pop, decorat cu medalia mare de argint 
pentru ;vitejie căzut la ttonoratow). iar dtale 
îţi doresc ca .<liutorul Părintelui Ceresc să nu 

·. te părăsească nici pe câmpul de luptă şi di
ploma care ţi-o dăm vă servească spre mân
găiere părinţilor întristaţi pentru perderea ce 
a-ti îndurat-o". 

Petru florianu, notar orăşenesc în Caran
sebeş a fost promovat în 1 I. c. doctor în ştiin
ţele de stat (politice) ·la universitatea din Bu
qapes,ta. felicitări. 
; Prezentarea glotaşilor născuti În 1891 şi 1895. 

Primarul oraşului Arad aduce la cunoştinţă că 
glotaşii B) născuţi în 1891 şi 1895, cari -au să-şi 
înceapă serviciul militar în 15 Mai, au să se 
prezinte în cazamw artileriei din Sân-Nicolaul
mic, iar glotaşii mai bătrâni şi cei înrolaţi de 
\IOie bună, Q.ri au fost chemaţi la· serviciu cu 
acelaş termin. au să se prezinte în Arad la co
manda de întregire din strada J6zsef toherczeg 
ut •Nr. 1JO. 

frate petntru fra•te. Primim următoarele 
rânduri dela fraţii noştri din America: La căl
durosul d-voastră apel „Daţi mângăere celor 
oe sufer" în „Românul" din 8/21 Martie c. pen
tru acei cari şi-au vărsat scump sângele lor pen
tru noi; şi acei cari cer mai vârtos foaie româ

. nească, Vă aduc la cunoştinţă că următorii, în
tru scopul apelului amintit V'am trimis azi sub 
Nr; 68312 prin „Peoples Bank" din Phila. lao
laltă 40 cor. şi anume: Adrian Şiclovan dol. 1.60 
Dimitrie Bogdan 1.-, Mihai Ivaşcu 1.-, Ioan 
Moisescu 1.,-, Partenie Botejan 1.-, Mihai O. 
Mărian 1.-, Nicolae Mărian -.50, Nicolae Mag
din -.25. Ilie Costea -.25. Total 7.-, adecă 
40 coroane. 

Ne pare rău că nu putem rnângăia mai bine 
pe feciorii noştri, despre a căror vitejie am cetit 
chiar şi în foile americane şi cari după cum 
scrieţi d.-v .• nu se plâng de răni şi că zac tăcuti 
prin şpitale străine„·şi cer ,,Românul" pentru 
desfătare. 

Vă multămim şi ·noi că dela inoeJJUtul răs
boiului le trimiteţi ziarul gratuit, iar cu suma 
de sus Vă· ajutăm putin pentru scoJJUl indicat. 
- Cu deosebită stimă Mihai G. Mărian, pentru 
donatori. 

Donatiunea Papei pentru francezi. Din Pa
ris se anunţă. că Papa a trimis cardinalului pri
mate Amette din Paris 40 mii franci pentru fon
dul de ajutorare francez. Deodată cu aceasta 
<fonaţiune secretarul papii cardinalul Casparri 

·Printre piramidele de capete cari erau semnele în- a trimes şi o scrisoare primatelui din Paris. 
~zltoare ale victoriilor lui a stat nimicitorul atâtor ' 

utturHnflorlmare şi năruitorul atâton>opoare, ~I a pri· ,) Noul ataşat a) Bulgariei la Viena. Din Vif'na 
vlt în depărtare coastele Europei pe oare într'o <Viitoare r se anunţă: Guvernul bulgar a numit pe To
năvălire avea ~o cotropească. Dar în cartea,destinuloi I seff Svetoslav, ca at.:tşat militar pe lângă lega
era altfel hotărît. ·Răscoale puternhie, in ·Asia de·sus che- I tiunea bulgară din Viena. 

..-.:ară pe puternicul n.ă.vălitor înspre răsărit, şi acolo, Ia Pentru „Crucea roşie" din Arad. Locuitorii 
- Samarendra îşi găsi moartea bătrânul luptător neobosit 

1 comunelor Temes-Nagyfalu şi ;f enlac au dat . 
în răsboaie, pe când pregătea o campanie măreată în ' dovadă nobilului sentiment de dărnicie .. Bogat 

·,contra Chinei. şi sărac au donat făină, unsoare, şuncă; .slănină, 

' 
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ouă etc. în pret de .vre-o lSG0--1500 cor., pe 
seama răniţilor din spitale. Azi, când scumpe
tea traiului pune pe gând.uri pe fiecare individ, 
când e vorba de iubiţii noştri eroi, cari de aproa
pe un an sufăr şi sângerează pe câmpul de 
luptă, locuitorilor numitelor comune pentru obo
lul lor li se cuvine toată cinstea şi lauda. 

Primească deci şi pe această cale mulţămiri 
călduroase din partea societăţii „Crucea roşie'" 
din Arad pentru dăruirile lor frumoase. Arad, 
1 Mai 1915. - Livia Dr. Vuia. 

t Susana Câmpian născ. f. Ne2rutu, proto
popeasă văduvă a decedat în 4 Maiu în etate 
de 63 ani. lnmormântarea s'a făcut Joi în 6 
Maiu, în cimiterul gr. cat. din Eisabetopole. 
Odihnească în pace. 

fabrică de explozive aruncată in aer. Din 
Petrograd se anunţă: In atelierele fabricei oe 
explozive se aflau când a avut loc explozia în 
29 Aprilie, 278 muncitori, 26 muncitori au fost 
găsiţi morţi, 59 au fost duşi în spitale, iar 4a 
au dispărut. ln atelierul de cartuşe au perit 4 
muncitori. Din cei 18 soldaţi, cari păzeau iabrica 
11 au murit, iar 4 au fost duşi în spital Numă
rul victim)lor e: 63 oameni răniti dintre 
cei aplicaţi la fabrică, iar 34 dintre cei cari 
se găseau în apropierea fabricei. Au murit 
în total 41. au dispărut 43 aşa că explozia a 
avut în totial 147 de victime. 

Explozie în uzinele Siemens-Schukert. Din 
Berlin se anuntă: In secţia de dinamo a u'.zine
lur Siemens-Schukert din Spandau a avut loc 
o explozie. Doi muncitori au fost omorâţi iar 
8 mai mult sau mai putini răniţi. Cauza e~plo
zilei nu se cunoaşte. 

Nouă monede de 10 şi 20 fileri. Oin Buda
pesta se anunţă: In IO Maiu vor fi puse in cir
culaţie nouă monede de 10 şi 20 fileri. cari au 
aceiaşi mărime şi format. cu cele vechi. 

Polncare Între soldatii ne2ri. rDin Paris se 
telegrafiază că preşedintele Poincare a vizitat 
Joi pe sodaţii din Marocco şi Algir. aflători în 
spitale. Cu acest prilej .preşedintelui i s·a pre
zentat un soldat negru, care ar fi primit 60 de 
răni. 

Ultima ora. 
D. OIERS IN AUDIENTĂ LA REOJ!LE ROMĂNIEI. 

Bucureşti. - ln trecerea sa prin Bucureşti d. de 
Glers, ambasadorul Rusiei la Roma a fost primit în au
dientă de către M. S. regele şi regina României şi a 
fost retlnut la dejun. După dejun d. de Glers a făcut o 
"izită dlui Em. Porumbaru, ministrul de externe al Ro· 
mâniei, cu care are strânse legături de prietenie. Dela 
Bucureşti d. de Oiers a plecat spre Roma, via Ruscluk
Soiia-Salonlc. (St.) 

COMUNICAT OFICIAL OTOMAN. 

Constantinopol. - Se comunică dela cartierul gene· 
ral: Un at<.c al nostru pe frontul DardaHelelor dat ieri 
împotriva flancului stâ1111 inamic dela Ari Burnu a nlmi. 
cit un batalion Inamic; am ocupat o parte din tranşeele 
Inamice foarte bine întărite, am capturat peste 200 puşti 
şi 1 mitralieră. Tot ieri seară un atac al nostru la Sed-11-
Babr a pricinuit Englezilor pierderi grave. Cu acest pri· 
lei am· capturat 3 mitraliere şi multă munltlune. Până a
cum am capturat 10 mitraliere. Pe celelalte fronturi nu 
se semnalează nimic. jj 

PRINCIPELE DE BOLOW ASUPRA 
A TlTUDINEI ROMÂNIEI. 

Roma. - Ziarele află din Petro2rad că 
„Novoje Vremja" scrie: 

Suntem informati că principele de Biilow a 
asigurat guvernul italian despre existenta unei 
conventiuni secrete intre România şi Bulgaria, 
ir1 ce priveşte atitudinea lor în actualul răsbol. 
Principele ·de Biilow a declarat că are date 
precise pentru a putea afirma că România şi 
Bulgaria păstrează neutralitatea până la sfâr
şitul răsboiului. Armamentul lor şi chiar mobi
lizarea nu au decât un inteles demonstrativ, 
anume de a tine in linişte populatiunea celor 
două state, cari aspiră la compensatiuni„ D. de 
Biilow a mai spus că politica dlui Brătianu În 
România este aceea a dlui Radoslavoff în Bul
garia şi are drept tel ca să obtină compensa
tiuni fără răsboiu, numai priti simpla demon
stratiune a fortelor lor reunite când se vor 
deschide tratativele de pace. 

Principele de Biilow a convins guvernul din 
Roma că ar fi bine să se unească cu aceste 
două tări şi să mentină neutralitatea. 

• 

• 
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Economie. 
Asigurări contra pagubelor da grindină. 

De bună scamă ci niciodată până acum nu a 
fost o mai mare trebuintă ca oamenii noştri să-şi 
asigure productele câmpului {grâu, orz, ovăs, cu- ' 
curuz), viile şi celelalte contra pagubelor de grin
dină ~ghiată) cai astăzi. 

Azi lucrarea pământului, cultivarea viilor etc., 
în urma lipsei de puteri de muncă, sunt cu mult 
mai anevoioase. De aceea, şi din cattza stărilor ex- I 
ccptionale în cari ne găsim, productele păm:întului I 
sunt şi vor rămânea cu muJ.t mai scumpe ca în 
trecut Prin urmaire şi paguba ce Ie-ar putea ajun-1 
ge prin grindină {ghiată) este îndoită, ba şi în- · 
t:eită ca până acum. Oamenii noştri deci au da-

1 
torintă să caute a se pune la adăpostul pagubelor, 
ce i-ar putea ajunge şi să se asigure din vreme. 

Dar dacă pretul bucatelor etc„ azi e mai urcat, 
premiile de asigurare contra grindinei sunt ace
leaşi ca şi în trecut. Pentru un premiu minimal se 
pot asigura valori foarte însemnate. 

Nu avem cuvinte îndeajuns să îndemnăm oa
menii noştri să nu întârzie a se asigura. ,Preotii şi 
intelectualii noştri să nu întrelase a lumina şi sfă
tui poporul în această privintă. 

Toti să se adreseze cu încredere la Banca ge
. nerală de asigurare (cea românească) din Sibiiu, 
ori la agenturile ei principa~:e. cum şi la orice 
bancă românoească, de unde vor primi oferte şi 
informatiuni. 

Dacă mai multi din comună doresc să se asl
gure, să se adreseze numitei bănci ca să le triniită 
oameni anume pentru luarea ofertelor. 

Secara cornută. 
Secara cornută, mama secării, corn de secară, 

ciontii babei. - Secate cornutiam L. 

lndată după începutul răsboiului, diferiţi ne
gustori de plante medicinale, au făcut, morarilor 
cu deosebire şi proprietarilor de pământ, oferte 
pentru secara cornută produsă pe spicul de secară: 
6 cor. de kgr., iar pentru cea produsă pe alte spi
coase 3 cor. de kgr. Multi vor fi fost nedumeriţi 
pentru ofertul ce li s'a făcut şi foarte putini vor fi 
ştiut ce li se cere. Cred deci c. nu fi fără de inte
res, să vedem ce e şi ce însemnătate are secara 
cornută peste tot şi mai ales în împrejurările de 
astăzi. 

Cu deosebire pe timpul, când începe să se 
coacă secara, pe unele spice observăm un fe~ de 
crescământ, care seamănă cu tăciunele, fiind însă 
mai mare decât acesta. Grăuntele de secară e mai 
lung, de 2-2 cm., încovoiat în formă de corn, pe 
<linafară de culo:11re neagră-violetă, iar pe din-

." lăuntru alburie. Acesta e cornul de secară sau se
cara cornută. 

Cornul de secară e produs de buretele numit 
Claviceps purpurea, căruia îi place cu deosebire 
să se încuibeze în secară, însă se găseşte şi pe 
alte spicoase (graminee) d. e. pe zăzanie-Lolium 
perrene; pe grâuşor-Lolium italicum; pe ovescior 
--Avena elatior; pec diferite specii de poa*), mai 
rar pe grâu şi pe ort. I 

Cornul de secară ajuns în pământ cu grăun-
elte nu încolteşte, nici nu face rădăcini şi paiu ca 

acestea, ci din el cresc nişte firicele, cari s~nt cu 
atât mai lungurete, cu cât cornul de secara a a
juns mai afund în pământ. Pe firişoarele acestea 
cu sticla măritoare vom observa o mulţime de 
puncte, gropite (perithecium) cari contin elemen
tele de reproducere: sporele. SPOrele aceste, după 
ce s'au copt, fiind purtate de vânt, ploaie, insecte, 
ajungând pe spicul de secară încoltesc. Intâiu for
mează un fel de ţesătură, mucezeală (sphacelium) 
în jurul grâutului. Mucezeala aceasta începe să 
rodească producând conidii (nişte firişoare lungu
rete) şi spore. In conidii se găseşte o materie dul
ce, căutată mult de furnici, albine şi a:Jte insecte. 
Acestea sugând dulceaţa, li se lipesc de corp şi 
picioare sporele, cari fiind duse la alte spice, le îm
bolnăvesc şi pe acelea. Când secara dă în 'Copt 
buretele încetează a mai produce conidii şi spore, 

. •) Pe speciile de poa cornul de secară e produs de 
buretele: Claviceps setula; în trestie de claviceps mi
crocephala; în rogoz de claviceps nigricans. 
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pătrunde în miezul grăuntelui formând şi a1c1 o 
tesătură alburie, tare (sclerocium), umflând grăun 
tele şi făcându-I prin aiceasta mai mare decât ce, 
lelalte grăunte nitatacate de burete. Prin urmare 
vedem, că cornul de secară are două forme: una 
pentru reproducerea de primăvară (care iernează) 
(sclerocimn) şi alta ·pentru reproducerea de vară 
(sphacelium). 

In medicină se întrebuinţează cornul de se-
. cară în forma sclerocium, pe o scară foarte întinsă 
sub numele: secale cornutum, pentru akaloidele ce 
le con tine numite: ergotină şi ergotinină, ambele 
otrăvuri puternice. Aceste două alcaloide, dar mai 
ales ergotina se întrebuintează cu succes, ca u
nele dintre cele mai bune emostatice (opritoare de 
sânge) în emoragiile interne (curgeri interne de 
sânge). Mai a•re apoi proprietăţi abortive şi de a 
combate căldura (antipiretice). Ne putem deci ex
plica pentru ce e aşa de căutată şi aşa de scumpă 
(600 cor. maja m.) secara cornută. In medicină se 
dă în formă de prafuri ori băuturi, după prescrie
rea medicală. 

Pentru uzul medical, secara cornută se adună 
sau înainte de secerat, ceea ce e o muncă foarte 
grea, sau, ceea ce e mai consult, cu ocaziunea 
treeratului. Atunci se alege din secară, se pune· să 
se uşte Ia umbră (pe podul casei) şi apoi se valo
rizează. fiind că se mucezeşte uşor, trebuie pă
zită de umezeală. O cumpără bucuros ori care ne
gustor de plante medicinale şi în orice cantitate. 

După ce secara cornută contine ergotină, e na
tural, că cei ce mânâncă pâne, în care este secară 
cornută, se pot tare uşor învenina. Inveninarea. se 
numeşte ergotism şi are următoarele semne: du
rere mare de cap, furnicături prin muşchi, sgâr
ciuri în membre, leşin, ori chiar moartea. Contra
venin: vomitive, purgative, spălarea stomacului 
prin medic, apoi băuturi tari: cafea. neagră, tanin, 
vin. 

Ioan Cârnatu, preot. 

Kenjiro Tokutomf. 

Până la moarte„. 
Roman japonez. 

Tradus tn româneşte de P. Robescu. 

(Urmare.) (18) 

- Nu mă doare nimic. Frumoase ceasuri am 
petrecut azi, nu este aşa Nami-san? Ascultam 
ce-mi spunea tatăl tău şi nu băgam de seamă la 
paharele ce goleam. Tatăl tău este foarte sim
patic, Nami. · , 

Nami îi surâse drăgostos, se r<' · ~i îsi pleca 
ochii pe_ inelul din deget cu care se juca. 

- Ţi-am adus un inel, dar tu meriti mult 
mai mult. 

Nami îşi trecu peste obraji mânile încăl
zite Ia foc, şi după câteva clipe de tăcere, zise 
suspinând: 

- Ai lipsit atât de mult, şi când mă gân
desc că peste puţin iar o să pleci, văd cât de 
repede trece timpul împreună„ .. 

· - Dacă as sta mereu în casă, tu mi-ai zice 
cel puţin la două zile: ,,Dragă Takeo, nu crezi 
că ar fi bine să te duci să te plimbi putin ?" Nu 
este asa? · 

- Cum îti vine să vorbeşti asa?.„. Mai 
vreai o ceaşcă? 

Takeo sorbi iar, şi după ce scutură scrumul 
tigărei, se uită împrejur cu mulţumire: 

- După şase luni petrecute în cabina vapo
rului, camera noastră mi se pare colosală.„. Si 
pe urmă .. „ mi se pare că suntem iar în luna de 
miere. 

lntr'adevăr, curând după căsătorie, a tre
buit să -se despartă mai multe luni, si acum, se 
vedeau iar împreună, gustând fiecare ceas al 
existentei lor, cum îl gustaseră în c~~ mai fru-
moasă epocă a vietei lor. · 

Incetul cu încetul, vorbele lor se schimbară 
Î·n şoapte.· pe urmă şi şoaptei~ se stinseră ~i 
nici unul din ei nu simtea nevoia de a rupe !a
cerea care îi învăluia; doar privirile lor se !11-
t:Hneau mereu, pe când gurile le r;lrn.âneau m
chise, cu un surâs estatic pe buze. Miros11l ri·•lce 
al florilor de prun, umplea camera cu parfu
mul lor. 
· Nami zise târziu, ridicând capul de ··h umă

rul lui Takeo: 
- O să te duci la masă la Yamaki? 

Duminecă, 9 Maiu 1915. 

- La Yamaki? Nu ştiu; dar mamh 1 '··~ asa 
de mµlt ca să mă duc, încât nu voi putea face 
altfel. ' 

· -:--- As vrea să vin şi eu ... 
- Atât mai bine! Vom merge îmn··,_.'.„,x . " - Si to tuş ... nu! Mai bine nu viu. ,..,,,...~ 
- De ce? · 
- Pentru că mi-e teamă. 
- Teamă? De ce ti-e teamă? 
- Pentru că dânsii mă urăsc. : 
- Te urăsc? Cine îndrăzneşte să urască P'- .... 

Nami-san? 
- Da„. cineva mă ureşte„„ Să-ti ""''li cine? 

0-Toyo-san ! 
- 0-Toyo-san?!„ .. Ce idee! O fată asa de.„ 

proastă!. ... Eu cred că n'o să se găsească ni
meni s'o ia de nevastă. 

- Mama zice că Chijiwa este în bune re-
latii cu familia Yamaki. Ar putea s'o ia el. , .... 

- Chijiwa! Chijiwa! Ticălosul cela! II ştiam -
şiret, dar nu-mi închipujam că ar fi în stare să 
facă ticăloşii. Ofiterii de azi - cu toate că sunt 
si eu ofiter - nu mai au spiritul cavaleresc din 
trecut; se gândesc numai, cum să se îmbogă
tească„ .. Nu vreau să zic, că ofiţeri: trPhuie să 
fie săraci, ba le dau dreptate, când se gândesc 
la binele lor si al familiilor lor, dar mi se par~ 
că un ofiter a cărui singură datorie este arll 
rarea patriei, nu trebuie să se vâre în specula
tiuni, cu atât mai mult când speculatiunile îi 
împinge la actiuni neoneste, de exemplu să ia· 
bani dela cămătari sau să câştige din furniturile ,:,_ 
trupei sau să ajute· pe speculatori, destăinuin
du-le secrete milităreşti. Dar juGă torii de cărti ! 
Câti camarazi nu cunosc eu, ruinati din pricina 
vitiului acestuia .. „ $i în afară de asta, pare că 
azi este de modă să linguşe<:ti r 0 superiori ~i să 
furi pe inferiori. 

Tânărul ofiter de marină, cu toate că nu 
avea experienta vietei, avea o inimă bună şi 
ştia cc va să zică deprinderile rele, şi ataca cu 
atâta violentă pe colegii săi, şi vorbea cu atâta 
aprindere, ca şi cum ar fi vorbit cu cei m~i 
destrăbălaţi ofiţeri, iar nu cu dulcea Nam1, 
care-l asculta cu un surâs de dragoste. mândră 
de vorbele ce auzea din gura distinsului ei sot. 
In naivitatea sa, Nami vedea pe Takeo mini~ 
stru de marină sau cel putin amiral. făcând o .. 
reformă radicală şi sănătoasă în toată marina. '" 

- Eu nu prea mă pricep, Takeo. dar cred 
că ai mare dreptate. Imi aduc aminte, că· pe 
când tata era ministru, multi îi trimiteau da-· 
ruri preţioase. însotindu-le cu fel de fel de 
cereri şi rugăciuni. Tata nu putea s~ sufere .a"'. "' 
cestea şi răspundea în totdauna ca lucrunle 
bune Şi drepte se fac şi fără daruri, iar ce?~~ 
nu este bun şi drept, nuse poate face ·.mei 
pentru un dar de zec~ mii de ori mai i!1are. ·~ 
Cu toate acestea darurile veneau mereu. ş1 tat~ .• 
zicea întotdeau'na: „Nu mă mai mir, de ce 

sunt aşa de căutate slujbele!" 
- Asa este şi în marină, ca şi în armata de 

uscat. Banul este totul. 
Takeo ridică ochii pe pendula care bătea: 
- Zece ore! Asa de târziu! 
~ Cum sboară timpul! 

(Va urma). 

POSTA REDACTIEI. 
o. Hulea. Poezia dtale „Vorbeşte un stejar" 

a fost ştearsă de cenzură.· · 
Isaila Marele. Poezia dtale ;,O cerşitoare" a~ 

fost ştearsă de cenzură. 
Ion Berghia. Am primit. 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

Cancelaria advocaţială a dlui Dr. EMIL_-\ 
BABEŞ în Budapesta începând din 3 Mai. \. 
st. n. se află: VIII. Szentkirdlyi uica Jtj· 

(Grof Zichy palota). \_. 
·" . ' 

„RACHIU \: 
prefript de coarne (delicatesse) din anul 1910. l 
tărie 48% mai sănătos şi mai bun decât cog.:. -; 
nacul tri~item cu rambursă 3 litre în sticle îm
brăca'te cu nuele cu 9.20 cor. Sticlele francate 
şi nevătămate le primim pentru 1.80 cor." 

"Pruna" ,.... 
societate industrială şi comercială pe actii 

Du 2418-5 în Marosilye. 
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RENUMITELE -------- GHETE TURUL • • • • • CONDUC 

PRETUTINDENI 

• ,, TURUL'' 
f ABRICĂ DE GHETE SOC. PE 

· ACTll TIMISDllRA. 
. cea mai mare fabrică de ghete 

in monarhie. 

Cea mai buni apl de dinţi premiati la mai multe I 
expoziţii lnternaţtunale cu cele mai mari distincţii. 

f>00 CC>~. 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

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

Ed. Bartilla-\Yinkler's Nachf. 
•• •• L. PLAN •• • • 

Wien, X. Goethegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Sll se ceară 
pronunţat Api de dinţi Bartlll•; pentru denunţarile falsificaţi
lor platesc onorar bun. ln comunele în cari nu se poate dpăta 
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii. 

I OiEiD~fG.R&Fiiilfi: i I ODINIOARA SOCIETATEA CURELARIROR 

. . Strada Cisnădiei 45. s I B 11 u, Heftauer-gasse 45. 
~ 

13 O sucursale proprii . 
~~~~~ Anual se fabrică 900 OOO perechi. 

12 O O muncitori şi impiegaţi. 

Magazin sucursală: 

în ARAD. 
în Palatul Minoriţilor 
bulev. Andrăssy nr. 13. 

I PRAV.DE PELE H0fER1 
Acest prav impregnat cu accid boric a drui efect excelent 
e în general cunoscut, se pregăteşte în trei tărimi. 
No I. prav de stropit pentru copii . . a cor. -:80 
No li. Pudrl, albă crem. sau roza • • • a cor. I -
No III. Prav de stropi pentru birbaţi a cor. I·-

>Babysoapc Hofer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe 

, cutie şi pe .capacul cutiei iscălitura > H O f f 0 • 

· Sipun Hofcr . . • . l cor. -70 . 
de f6lt neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far· 

maciile din ţară şi străinătate şi dela : · 

Zentral- HO" FER'S APOTHEKE WIEN nr. • Versendungsdepot . _ Unga1gassa 14. 
(E 1968-fiOl 

CEASURI PENTRU BISERICI. 
SZANTHO 

GYULA 
fabrici de ceasuri pentru biserici 

NAGVVĂRAD, 
Damjanlch-utca 30 1zim. 

~~~!f;·~~ltA • ll • 
Ofer I ceasuri pentru bfse-

~y;=~Ilj~~ rici cari se trag odată pe 
săptămâni,' odată la 8 zile şi 
odată la zi, durabile şi pre
cise. Preţuri ieftine. fabrică 
cu putere electrică. Garanţă __ :',1 ~ro __ r--o_-1.g_.,_~~~j~e;J~~ 
pe mai mulţi ani. Pretcurent ,;-.~~~: -
la d?rintă se trimite gratis. J ; 'fJJ 'jî' ~ _
Piă.a (~blă) pentru ceasuri 1 , j:- '. ':' "'--c 
can lummează noaptea, exe- ·'-.'.:Jj · ~ ~"': li 
cutate admirabil. - Preţuri I.,._ 11 
Ieftine. . (Sa 88) ;_;r: ~ j ~-

-1 
Uferautal dlecezelor gr. or. tl gr. cath. .._ -..Wl-......UW..i.J:ll..-~~.,..;11„ 
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INSTITUT DE CREDIT ŞI P·CONOMII SOCIETATE PE A.CŢII IN BĂBEŞTI. 

CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „CODREANA"' societa.te pe acţii, se învită conform §-lo,r 4 19, 33 la 

a IX-a adunare generală ordinară" 
care se va ţinea în Băseşti Oocalul institutului) Luni în 31 Maiu 1915 n. la 9 ore a. m. 

O 8 IEC TELE: 
l 

1. Deschiderea adunării generale prin preşedinte·. · 
2. Designarea notarilor, a verificatorilor şi a lor 2 scrutinători conform §-lui 25. 
3. Raportul a.nual al direcţiunii şi al comitetului de- supraveghiere, stabilirea bilantului pe anl!l 1914 şi votarea absolutoriului pentru 

direcţiune şi comitetul de supraveghiere. 
4. Distribuirea profitului curat, conform §-lui 99 punctul a, b, c, d. . . . 1 

5. fixarea dividendelor şi a terminului pentru solvirea acelora pe anul 1914. · 
6. fixarea preţului mareelor de presenţă, plata direcţiunii şi a comitetului de supraveghiere, precum şi plata suplementară a funcţionarilor. 
7. Alegerea alor 5 membrii direcţionali, espirând mandatul în sensul § 35, cari vor· fi aleşi cu maneta\ de 6 anl ş~ în sensul § 31 

din statute pot fi realeşi. · 
8. fventualele propuneri în sensul §-lui 33 punct f. 
Se atrage atenţiunea domnilor acţionari la următoarele dispoziţii din statute: § 22. Pentru folosirea dreptului de vot se recere, ca acţ(Qnarul st He t,r~ ~ pro

prietar al actiilor sale în registrul acţionarilor cel puţin cu un jumătate de an şi ca atare cel puţin cu o zi înainte de aduna.rea generalA, să dep1mă, pe l~gă t:evers ia <li$po
ziţia direcţiunii institutului, resp. la locurile designate de direcţinne acţiile sale, ori documentele de plenipotenţă. Dreptul de vot se poate exercita în persoană ori prin plenipcr. 
tenţiat, care numai acţionari poate fi. M.inorenii se reprezintă prin tutorii naturali ori legali ai lor. ln aceste cazuri plenipote1:ţiaţii pot fi şi neacţionari conform §-lui 28. Acţio
narii în adunările generale până la cinci (5) acţi1 după fiecare acţie, dela (5-10) cinci până la 10 tot după (2) două, 4ela ~O) zece în sus tot dup~ (6) cinci acţlf, - au un vot 
conform §-lui 24. 

' 

N 8. Pentru a putea participa activ la adunarea generală, Domnii acţionari sunt rugaţi a respecta §§ 26!, 28 şi 24 din statu e. 
Pentru primirea acţiilor în deposit şi emiterea reverselor sunt rugate toak institutele similare membre la ·Solidaritatea«.. Direcţiunea institutului. 

Active-Vagyon Bilant încheiat cu 31 Decembra 1914. - 1914. daeember 31. lezart Merleg Pasive-Teher 

Cassa - Penztârkeszlet • . • . . . . . . • . 
Cassa de păstrare postală - Postatakarekpănzt. 396·34 
Bon în Guo-Conto la Banca Austro-Ungară ..,.. 

Giro-Konto az Osztrak-Magyar Banknâl . 674·83 
Cambii - Vâlt6târca . . • . . • . . . • 
Cambii cu acop. hip. - Jelzâlogilag bizt. vâlt6k • . 
lmprumuturi hipot. - Jelzâlogkolcsonok . • . . . 
Efecte - t:Ttekpapirok . . • . • . . . . . . • 
Realităţi - lngatlanok . . . . . . • • . . 
Diverşi debitori - Kiilonfele ad6sok . . . . . 
Conturi curente - foly6szâmlâk • • . • . . . 

10283 7J 

1071 ii 
211543 -
435673 -
134268 
55320 -
91559 18 
5757 56 
3177 81 

948653 46 

Capital societar .,.. Reszvenytoke . • ~ • • . . 
fon i de reservă. - Tartalekalap • . . . • • . . 
fond de pensiune - Nyugdijalap . . • . . • • 
fond tle binefaceri - J6tekonycelualap • • . . 
Dep. spre fructificare = Takarekbetetek • • • • . 
Reescont - Visszl@szi\mitolt valt6k . • • . • . • 
Lombard . · . . . .· . . . ~ • .. . . . . • . 
Dividende neridicate - fel nem vett osztalekok • • 
Deposite - Penztâri letetek . • • • • . • • • . 
Interese transitoare - Atmeneti kamatok • . . • . 
Profit curat - Tiszta oyereseg • • . • . • • • • 

• 

2000)) -
34073 34 
3902 ic 
991 54 

J27~1 06 
320649 -

35S<X -
522 

4822 65 
10169 12 
10222 59 

948653 4<l 

Perderi-Vesztesegek C·fUl Perdere & Profit cu 31 Decembre 1914. -- Vesztes6g-Nyereseg szamla 1914. Dec. 31. Profituri-Nyeresegek . 

Interese - Kamatok: Interese - Kamatok . . . . . . . . 6413/ o~ 
după depuneri - betetek utân . . . . 1887334 Provisiuni - Jutalekok . . . . . • 9008 ().j. 

după reescont - visszleszâmit. utân . . 26452"55 45325 89 Venite la Realităţi - lagatlanok jovedelme • . „ .. 1510 11 
Spese - KOitsegek: Diverse - Vegyesek • . . . . • . . . . . . 864 61 

salare - tizetesek . . . . . . • 9515·-
' relut de cvartir - lakber illetmeny • 860•48 • . 

maree de presenţă - jelenleti jegyek 246·- . . ' 
chirie - hâzber . . . . . . . 

' • . 33't"78 
curente - foly6 . . . . . . . . . 2633"17 13589 43 

Dare - Ad6k: ·, 

după interese la dep. - betetkam. utân 18&7'33· : 
I 

directă, corn. şi comp. de timbru - egye-
3794·54 5681 Bi nes, kozsegi- es belyegilletek . . . 

Amortizare - Leiras : 
din mobiliar - a felszerelesbol . 700 -. . . • . . . 

59 Proiit curat - Tiszta nyereseg . . . . . . . 10222 

. 
( 755191 i"~ 1$5'9 7~ 

- - . - . 
Mihai Bohatiel m. p. 

dir. exec.-vezerig. 
Bă.$eşti> la 31 Decembre 1914. - Szildgyilltsfalva. 1914; qecemb,er 31. 

· DIRECŢIUNEA: - IGAZGATOsAG: 

Pioni1iq Pap m. p. 
contabil - konyvelo. 

George Pop de Băseşti m. p. Vasiliu Pop m. p. · Antoniu Băhbanu m. p. Vasiliu Mica m. p. 
preşedinte - elnok. v.-preşedinte - alelnok. 

Dr. George Pop m. p. Dr. Mihai Pop m. p. Traian Neme$ m. p. . Dr. Alexandra Pop m. p~ 
Subsemnatul comitet am examinat conturile presente şi le-am aflat exacte . ....,... Alulirott felilgyelo·bizottsag jelen szâ:nlâkat meg~ 

vizsgâlta es helyesnek talâlta. 
Băseşti, în 23 Aprilie 1915. - Szildgyi/Msfalva, 1915. aprilis 23. 
COMITETUL DE SUPRA VEGHIERE: _,.... A FELUGYELO·BIZOTTŞÂG: 

Dominic Raţiu m. p. Vasiliu Gavriş m. D. 
preşedinte - elnok. v.-preşedinte - alelnofc. 

George Maior m. p. Ioan llieşiu m, p,. 

------Tlpand tti>oiuaflel „Concordia" s0cl~tate pe-a-ct_ll_t_o_A..,..;•-d-. ---&1-ltohr--nt10--n-sa_h_H_:_l_A_U_R_E_N_T_l_U_L_U_C_Jf._·. --------
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