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Pentru România şi 
străinătate: 

PG un an . • 40.- franci 
Telefoe 

pentru oraş şi Interurban 
Nr. 750. 

Vasile Ban 
Românii in răsboiu. 

Una însă se poate susţi·ne cu certitudine 
ică, isbâ.nda finală va fi a ace·Jui mai tare mo
raliceşte. 

M()lraJa, ca ari şi unde, este factorul 
Primim următoarele rânduri de pe cârn- decizător. 

pul de luptă: S'au dat •până acum multe lupte, unele 
T·răim timpuri grele, de maire importa.nţă decizătoare, în mai multe părţi. Soldaţii no-

istorică, cu urmări, ce nu se pot cal:cula. ştri .au luptat cu dispreţul morţii. Unii dintre 
S'a tulburat bătrâna Europă. ei au dat dovezi de cea mai înaltă virtute mi-
Astăzi stau faţă 'n faţă milioane, trimi- I.itară. 

ţându-şi reciproc g.J.o111ţul aducător de moarte. Numele lo'l' este eternizat în istoria regi
Câmpiile, munţii şi văile sunt •roşii de sâ·nge mentului 'lor, ca Juon Cioflica şi soţii săi de 
şi a'lbe de c·asele a00stor milioane de ostaşi. a11me, sau ca şi eroul nostru Vasile Ban. 
Tot ce Ie ca'<le în cale este sfărâmat. Oraşe, Lăsăm mai la vale să urmeze descrierea 
sate, cărora 1le-au trebuit secole întregi ca să faptelor sa'Je eroice, cari au făcut, ca fiul de 
se desvoa.:Jte în puţi1ne me sunt prefăcute în ţărnn ·din lupu, de ·Iânigă Blaj, să se întoarcă 
cenuşă, făcute asemenea pământului. Ingri- ·l1a ai săi cu cea mai înaltă distincţiune, ce un 
joraţi ne întrebăm, ce ne va aduce viitorul? simplu solda·t şi-o poate elupta: Medalia de 

Popoa·rele mcmarhiei noastre aiu putut a- aur pentru vitejie, şi care îi aduce o remune
junge la acea desvoltare în care se a•flă as- rnţiu•ne lunară de 30 cor. 
tăzi. mimai prin o epocă î·n'delungată de pa;.. Mai adaugăm, că Ba1n a fost Î!Jtaintat la 
ce. Nu suntem noi ·n:ci Tu~i. nici Albanezi, rningwl de fruntaş. . . 
nici aH popor balcanic, care la venirea pri- De:::marea lui s'a făcut în mod simplu, 
rnăverei să prindem puşca şi să pornim spre dar icu atât ?Tiai în.ălţător. . 
a prăda şi nimici totul. .. I Ccimpama 5 dm carre foce par·te ş1 Ban 

Am fost statll'l ool mai iubi·tar de pace şi I c condusă de v~dnicul locotenent d. Stein
totdeauna aim căut•at buna înţelegere şi prie- felder, dec?'rat ş1 el c~ o:ctul Coroana de fer 
tenia ou vecinii noştri. Nu am provocat, ci I el. 3, cu Szgn~m laudis ş1 Crucea de fer ger-
am fost provocaţi. Siliţi am fost a ridica mă-· mană. . V • •• ~ V V' 

nuşa ce ·ni s'a aruncat. i\u voit şi căutat răs- Cu 1:f1~lţurmre sufl~easca ApnvNTl mdarat 
boiu11 deci aibă-I 1 la Q activitate de 6 h1m pe campul de luptă. 

A t ;; ·b · j · A tv A 1 d · Nivelul mora1l, 'la care s'1au ridicat feciorii no-
.. t~ rNa r<tfslvom_m f~e mva.a. ~e .campu . e ~tri, ne face să privim cu înţredere în viitor. 
lup a. e a am m aţa unm m1m1c puterrnc. A tf 1 ,..... Id t" d A d d' 
Nu-l dis reţuim. ~ ei suu~ so ~ 11 • e :an m reg. no-

p . • . V stru, iar despre of1ţen atata pot spune că 
~~reA va ft mv:ngat~r~I, de o.a1re parte sllnf la înălţimea chemării lor. SibHul va avea 

va f1. 1sb~nda, sunt mtreban, la can acum --- bucurie revăzându-ne. 
d.e ;sine ~nţeles - nu se poate 1ră'Spunde cu Dee O-zeu, şi cât mai ·curând! 
s1gurnnţa. ~ I • ~~>,:~ .,,; 

Scrisoare din Carpaţi. 
Scriu această carte, dragă 
Sub zm brad cu cetini albe 
Podobit c11 floarea iernii, 
Strălucind în mii de salbe -
Căci suntem de-atâta vreme 
Zile 'ntregi în aşteptare, 
Lâng' -o poală de pădUN!, 
Atintiti czz ochii 'n zare ...• 

Arde-uri ger tăios - ce-adese 
Până 'n mâd11vă ne sapă; 
Surd, pe-aproape, câte-odată 
S' aud lemnele cum creapă. 

.„Ostenit de-atâta răcnet 
A tc'icut departe tunul -
Prin zăpadă până 'n brâuri 
Suntem unul câte unul.... 
Si eu sin!Wr mai de-aparte, 
Cum szzspină rar pădurea, 
Simt în suflet clipe calde 
Să mă pierd cu gându-aiurea. 

.„.Te zăresc la colt de cale 

~-. 

Cu grumazul plin de salbe, t 
Tremurând îti laşi pe. pietu-mi \ 
Puf11l mic al fruntii albe • 
Si cr1 mlădieri de vi(<1, 

Numărul poporal pe I an 4. cor. 

Lângă plopul din cărare, 
Tremurând îmi dai prin lacrimi 
Cea din zzrmă sărutare. 

Erazi flori pe câmp - de-atzzncia 
Câte gânduri şi suspine, 
Câte tresăriri prin visuri, 
Câte noP(i de groază pline!? 
Câte volburi de asalturi, ~· 
Câte clipe de tortură!? 

„.Veaczzri mi-au părut adese 
'lilele care trecură! 
$i-u11eori tresar în pripă 
Ca dintr' o visare-adâncă, 
Caut lung în jur de mine· 
Si mă mir, că nu-s mort încă. 

·~ 

- Ce să-fi scriu acum de-aicia, · 
De granate ori şrapnele, 
De vâltorile-mi din suflet, · 
Ori de 'ziua mor(ii mele? 

„„ 

Nici de lupte, nici de moarte, · ·"' 
Nici de rozele de sânge 
Ce 'nfloriră pe zăpadă -
Una doară: - nrz mai pldnge! 
Că eşti trestie subtire 
$i eşti gingaş fulg de floare, 
Suflul suferin(ii poate 
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,.Infantenistul Vasile Ban din comp. 5, regi
mentul de infanterie 31, a dovedit cu ocaziunea 
spionării situaţiei inimice o minune de eroism 
şi virtute militară. 

J.n cuvinte scurte referează comandantul com
paniei sale: 

Inf. V. Ban din reg. de inf. 31 a fost totdeau-
1na cel dintâi, când era vorba să ·Se înştiinţeze 
de btmăvoe la o patrulare grea. Aşa ş.i la 13 Ian. 
Patrula avea însărcinarea să se fmişeze până 
la lini:a inamică, ca să constate, dacă 1inamicul 
tine încă ooupată această linie ori nu, şi dacă 
.da, sunt ei oare .aş.a de numeroşi ca mai în
nainte, ori m1. 

Cu toate că Ie...am pus în vedere pericolul 
acestei întreprinderi, s'au înştiinţat toţi de bună
voe şi s'au dus toţi cu ·cea mai mare linişte si 
bucurie la drumul .lor greu, aşa şi inf. Ban. Până 
la 300 paşi s'a apropiat patrula <le inamic, a
tund stătură, şi 001f. Ban se duse singur până la 
gardul de sârmă a·l inamicului. Acum însă fură 
observaţi şi <Î:narnioul începu un foc ucigător din 
toate părţile, cărui foc, Ban, care era mai a-
aproape, era ca deosebire expus. Ccireaua 
(brâul) fiirulu-i dinapoi sf ârticată de plumbi, o 
băgă în săculeţ. Tot aşa cămaşa şi pantalonii 
au fost total sf ârticate de gloanţe. Br11vul in-
f anter;st a făcczt ceeace în o astfel de situaţie 
era mai bine: se îngropă Cii lopata atâta, cât a 
putut în pământul îngheţat. ln situaţia aceasta 
rămase el 6 ore întregi, până s' a f ăcu,t întunerec, 
atunci plecă îndărăpt, urmărit de 4 Ruşi cu puş
cături din fla11c. ln calea lui pericuJ.oasă află uri · 
1:amarad mort, care încă s'a timit de patrula lui. 
Dela acesta a luai puşca, brâul şi baioneta. Cu 
acestea încărcat nimeri alt camarad grav rănit 
la picioare. Acesta trebuia scăpat de a fi prins, 
căci cei 4 Ruşi erau aproape pe urma lui. Astfel, 
îndată decis, se încărcă şi cu această sarcină 
grea şi acuma •.• mai departe pe coastă în sus la 
întăritura noastră, unde ajunse norocos, deşi de 
tot obosit. Camaradul lui fu mântuit, tot aşa şi 
puşca celui mort. Dar mai rămaseră încă 4 bravi 

Prea uşor să te doboare! 
N' avea grijă despre mine, 
Căci prin fulgere ce scapăr, 
Peste morţi, prin fum, prin gloante 
Am să viu acasă teafăr -
Pieptul lat, pe care fruntea-fi 
A căzut la colt de cale, 
A 'nfrzmtat furtuni cumplite, 
Geruri, viscole, năvale 
$i-o să sângere de rane, 
N' or putea să-l stingă însă 
Toate gloanţele du_şmane!! 

Budapesta. T. MURĂSANU. 

\ 

O nouă mitralieră franceză. 
Cu toată perfectiunea armelor întrebuinţate 

în actualul răsboiu, perfecţiune care reprezintă 
tot ceeace mintea omenească a putut imagina 
ca distrugere a adversarului, armatele belige
rante au constatat deja că armele actuale nu 
sunt destul de perfecte şi au păşit, :chiar în tim
pul răshoiului, la modificarea şi perfecţionarea 
lor. 

Aş.a de pi:l<lă în Franţa, fabricele de arme 
lucrează cu multă febrilitate, la construirea unui 
număr considerabil, - pe cât se spune cam 

. Numărul poporal pe i;, an Z oor 
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Pag. z. 

din patrulă morţi la 300 paşi de pozitia inami
cului,· aceia încă trebuiau cu/uşi. Când după a
ceea inf. Ban s' a recules, se duse la comlJIUlan
tul plutonului siiu şi îl rugă să-i deie oameni, ca 
să aducă pe cei morţi. Curând se aliară 3 bravi, 
cari se înştiinţară spre aceasta şi plecară îndată 
după comandantlll, căzut al patrulei. Şi acela a 
fost găsit, însă - durere- ceeace era de temut, 
s' a întâmplat, adecă pungăşit de Ruşi. 

Acum, pentru transportarea mai uşoară a 
acelor 3 morţi, venind patrula de sanitari, tot 
sub conducerea lui Ban, aceştia au fost <Ul uşi 
până după întăritura noastră, unde apoi au fost 
îngropaţi in mod cuvenit. . . 

Această faptă bravuroasă a infanteristului 
Ban va rămânea în istoria regimentului o pa
gină de glorie, iar superiorilor şi camarazilor 
lui în amintire veşnică. Recunoştinţă pentru pur
tarea sa erokă va primi înourând infanteristul 
Ban". 

(Tradus din Soldaten Zeitung der k. u. k. 2 
Armee). 

s. 

Primejdia galbenă. 
Conflictul dintre Japonia şi China. -

„Asia a Asiaticilor". 
Conflictul dintre Japonia şi China devine zi 

cu zi mai amenintător, şi după ,ultimele tele
grame e probabilă întinderea crâncenului răs
boiu şi asupra întregei Asii de răsărit. Japonia 
a şi mobilizat mai multe contingente şi e pe 
cale să t-imită Chinei un ultimat, dacă „Repu
blica galbenă", nu-i va satisface pretentiunile. 

E deci foarte interesant să insistăm asupra 
acestor pretenţii, asupra aspiraţiunilor Înalte 
ale Japoniei, pentru a căror realizare se pare 
că e decisă să ducă groaza răsboiului şi în 
„Imperiul Soarelui". 

In momentul când s'a aflat intrarea în ac
tiune a Japoniei, atât China cât şi Statele-U
nite şi-au pus cu surprindere întrebarea: Ce 
vrea Japonia? S'a pus această întrebare cu a
tât mai mult cu cât Germania comunicase la 
Tokio, că escadra germană din apele Orientului 
va primi ord·inul de a se abtine dela orice osti
litate, dacă Japonia va da· asigurări de neutra
litate. La această comunicare guvernul german 
n'a primit nici un răspuns. 

Se ştia de altă parte că tratatul anglo-japo
nez nu-i obliga să intre în actiune, casus foe
deris nefiind în acel tratat. 

Ce voia Japcnia? 
Abia mai târziu, după isbucnirea răsboiului 

european, ziarul chinez al intereselor japoneze. 
„Asia Jihpao", a formulat la 2 Septemvrie con
ditiile pentru intrarea în actiune a Japoniei. 
Japonia ceruse Angliei: 1. Acordarea unui îm
prunmt mai mare; 2. Dreptul de liberă imigrare 

vre-o sută de mii, - de noui puşti mitraliere, 
mult mai .perfecţionate şi mult mai uşor de mâ
nuit decât cele întrebu,intate actualmente. 

Gratie destăinuirilor pe cari ni le-a făcut un 
distins inginer român, <:are s'a întors zilele tre
cute dela Paris, şi care a avut ocazie să viziteze 
fabrkele de arme franceze, putem da o des-criere 
sumară a nouei puşti-mitralieră. 

Noua mitralieră, după cum am spus este 
mult mai uşor <le purtat şi de mânuit decât cea 
actuală; ea peate fi ,purtată de -un singur om, 
căci greutatea ei împreună cii o garnitură de 
proectile nu cântăreşte maii mult decât 30 kgr. 

Cum este construită noua mitralieră fran
ceză? 

IM.ai întâi, teava mitral1ierei care este mai 
mică în diametru ca cea actuală, se află îmbră
cată într'o cămaşă de aramă. Intre ţeavă şi că
maşa de aramă se află un sp.atiu gol, cam de 
vre-o patru centimetri. Acest s·paţÎIU gol se um
ple cu apă, pentru a ·se opri dilatarea tevei din 
cauza căldurei provocate iprintr'o prea multă 
întrebuinţare. A<..-easta inseamnă un foarte mare 
avalfltagiu, căoi noua mit-raHeră se poate între
buiuta oontinuu fără să mai fie nevoie să se lase 
tea va să se răcească. 

„ROMÂNUL" 

a Japonezilor în Canuda şi Noua-Zeelandă şi 
3. Mână liberă pentru tmvele ce le va aduce în 
Chirza pentru paza revu/Jlicei. 

Acestea au fost cererile, accentuate de alt· 
fel în foarte multe rânduri în cursul ultimilor 
ani. 

Nu mult după terminarea răsboiului dintre 
China şi Japonia la 1895 a început să se mani
feste la Japonezi tendinta de a se pune în frun
tea rassei galbene autonome spre a lupta îm
potriva invaziei ce o ameninta din vest, pe te
ren economic şi politic. Incheierea tratatului 
comercial cu China la 1896 a dat ocazie Japo
niei să-şi asigure mari avantagii asupra comer
tului chinez şi a inunda China cu o armată de 
comercianti japonezi. Mai târziu Japonezii au 
ştiut să se vâre în armată, în .funcţiuni înalte 
ale administraţiei chineze. Spre a slăbi orice 
rezistentă din partea Chinei şi spre a o putea 
exploata mai în bună voie, au început să or<!a
nizeze prin agentii lor o serie întreagă de re
voluţiuni şi tulburări interne. Revoluţionarii 
chinezi au găsit totdeauna un refugiu binevenit 
în Japonia. Astfel şi-a creat Japonia un fel de 
tutorat asu1Pra elementelor nemulţumite din 

China, cari mai târziu au reuşit să pue stăpâ
nire pe cârma tării, şi azi Japonia a devenit 
atotputernică în China. La fiecare pas întâl
neşti consilieri speciali, instructori, profesori 
etc., japonezi, cari îndreaptă toată maşina so
cială şi de stat a Chinei. Nu e nici o îndoială 
că Japonia şi-a pus de scop să scoată pe toti 
consilierii francezi, englezi, şi germani, cari 
se mai află pe lângă guvernul chinez, spre a-i 
în.locui cu oameni de.ai săi. Se pare că Japonia 
crede că ar fi venit deja momentul realizării 
idealului „Asia pentru asiatici", bine inteles sub 
conducerea şi egida Japoniei. Acestei tendinţe 
se vor opune însă nu numai popoarele europene 
şi Statele-Unite, ci şi China. 

S'a vorbit mult la timpul său despre luarea 
în stăpânire a minelor dela Santung. Acum prin 
ocuparea Tsingtaului, Japonezii au pus mâna şi 
pe calea ferată şi minele cedate prin tratatul 
dela Kiauciau din 6 Martie 1898 Germanilor. 
Acuma Japonia pretinde aceste două întreprin
deri particulare, nu după încheierea păcii, ci a
cum imediat si nu dela posesorii în drept, ci 
dela China. Bine îriţeles, China nu are nici un 
drept să dispue de capitaluri particulare pla
sate în întreprinderi germano-chineze. Dar 
toate acestea nu se iau în considerare, căci Ja
ponia vrea să se stabilească definHiv şi cu în
dărătnicia caracteristică rassei, pe pământ chi
nez. 

O altă 1pretentie a Japoniei este de a se per
mite supuşilor săi să 1pcată -cumpăra imobile 
şi să poarte comert î111 orkare parte a Chinei. 
Până aoum strănii, de ori'Ce naţionalitate, afară 
de misionari, nu aveau dreptul să se stabilească 
<lecât în aşa numitele porturi deschise (porto- i 
franc) şi numai în rnza acestora puteau să cum
pere terenuri. Toate natiulTlile sunt ·libere să 
poarte comert în China, n'au însă dreptul să 

Afară de ia.ceasta, fiecare mitralieră este 
prevăzută cu o apărătoare pentru ochitor. A
·Ccastă apăTătoare formată <Hn şeapte foi de 
otel, prin apăsarea unui resort, în momentul în
trebui!lltărei mitralierei, se deschid ridicându-se 
m sus în formă de evantail, şi îmbinându-se între 
ele, formează o pavază admirabilă. . 

Cel ce întrebuinţează aoeastă mitralieră, nu 
mai are nevoe să privească înaintea sa, pentru 
a 1potf'ivi fooul, căci fiecare armă este prevăzută 
cu câte o iputerinică lunetă aşezată paralel cu 
teava. La extremitatea acestei t.unete, în par
tea din napoi şi aşezată în dreptu-I -descărcăto
rului, se află o mică oglindă în care, prin lunetă, 
se reflectă tot ceeace se petrece îna~ntca ochi
toru lui, până la o distantă de o mie de metri. 
Aşa fond, cel ce mânueşte mitraliera nu mai 
are nevoie să privească înaintea sa, ci uitân
du-se în această oglindă, îşi potriveşte tirul. 

In ceeace pr.iveşte proiectilele întrebuinţate 
la aceste mitraliere,· ele sunt mult mai subţiri 
decât cele actuale, diametrnl unui glonte f·iind 
numai un milimetru şi .tumătate iar lungimea de 
cincizeci milimetri. Proiectilul este îmbrăcat 

într'o cămaşă de nichel. Deşi mult mai mici ca 
cele actuale, prin nouile proectile însă scopul 

Mercuri, 3 Martie n. 1915. 

stea mai nmlt timp în ~nterfor şi să depozite'te 
a..1..-olo mărfurL Japonia oere acum să fie scoasă 
de sub prevederile acestei legi şi să se buoure 
de aceleaşi drepturi ca şi autohtonii. 

Din 1905 Ja:panezi.i sunt stăpâni pe linia fe
fată din Mandciuria de sud, o parte a liniei fe
rat·e a Chinei de 1Est, şi stăpânind şi Şantuns 
ei sunt stăpâni efectivi -ai Chinei de Nord. 

Japcnia vrea .acum să atragă î1n sfera sa de 
interese şi Mongol.ia, fapt care ar f.i o bruscare 
a duşmanului de ieri şi aliatului de astăzi, al 
Rusiei, şi ar provoca o vajnică opczitie a Mon
golilor, oari de sigur nu sunt doritor·i de o stă-
pânire ja·pcneză. · 

Dar soLutia pusă drept scop final, de Japo
nezi, a tuturor tend1iintelor sale, „Asia a asiati
cilor" va jigni mai mult politica de colonii a An
gliei si un protectorat al Japoniei asupra Chi
nei ar însemna falimentul unei munci de 100 de 
ani a Angliei în Extremul Orient. (Z.) 

De pe câmpul de luptă din 
Polonia-rusească. 

- Sc~isoarea unui fost coleg de redactle. -

Azi am primit o drăguţă scrisoare dela pretui
tul nostru fost coleg de redactie Ion Montani, 
care în prezent cai stegar în regimentu.U româ
nesc de Alba-Iulia luptă în fruntea vitejilor Moţi 
pe câmpul de răsboiu din Polonia rusească. lată 
scrisoarea îndepărtatului nostru coleg: 

Frate S.„.! De când v' am trimis cele 2 cores
pondente, vremea s' a mai întunecat. Baba Dochit1 
ne împroaşcă mai rău ca Ruşii. /notăm in apă $i 
ciorofleacă. E de mirare că organismul meu mai 
poate rezista. Feciorii mei mi-all săpat în pereţii 
tranşeelor o „cameră" lungă de 4 metri şi lată de 
3 metri. Mi-au câştigat din satul pustiit şi părăsit 
ce se află îndărătul tranşeelor noastre un pat, ma
sii, scaun, ba chiar şi un scrin (dulap) de noapte. 
O zi a trecut cu bine, dar în dimineaţa la ttoua 
peretii au începllt să picure apă multă şi ruz isvor 
fecund a ţîşnit din padimentul de scânduri. Acum 
tot la 2-3 ore scoatem apa cu ciubărul. 

Aşa trece vnemea - sub cerul ăsta atât de po-
somorît al Poloniei-ruseşti. 

Aseară am avut de furcă. Ruşii au încercat un 
atac, dar iarclş fără succes. 

Românii regimentului nostru au o tinută ce-i ui
meşte şi pe NemtL 

Sunt totuş de-o 
calmitate atât de impertubabilă feciorii noştri, 

încât doar ,Ji1terea lor de rezistentă, de răbdare 
supraomenească poate echivala apariţia asta mică 
în haosul răsboiului..„ Nu ştiu dacă se poate înte
fege ce vreau să zic, - dar nu e vremea vorbe-
lor răspicate. , 

Steagul dela Wilhelm n'a sosit incă. Se pregă
tesc serbiiri mari. . 

dorH este aHns. Intr'adevăr, scopul nu este de 
a omorî, cât mai multi adversari ci a-i scoate 
din J.uptă în număr cât mai mare posibH. Ori a
tCeasta •reuşesc s'o facă nouile arme mai ·ou seamă 
dacă tinem socoteală că noua mitralieră france
ză bate până la o rază de 1000 metrii şi se pot 
descărca până la 1500 gloanţe pe minut. 

In ceeace priveşte aşezarea pe teren a nouii 
mitraliere franceze, ea prezintă de asemenea 
avantage fată de sistemul actual. fiecare sol
dat, purtător de mitralieră, are cu el şi piede
sta·lul pe care se aşează arma. Acest predestal 
constă într'un baston în lungime de un metru 
şi 15 cm. In momentul ·când trebue să se aşeze 
mitraliera se înfige. acest baston în pământ cu 
vârful de otel provăz,ut la unul dintre -0apete. 
In momentul când vârful a intrat în pământ, 
printr'un mecanism adaptat în i•nteriorul basto
m1lu·i se desprinde în părţi, trei brate oari de a- . 
semenea se afundă în pământ. 

După :eum se poate vedea în scurtă vreme 
armata franceză va fi .provăzută-0u o nouă puşcă 
mitralieră, mult ma.i perfectă decât cea actuală. 

J .,, 

f 

I • 
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Mercuri, 3 Martie n. 1915. 

Suntem icuiti îrr zidul de luptă nem(esc - şi 

nu avem nici o veste f}ozitivă de cele ce se întâm
plă în afart1 de raionul nostru. 

focu! de obllziere surptl uneori ascunzişurile 

noastre, dar inimile rămân tot intrepide. 
E o epopee continuă Unuta soldaţilor noştri şi 

se mentlne mereu ta un nesfârşit apogeu de vitejie 
legendară. 

l1l curând mai multe. 
' 

Salut pe toţi prietenii şi cunoscu(ii. 
Eu o duc încolo destul de bine. Avem berechet 

rom, cognac, vin, tea, cacao, cafea, ţigarete nem
ţeşti - ca 'n zodia lui Pop Jdnos din poveste. 

Multe salutări .... 
Al tău prieten 

I. Montant. 

Atitudinea ltaliel. 
Declaratiile diui Salandra în cameră. 

La sfârşitul şedintei de Vineri a camerei 
italiene primul-ministru d. Salandra, a răspuns la 
interpelările relativ la manifestaţiile de str.ai<lrt din 
Reggio d'.Emilia şi, totodată a făcut o dare <le 
seamă. despre măsurile introduse de guvern 
pentru reprimarea lor. D. Salandra a făcut o 
dare de seamă amănunţită a decursului ace~
tor manifestatiuni; a exprimat regretele gu
vernului pentru cele Întâmplate şi a declarat, 
că consiliul a introdus măsuri urgente pentru 
împiedecarea în viitor a acestoriel de mani· 
festatii. · 

In momentul actual cel mai important inte
res e ca turburarea păcei interne să nu slă
bească tara, ceeace ar scade forta şi autorita~ 
tea Italiei În fata lumei civilizate. (Aprobăn 
furtunoase). 

După replica interpelantului d. Salandra a 
luat din nou cuvântul. 

Guvernul ·- a spus d. Salandra - nu vrea 
să-Şi schimhe direcţiunea politic~i .s~le inter~,~· 
In situaţia gravă ca şi cea de astaz1 m alte tari! 
chiar şi în Elveţia, libertatea e subordonata 
unor restricţiuni mult mai riguroase. 

Nu ştiu dacă natiunea va trebui oare 
să meargă pe câmpul de luptă, ori ba, dar 
e sigur că În ziua când va auzi 2lasul de che· 
mare natiunea va urma unitară acest glas de 
chem~re al patriei şi al re2elui." (iOeputatii se 
ridică dela locurile lor şi în entuziaste aplauze 
strigă: Trăiască Italia; Tră.iască re2ele !A Apro
bări îndelungate). Ap01 şedmta a luat sfarş1t. 

• 
. In - iegătură cu manifestatiunile. de stradă, 

ziarul „Poppolo Romano" din Roma, ziar ins.pi
rat de ministerul de externe sorie între altele: 

Italiei nu îi este permis să se abată câtuş 
de putin dela calea aleasă Cll unanimitate de că
tre factorii responsabili ai tării. 

Cel mai mic pas gre$it ar putea deveni fatal, 
$Î am vune în joc toate sacrificiile făcute în ul
timii 70 de ani, dacă ne-am abate dela drumul 
pe care ni-l indică raţionamentul politic şi inte
resele vitale ale ţărei". 

Răsboiul. 
Telegrame ofldale. 

Biroul telegralic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oliciale: 

Budapesta. - lin sectorul vestic al frontului 
din Carpaţi, după lupte succese am ocupat mai 
multe poziţii avansate. Am făcut prisonieri 19 
ofiteri şi 2000 de soldatj şi am capturat mult 
material de răsboiu. 

In regiunea dela sud de Nistru, primind Ru
şii ajutoare, sunt în curgere lupte dispe~te. 
Toate atacurile duşmane încercate împotriva 
pozitiunilor noastre au eşuat suferind duşmanul 
cele mai grave pierderi. 

In Polonia şi Galitia occidentală au avut Ioc 
şi ieri numai lupte de artilerie. 

„R O M Â N U L" 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anunţă: ILa Verviegunel, spre nord] dela 
Lille un aeroplan englez a fost silit să ate
riseze în urma focului artileriei noastre. 
Intr ·o parte a frontului nostru, Francezii au fo
losit iarăş, ca acum câteva luni, gloante de tu
nuri, cari explodând desvoltă gazuri puturoase 
şi veninoase. N'au cauzat pagube prin acestea. 

Impotriva pozitiunilor noastre din Cham
pagne au încercat ieri atacuri cel putin două 
corpuri de armată. Atacurile le-am respins în 
lupte date din apropiere. , 

In Argorme am capturat două puitoare de 
mine. Intre marginea ostică a Argonilor şi Vau
guoi5, francezii au încercat ieri de 5 ori să ne 
spargă rândurile. Atacurile duşmanului au e
şuat suferind el mari pierderi. Pozitiunile, cari 
le-am ocupat spre ost dela Badonviller, le-am 
menţinut şi ieri contra tuturor încercărilor duş
manului de a le recuceri. 

La ,,Ll~raria Con~orfila" 
Arad, str. Deak Ferenc nr. 20 
se afll de vAnzare clrţi de ruglciunl, 
bisericeşti, literare, populare etc. etc. 

•Cantorul bisericesc« sau cuprinsul ve
cernel, utreniei şi liturgiei pe 8 glasuri, 
tmpreună cu rânduiala serviciului bise
ricesc. Aranjat de învăţătorul George 
Bugigan. Preţul: broşat Cor. 10--, le
gat în pânzl 12· - , tn piele • • • • 

Carte de rugăduni pentru folosul şi mân· 
gAierea fiecărui creştin. lntocmitl de ie· 
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă-

. năstire Sinaia. Legatl . • • • • • 
Acajtistul prea sfintei Născătoarei de 

Dumnezeu şi alte Acaftiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Legată în 
piele negră auritl . . . . • • • • 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum
nezeu şi alte rugăciuni. Legate în piele 
roşie • • • . • • • • . • • • 

Acajtistul Preasfintei Născătoare de Dum· 
nezeu şi alte rugăciuni Legată în os alb 

Patima şl moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hristos. Legată în 
pânză, aurită • • • • • • • • • 
legată . . • • • . • • • • • • 

Visul Născătoarei de Dumnezeu. Legată 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări biseri

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

Culegere de cântări bisericeşti legatl • • 
Mărgăritarul sufletului. Carte de rugă
- ciuni ~i cântări întocmită pentru tre-

buinţele vieţii. Legată simplu Cor. 1 · -
în piele 3·20 Cor. în catifea • . • • 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 
cântări bisericeşti. Legată 1 ·- Cor., le
gată în catifea • • . • • • • • • 

Mdntuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legatl • • • . • • • • . • • . 

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

Noul aşezămdnt. legată • • • • • • 
Ejistolia Domnului twstru lsusff ristos 
Cele 8 glasuri sau Octoihul cel mic. le-

gat 1 •50, t ·60, 2·- şi . • • • • • 
Noul Testament. Partea lntAia. Evenghe

liile dupl Matelu, Marcu, Luca şi Ioan, 
de Arhiereul Sofronie Craioveanul • • 

M. Sa@veanu Povestiri din războiu • • 
Thomas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi 

eroicul în istorie. Traducere din limba 
englezl de C. Antoniade dr. în filozo
fie. Pretul • . • • • • . . • . • 

Em. Origorovltza. •Chipuri şi graiuri din 
Bucovinac. llustraţiuni de N. Bran • • 

Em. Orlgorovitza. >Cum a fost odatlc. 
Schiţe din Bucovina, cu 84 ilustraţiunJ 

Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului • 
Dim. Cantemir. •Descrierea Moldovetc • 
Oustave Flaubert. •Salamboc. (Roman is· 

toric. Trad. de Ludevic Dauş • • , 
M. Sadoveanu. >Amintirile căprarului 
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Luptele dela Ujoc şi Wyskow. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
nunţă: Ruşii şi-au aruncat la Duela şi Ujoc cu 
o ultimă sforţare, toti oamenii m linia de foc. 
Lupta e nemaipomenit de violentă, dar erois
mul şi resignaţia fără pildă a trupelor noastre 
înfruntă toate atacurile. 

O armată engleză de 3 milioane. 

Londra. - Lloyd George min. de finante al 
Angliei a făcut î·n fata unui ziarist american 
următoarele declaratii: 

Germania promitând că nu va atăca ţărmul 
francev eu nu m'aşi fi învoit lia răsboiu da~ă 
n'ar fi fost atăcată Belgia. Anul prim de răs
boiu a costat'o pe Anglia până acum 4SO mi
lioane funti. Acum Anglia are 2 milioane sol
daţi sub arme şi în curând va avea 3 milioane. 
Pacea va schimba harta şi în baza principiului 
de naţionalitate se va asigura neutralitatea Bel
giei. 

Planurile de invazlune ale Angliei. 

Londra. - Colaboratorul militar al ziarului 
„Times" se ocupă cu cele două proiecte, cari 
se discută în cercurile antantei . .E vorba de a
tăcarea tărmului german, iar al doilea proiect 
priveşte debarcarea de trupe la Dardanele. Co
laboratorul lui „Times" crede acest al doilea 
proiect de mai uşor de realizat. Dacă Englezii 
- scrie el - doresc să atace ţărmul ger
man, armata de atac trebue să fie cu mult mai 
număroasă decât armata care apără tărmul, 
prin urmare această luptă n'ar fi favorabiiă 
pentru .Englezi. Iar realizarea celui de al 
doilea proiect ar lega forte turceşti cu mult 
mai multe decât engleze. 

Roma. - „Tribuna" scrie că acum o săp
tămână a plecat spre insula Oallipoli un corp 
de armată francez cu soldaţi indieni. 

Serbia şi Albania. 

Soila. -· „Kamba1na'' anuntă că antanta ~'a 
învoit ca Serbia să continue operatiunile împo„ 
triva Albaniei :până când crede de bine şi până 
va face ordine în Albania. 

Desmlntlrea unor asertlunl britanice. 

Constantinopol. - Biuroul otoman de infor
matiuni respinge asertiunea comunicatelor en· 
gleze şi franceze, după care soldati otomani 
sau arabi, din armata de operatiuni la cana.lui 
de Suez, s'ar fi predat Englezilor precum şi 
alte născociri. Relevă că forţele, cari făceau 
recunoaşterea ofensivă, au suspendat prin pro
pria lor 1hotărâre operatiunile, după <;e au ajuns 
la rezultatul dorit. 

Japonia debarcă trupe în Corea 
Port-Artur şi Tslnsrtau. 

Kopenhaga. - Ziarul rusesc „Riecl'' află 
din Tokio, că in zilele din urmă Japonia a de· 
barcat trupe în Corea, Port-Artur şi Tsingtau. 

Tansportul acestor trupe s'a făcut cu aju
torul a 20 vase mari de transport. 

/!'o 

Bulgaria din 1915 în sltuatla · 
României din 1877. 

:Sofia. - „Cambana" scrie, referitor la de
mersurtle triplei intelegeri pentru compensaţiile 
bulgare, cd făgdduelile ruseşti sunt dicf(lte de de
zastrul recent şi cil prin urmare nu preztntd nici 
o garanţie de seriozitate. 

francezii se pregătesc pentru 
o luptă mare. 

Genf. - francezii sunt în aşteptarea unei 
mari lupte în nordul f rantei unde au evacuat 
în acest scop toate spitalele militare, transpor
tând rănitii m franta de sud. 

Când va fJ pace? 

Berlin, ..,__ „Berliner Tageblatt" public~ ur
mătoarele declaratii ale unui diplomat svedez • 

- Despre pace e Încă prematur a vorbi, Pa
timile încă nu s'au domolit. Sper că tratativele 
de pace se vor ţinea în Srockholm. 

New-York. - Aci se crede că răsboiul chi
no-japooez ar pune capăt răsboiului mondial, 
dând acest răsboiu de lucru Angliei şi Rusiei. 
Politica provocătoare a Japoniei a cauzat 111-
gri]orări ~ţrioase în Washington. 

ll 
" 
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Soldatii cn~lezi in Alsacia. 

Roma. - Se tele~rafiază din Bale că d.irec
tiunca militară a poruncit -ca I.a lklfort şi la Me
lnn să se pregăteasdi cflte o tabriră pentru 50 
de mii ele -englezi. O suiă cincizeoi de mii de en
glezi vor întări armata franceză care operează 
în Alsacia, unde aliaţii ar pregăti o mare lovi
tură. . , · '~.: 

ln jurul Przemysl-ului. 

Roma. - Se telegrnHază din Paris că un 
aviator ungur care a făcut mai multe sboruri 
pe de-asupra .Przemysl-ul.ui povesteşte că acum 
sunt 6 mii de ·Ruşi prizonieri în oraş. Aeropla
n.ele ruseşti fac zilnic recoooaşter.i pe deasupra 
fortăreţei. .Populatiunea este hrănită de auto
ritătile militare. Portele ruseşti cari asediază 
cetatea sunt comandate de generalul Dimitrieff, 
Unguri.i au reuşit să strecoare trupe afară din 
garniwană tn timpul noptei şi în mai multe rân
duri; acum se evită ieşirile de teama pierderilor. 

Guvernul Statelor-Unite 
cere explicatîi. 

Roma. - G11vemul din Washington a însăr
cinat ve amlmsadorii săi din Londra şi Berlin 
să trimeată amănunte czz privire la scuf wularea 
TJa<Jllehotului american „Evelyn". 

Debarcarea trupelor engleze 
în franta. 

ReS1.mc01z. - Dehaticarea trnpelor engleze 
în •frnnta. care a început pe la jum~itatea lui la
nuarte, a luat ele .dte-va zile, µroportii mari.· ln 
porturi mi fost ,1.uate severe măsuri <le prevedere. 
Timp de câte-va -ceasuri pc zi gările prin cari 
trec tmpe\e sunt. închise pentru public. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 2 Martie n. 1915. 

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

uşor de ânteles tânjeşte ~i acest ziar, am dori 
ca cel putin de sfintele sărbători ale lnvieril 
Domnului să scoatem un număr mai vast din 
„Rom~nul" cu adevărată hrană suîletească 
penim. iubitii noştri cetitori. Si fiindcă împre
jurările dureroase~ Între cari trăim, au redus 
in măsură considerabilă numărul culedtorilor 
in tipografia noastră, aşa că culegerea unui nu
măr mai mare se poate face acum numai in 
cursul mai multor zile, ne simtim îndemnatl a 
adresa de pe acum către colaboratorii noştri 
rugarea, ca lucrările lor destinate pentru nu
mărul de Paşti al acestui ziar să binevoiască 
a le pregăti şi a ni le trimite astfel, ca să fie aci 
cel mult până în 9;22 Martie, căci altfel din mo
tive exclusiv tehnice nu se vor putea tipări 
pentru numărul de Paşti. 

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

lnvătători dispenzati dela serviciul activ 
militar. In urma propunerii consist. din .Arad 
prin ordiîiul ministrului de culte şi instru~
ţiu1ne publică Nr. 1880/K. O. 1915 au mai 
fost -0.ispenzaţi dela serviciul activ mHitar !>f 
tzmp nedeterminat următorii învăţători con
fesionali români: Ioan Serb ($iria), Mihaizz 
Câr[!ea (Bt~dureasa), Efrem Ţigu (Pocola), 
Gavril Cusma· (feneriş), George Bama 
(Miarlălu), /gnatie Raica (Cenadul unguresc), 
Ştefan Ştefan (Izvi:n), George Achimaş (Tin
ca), Vincentiu Guleş (Şeitin), Uroş Pintea 
(Şcitin), Alexandru Roja (Gh~roda), Trăilă 
Pigll (Bucovăţ), Dimitrie Simea (Comlăuş) 
şi George Perian (Cenadul-sârbesc). 

„R OM A NUL" 

.,.Românii din Ungafia şi Ardeal - ostatici!" 
lu icgatura i..:ll cele publiQ.ie ue noi sub acest 
titlu lin 2 numer.i) „13ud. Tml." .publică urm[t
toarele: 

„1 ,uţin nor-ovoasa expresie a ziarului „Pesti 
liirlap", ·di concetăţenii noştri rol/lâni trăiesc 
îmre noi ca un fel de ostatici s'a colportat din o 
anumită parte în aceea accopţ~e, ca şi 1când noi 

·am oonsi<lera de fapt concetăţenii noştri Ro-
mâni ca ostatici, voind a..,i face responsabili ipen
tru atitudinea l(omâniei. După cum rezultă din 
declaraţia apărntă în n-rul de ieri (Miewur.i) a 
ziarul·ni clin chestiune, a fost străin ele o aseme
nea aucepţie, pentmcă nu este nki un Maghiar, 
care ar vo.i să lase să simtă .pe concetăţenii no
ştri Români -0 schimb.are a politicei externe, fie 
aceea de orice natură. RomânH Ungariei pot pe
riclita numai prin atitzulinea lor vroprie proce
dura noastră bazată pe respect de drept şi bună
vointă, de ale cărei dovezi au avnt în timpul ul
tim de rnulteori parte. Nu se poate admite, ca 
deraiarea unui articol de zhr stt fie utilizată 
la tulburarea bcrederci şi armoniei într'un mo
ment, când p.atr·ioti·oa ·Poftă ele iertfă ne"'.'a adus 
în faţa primejdiei comune inimele atât de aproa
pe w1e!e de ;ii tele". 

Regimentele noastr.e ,in Polonia-rusească. 
Iii „Fremdcnblatt' din Viena, organul ofioios al 
ministernlui de externe, a apărut o corespon
denţă dela ·corespondentul special de răsboiu 
al acestui ziar, în care între altele se spune ur
mătoarele: „Călătorind prin Polonia- rusească 
deahmgul frontulu·i, am putut vedea flancul de 
nord al situaţiei noastre. Aici luptă în partea 
cea mai mare regimente româneşti, a căror cu
rai, vitejie şi disJJret de moarte nu se poate re
leva în destul. Numărul medaliilor de aur şi de 
argint ventru vitejie, cu cari au fost distinşi os
taşii acestor regimente, este foarte mare! Cu 
toată deosebirea de naţionalitate, - căd lângă 
Români luptă şi Saşi .ardeleni şi Maghiari, -

. conlucrarea tr.upelor poate fi numită ideală. Tot 
aşa f.unctionează ireproşabil ş.i cobborarea co
mună cu Germanii" ... Notăm, că sublinierile sunt 
ale Ju.i „Pester Lloyd" ediţia de seară dela 23 
c. după care redrtrn exad rândurile de sus. Va 
să zică, încă un adevăr, pe care ou greu îl vor 
mai putea falsifica „binevoitorii'' noştri. (T. R.). 

Noul împrumut ~erman. Din Berlin se a
nuntă: Subscripţiunea publică :pentru cel de al 
doilea împt mnut de răsboiu al Germaniei va 

, dura (dela ·27· febr.) până ţa 19 Martie. Se vor 
emite obligaţiuni şi bonuri de tezaur cu 5 la 
sută. Interesele vor curge cu începere din 1915, 
iar împrumutul va fi avertizat prin tragere la 
sorti. Imprumutul este consolidat până la 1 Oc
tomvrie 1924. Emisiunea se face pe suma ele 
98.30. Imprmnutul este ilimitat. 

Procesul militar dela ·Ruscluc 
1 (Bul~aria). 

Din Sofia se a nuntă: Consiliul de răsboiu din 
Ruscinc, judecând afacerea capitulărei re~i
mentelor 33 şi J4 cari, la 1913 s'au răsvrătit 
şi s·au predat Românilor, a condamnat pe doi 
maiori şi un locotenent-colooel la moarte prin 
spânzurare. Un alt maior şi vre-o 15 sub1oco
tene.nti de rezervă, de asemenea condamnati la 
moarte, au fost amnistiati în canformitate cu 
legea votată de Sobranie. 

I 

Monumentul aviatiunei militare române, va 
fi ridicat în curând, în fata gărei Cotroceni. Se 
ştie că acest monument se ridica în amintirea 
sfârşitului tragic al locotenentului Garanda. Co
misiunea însărcinată de ministerul de răsboiu 
a se pronunta asupra machetelor prezentate ia 
concursul instituit pe'lltru acest monument, (co
misiune compusă din dnii colonel Manolescu 
Mladin, Căpitan Florescu şi profesor Tzigara 
Samurcaş) a făcut alegerea cuvenită decernân<l 
întâiul premiu machetei bine cunoscutului 

sculptor Oscar Spaethe, care va fi însărcinat 
şi cu executarea monumentului. Macheta dlui 
Oscar Spaethe reprezintă o aqvilă cu ari:pe\e 
întinse, care planează deasupra unui F:eniu 
înaripat pe soclu, în bazorelief. chipul locote
nentului Caranda se detaşează pe fondul cenu-

Mercuri, 3 Martie n. 1915. 

în anii 1895-96 şi cari sunt provăzuti cu şe
dulă pentru serviciu I de glotaşi, dt examenele 
de coregere pentru ceke s'au pvs la e"i:am\!-
1111! de maturitate la vre-un gimnaziu din Bu
dapesta, anul 1914 în Iunie, Septemvrie sau 
Dccernvrie şi an fost relegaţi, se vor tinea în 
llecl!rsul lu·nei Martie. Probabil, că ministrul de 
culte şi instrucţie publică încă va eda un rcs'
cript în care va stabili pentru toate şcolile me
dii timpul examenelor de coregere. 

Locuri de informatie pentru poşta de campa. 
nie. Dela poştă ni se comunică, că pentnt orienta
rea acelora cari doresc să cunoască nrul poştei 
de campanie a vre-tmuia din cei concentraţi s'au 
întrodus locuri de informatic la fiecare corp de re:. 
zervii. a armatei comune sau tcritorial:e, precum şi 
la comandamentul gloatelor. Cei ce doresc in
formatiuui au a trimite carte poştale duble (cu 
răspuns) având a-şi scrie adresa precisă pe carta 
de răspuns, iar pc carta. primă au s{L arate numele 
şi gradu•! persoanei a cărei poştă de campanie do
resc a o şti, precum şi trupa la care este împăr
tit (regiment. batalion, companie resp. baterie 
eti::J 

lnundatii în Grecia. - Zăpezi în Macedo
nia. După ştiri din Atena, imtndatiile din Grecia 
ar fi pricinuit pagube enorme. In Tesalia şi în 
Ne~ipartic, la Ca lamata, Paleokarya, Kalogria. 
na şi Simo, mai multe case s'au prăbuşit. Au 
fost mai multe victime. In interiorul Macedo. 
Iliei ,ninge de mai multe zile fără întrerupere. 
Pe alocnrea, zăpada a ajuns la un metru si ;u-
mătate înăltime. ' • 

. Asupra schimbului prizonierilor. Se anunţă 
drn Londra: Din gara Victoria a plecat întâia 
echipă a răniţilor germani cari urmează a se 
schimba cu prizonierii de răsboiu englezi. 1Erau 
vre-o 60 de \lnşi şi au fost transportati la gar~ 
cu automobile-ambulante. Mai toti pcrduseră 
un braţ sau un picior aşa încât numai" puteau 
să se lupte. 

Teribilă luptă aeriană. Ziarul „Daily Chro
nicle" primeşte următoarele amănunte despre 
o luptă aeriană între un Zeppelin şi tre.i avia
tori francezi. Dirijabilul mergând dela oădurea 
neagră către Belfort a întâlnit trei aeroplane 
franceze cari sburau mult mai jos. Timp de 40 
de minute dirijabilul încercă să lovească aero
planele cu bombele pe cari le arunca, în timp ce 
aeroplanele căutau să pareze loviturile prin 
mlscări !uti si cotite .şi se înăltau din ce în ce 
ca să se apropie de dirijabil. In ce~e din urmă 
dirijabilul dispăru, lrnînd drumul. cătr,r Paris. 

Ultima oră. 
GUVERNUL ITALIAN PREOĂTE$TE MĂSURI 

EXCEPŢIONALE. 

Roma. - Primul ministru, d. Salanrlra a pre
zintat camerei un proiect care va autoriza guver
nul pentru luarea măsurilor exceptlonale. 

TURCII CONCENTREAZĂ TRUPE PENTRU A
PĂRAREA DARDANELELOR. 

Constantinopol. - Comandamentul militar oto
man a ordonat concentrări de trupe la Dardanele, 
pentru a zădărnici debarcarea de trupe. 

REGINA ANGLIEI VA MERGE PE CÂMPUL 
DE LUPTĂ. 

Londra. - Un ziar din Utrecht are ştirea, 
că îndată ce se vor înlătura piedecile blocad~i. 
regina AnJ?.liei va mer~e pe câmpul de răsboin 
din Franta, unde va vizita legiunea femeilor 
cnideze. 

ASASINAREA GUVERNATORULUI DIN 
INDO-CHINA. 

Paris. - Stiri sosite aici confirmă răscoala 
indigenilor din lndochina, precum şi svonul 
des~re asasinarea 2uvernatorului. 

şiu al pietrei. CUTREMUR DE PĂMÂNT. 

Examenul corector al studentilor glotaşi. Di- Budapesta. _ Aparatele seismografice de 
rectorul suprem al cercului de învăţământ Bu- aici arată un nou ·cutremur de pământ. Loca
dapesta la cererea ministrului de culte şi in- litatca nu se cunoaşte încă. 
structiune publică a dat un rescriot, în care a- -----------:----·----~,._._ 
duce \a cunoştinţa studenţilor, cari s'au născut Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Tiparul tlposuaflel "Concordia" soclet~te pe actil to Arad. - Editor resPOOsabil LAURENŢIU LUCA. 
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