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I gur apărarea Dardanelelor şi încercarea :En
glezilor eşuiază: escadra umilită pă-răseşte 
Dardanelele sub focul bateriilor turceşti. 

Incidentul fu hotărâtor în chesitiurl'OO Bos- · 
forului: prin tratatul din 1809 sultanul se 
leagă să închidă tuturor străinilor Darda
·nelele, iar Anglia se angajează să nu mai în-

... Plecând dela principiul. că domnia lu- o dă pentru rotdeauna Ruşi,Jor. Marea Neagră <'erce năvălirea din 1807, cu condiţia ca sul
mei va fi a celui mai ta1re pe apă, - ,_.viitorul nu mai e o mare interioară, fiindcă o stăpâ- tanul să le ţină închise pentru toti. Prin acest 
nostru e pe apă", zicea împăratul Wilhelm III. nesc doi, dar rămâne o mare închisă, fiimkă tratat sultanul îşi mă:rgineşte drepturile, dând 
_ pentru stăpânirea strâmtorilor s'a d·at .şi· Turcii îi stăpânesc intrarea .. · Angliei puterea de a o supraveghia şi a-i im-
sc dă ma,ri lupte. Cred că nu s'a uitat cea dm Ruşii nu.erau mulţumiţi. Ce-i o mare li- pune închi·derea strâmtorilor. 
vara anului 1906 dintre Germani, cari voiau beră din, ca1re nu poţi ieşi? Ce-i Hbert~tea în~ : fo vara anului 1833 pericoiul veni dela 
să arate lumei că Baltica e marea, locul lor tr'o închisoare? Dreptul vaselor de răsboiu sud: /brahim fiul lui Mohamed, ameninţă ca
şi Englezii, cari prin o demonstraţie navală rµseşti de a ieşi din Marea Neagră în Medi- Ditaia Turciei. Sultanul se întoan:e spre nord 
dovediră contrarul. terană, nu-i decât dreptul ce-I are ~ricine de şi cheamă pe ţar în ajutor: la 20 februarie 

Daică cercetăm rstoria, vedem că până în a ieşi din curtea lui afară; dreptul vaselor de 0 flotă I"Usă ancorează în Cornul-de-Aur şi 
secolul al XVII-iea Mairea Neagră fu în stă- răsboiu a celorlalte naţiuni de a intra în Ma- 50,000 de oameni sunt Ia porţile .cetăţii. Pe
pâni)fea împăraţifo1r bizantini la început, a rea Neagră, nu-i decât direptul de a năvăli în · .ricoiud trecu, iair Rusia prin tratatul dela An
sultan;!or turci mai în unnă. cari nu admi-.. - curtea şi· casa 11oastră, pentru ca să ne je- kiar-Schelessi îşi ia plata punând strâmtorile 
tea1u alt pavilioITT decât semi-luna. Problema foiască. sub protectoratul ei. Rusia garantează sulta-
era deci simplă, fiindcă nu era nici una. , Răsboaiele revoluţiei franceze, expediţiu- nului ajutor contra oricărui atac, în schimb _ 

· Galitzin scria lui Petru cel mare: „Suita- nea în :Egipt, împacă pentru un moment pe însă, ,,M. S:-ţarul tuturor Ruşilor voind a scuti 
mtl consideră Marea Neagră ca o proprietate ţar cu s•ulta;nul: Ruşii trimet flota Iar ca să Sublima Poartă de e greutate oe ar reeşi pen
" lui în care streinii nu pot pătrunde, o fe- apere pe Turci contra fraincezilor. Bosforul tru ea dacă ar da un ajutor material, nu cere 
cioară închisă î:n fundul haremului,.-ascunsă . şi Dardamelele sunt deschise pavilionului ru- acest ajutor impus de principiile de reciproci
vederilor străine şi ar prefera răsboiul decât sesc. Vine Tilsit în 1807: cei doi împăraţi t0- tate. ln locul lui însă Poarta va închide Dar
să permită străinilor- na'Vigaţic pe această ma- varăşi îir1cep să împa·rtă toroane şi imperii. daneJ·ele, adecă nu va permite nici unui va~ 
rt închisă". · " . $ ~r. , Ţarul c-ere. Constantinop0Iul, NaTJoleon, că- de răsboiu să intre, sub nici un pretext." 

Petru-cel-m~r~ fosă: ·pri~ cucerirea AW- lăuzii! de da~ica doctrină d' Bosforut· e cheia ; , Rusra îochizând tuturor Marea Neagră. e 
vului, dărâmă ziduriile Seraiului în care iân- lumii, nu-l dă şi de aci ură, ia:r 'francezii se - în apogeul puterii sale şi a:re mână liberă în 
rezea captivia. Turcii se înfurie şi întreg se:- ;rntă'resc la Cospoli. ·: ' 1 

··• .._ : r '• · · Balcani. Politica engleză vedea într' o jignire 
colul a!I XVIIl..:lea e plin cu lu:p'tele dintre ei. şi · ' Pe când erau atotputernici, apare pe sce- a preponderanţei ei, un pericol pentru Eu
Ruşi. Victoriile Ecaterinei li a'duc desnodă- nă şi al treilea actor: Englezul. Amiralul ropa întreagă şi ,în conventia dela Londra 
mântui: faimosul tratat de)a Kuciuk-Kainargi Duckwort încearcă să pătrundă cu flota en- (1840) închiderea strâmtori.lor e prevăzută 
dă vaselor de comerţ ruseşti li-bera ·navigaţie gleză în Mannara, spre a ameninţa capitala ca un drept interna·ticmal. Sultanul se declară 
pe marea Neagră. Crimeea, vechea Turdă, e Turciei cu bombardarea. Dar Sebastian, tri- hotărât în Hmp de pace, a închide pentro toţi 
cucerită de Potemkin şi pacea dela laşi (1792) rnisul lui Napoleon în 18071 orândueşte sin- strâmtorile şi puterile în unanimitate se leagă 

Sonet. 
Din veacurile scurse 'n vec;nide 

$i până 'n miezul. clipelor de-acuma 

·Nădejdea noastră a fost numai ztna 

Senină ca isvorul cu-apă vie. 

Cercatu-s'au zadarnic totdeauna 

Firi plămădite 'n umbră din mânie 

S' o frângă„. dar dorul de moşie 

Cu cât îl frângi cu-aiâta creşte 'ntmna. 

Nădejdea noastră 'şi cere întruparea 

Ac11m când tunul bubue năpraznic 

Şi 'n negllri grele se îmbracă zarea. 

Să fugă 'n lături ori şi care paznic ••• 

· $i să ne-asculte umilit cântarea 

Ce-o vom cânta la mult doritul praznic. 

Vasile Stoicanea. 

Momente liniştite --· . in '·vârtejul 
răsboiului. . 

- Note fragmentare.~ 

Dedicatie dlui locotenent I. Stamp. 

Intr'un sat mai mărişor, ce se întinde c11 
casele lui sărăcăcioase deal<ungul drumului de 
tară, la marg.rnea <le sudost a Galiţiei, la gra
niţă în Carpaţi, ne ajunse dragonerul cu calul 
gonit, ce aducea pe un petec de hârtie colone-

lului nostru ordinul comandantU'lui - trupelor. 
Ordinul era, ca regimentul să staţioneze deo
camdată în sat. Nici nu era chip, ca trupele să 

1 opereze - de două zile ningea şi vântul şuera 
fioros peste_ văile tăoute. . · 

- „ln sfârşit! - ziseră 'ofiterii - truditele 
noastre oase o să aibă putină căldură şi odihnă. 

Soldaţii, feciori români, erau - Toma; li se 
promisese doar de atâtea ori odihna şi căldura 
şi - nu s'a împlinit. Ziceau: ,1Lasă-te-mă, vine 
peste un ceas altă poruncă şi ne duce pe dea
luri iarăş„." 

Satul unde ne-am oprit era mărişor, iar re
gimentul nostru ciuruit în atâtea zile de foc şi 

timpului de' iarnă aspră, =-- feciorii ~e adunau 
seară de seară în câte-o casă, - doineau, -
şi care de care, după fire, unii mai trişti se bo
ceau, iar alţi.i mai voioşi şi lăudăroşi făceau glu
me. Ofiţerii se întâlneau seara la casa preotului 
rutean în iuru'I unei mese mari, rotunde la im 
ceai şi pocal de vin - nervus rerum - şi dis
poziţia bună făcea, că glumele aveau mare tre
cere. 

Se puneau aPoi unii la joc de cărţi, iar altii 
priveau jocul fredonând, cam plictisiţi după o 
vreme. 

Dintre· aceşti din urmă făcea parte şi loco
tenent·ul S„., *) un sas din Ardeal, o figură sveltă 
şi cu o înfăţişare blajină şi de sănătoasă tine
reţă ~ şi eram şi eu, care .nu ştiam să .ioe. Ca 
doi fără treabă rntre cei cu treabă - ne-am pus 
la poveşti. Am fost ambii elevi c'am în aceiaşi 
ani, la acelaş liceu săsesc şi ne cădea aşa de bine, 
dacă isbuteam să reîmprospătăm amintiri co-
muine. 

- „Du, ioh hab was mitgebracht" - zise 
kicotenentul în firul conversării şi am observat 
că -i-a venit ceva în minte, ii strălucea ochii. 

atac-găsi destule acQperişuri şi cuptoare pentru •) _fn luptele dela Komarno l-a trecu·t un glont prin 
feciorii trudiţi. In acele câteva .. 1..4le de odihnă, plămâni, fu îngrijit la o familie românească de frunte si 
cât a zăbovit regimentul ln acel sat din pricina abia reînsănătoşit, s'a întors pe câmpul de răsboiu. 
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a respecta închiderea. Legămintele din 1809 
şi 1833 erau numai între Turcia şi do'fl.~ pir:. 
teri: Anglia şi Rusia; priin cele dela 1840 sul
tanul se lega faţă de toţi şi putertte de ase
menea unele faţă de alltele. Jn arpirtenţă, su
veranităţii sultanului nu i ~·wusese nid o 
ştirbire, î-n realitate î;nsă da: i' Se dMUse d1tep
tul de îochidere, dar nu arvea pe cel de cies.
<..hidere! 

Diplomaţia ·rusească de asemerie·a pfitntse' 
o lovitură~ în aparenţă strâmtorile sunt în
chise tuturor, în realitate numai lor, pe când 
celorfalte state nu. Aşa s'a ÎIIltâmpllat în 1854: 
Franţa şi Anglia; aliatele Turciei:, pătrunld în 
Marea Neagră şi asediază Sebastopolul. 

Tratatul din Paris dela 1856 fu •un deza
stru pentru Ruşi: pavilionuil lor e isgoniit din 
Marea Neagră, sunt obligaţi a nu construi ar
senaile, întăriri pe coastă, nici a avea o flotă. 
Engilezii voiră a întinde a:ceastă măsură şi în 
Marea de Azov şi să oblige pe tar să dărâme 
forturile şi arsenalul.dela Nicolaew. Marea Nea
gră 11u mai e nici un ~:ae rusesc, nici unui tur
cesc,· ci o •mare europeană; iar Ruşii sunt tra
taţi şi isg-0niţi <:a un iperkoi general. 

O aşa stare de lucruTi Ruşii nu o puteau 
suferi mwltă vTeme. ln 30 Octomvrie· 1870 
principele Oortceakoff face cun~ut puterilor 
-că „imperiul nu se mai consideră legat prin 
tratatul din 1856, atât timp cât el îi restrânge 
drepturile în MaTea Neagră". Drept răspuns, 
în convenţia dela Londra se acordă sll'ltanu~ui 
dreptul de a deschide strâmtorile în timp de 
•pace vasetor puterilar amrce·, atunci când ar 
crede necesar ca să asigure împli11irea stipu
:J..aţiunilor tratatului defa Paris din 1856. 

ArticOlul acesta dădu naştere în oongre
sui dela Berlin uinei diverginţe de vederi, din 
care se văzu ·lupta dintre Anglia şi Rusia. Lor
dttl Salysbury <le.clară în numele Angliei că 
„·împărăţia britanică, în ceeace priveşte în
chMerea strâmtori1or, se simte obligată nu
mai faţă de sultan". A doua zi contele Şuva
lof declară că „guvernul rusesc· înţelege prin
dpiul închiderii strâmtorilor ca un principiu 
european şi <:ă stipu!laţiunile tratatului din 
1841, 1856 şi 1871 confirmate prin cel dela 
Ber.Iin, sunt obligatorii pentru toate statele, 
comorm spiritului şi merei tratatelor existente, 

Spre marea mea surprindere, scoate din ranita 
sa o editie minusculă din faust-ul lui Goethe. 
~ „ttaid să trecem dincolo în ceealaltă chilie 

să cetim" - ~ începurăm a eeti ou voce înaltă, 
când unul, când altul, savurând fiecare vers. 
Cap'opera uriaşului cugetător şi strălucit artist 
avea efect puternic asupra sufletelor noastre 
chinuite de nostalgie şi încercate prin atâtea 
f·ioroase emoţii. 

- tterr Oberleutnant melde gehorsamst 
- grăi intrând un subofiţer român locotenen-
tului S. (era comandantul batalionu~ui,· căruia 
apar~inea subofitemO _..;. o patruiă a prins 
dnd Ruşi.." 

- „Adoceti-4 aici" - răs.punse locotenentul. 
Şi în vreme re .locotenentul luă interoga

torul prisonierilor în felul lui blând, dar hotă
rit„ en şedeam la masă, într' o stare sufletească 
avântată şi îmi aduceam aminte -Oe polemica 
lui Gerhardt Hauptmann ce o avusese astă .. 
toamnă cu .Maeterl.inck, care numise pe Nemti 
- barbari. 

- „Ne numeşti barbari dle ·Maeterlinck -
replicase ·Hauptmann - ei, să ştii, că la noi fie:. 
care soldat ştie pentrooe luptă. In anriafa noa
stră nu este nici un analfabet. Iar în raniţa ofi
ţerilor llloştri vei afla pe Paust şi pe Zarathus
tr.a". 

Galiţia, Ianuarie. 
Cerdac. 

• -·- ., ·~- .„ ~ ... -~ -· - - ·--·~ -· -··-·· ··-·· 

nu numai faţă de sultaff,· ci fată de toate pute
i'ikt OO'rtfra~". 

Qmgresn4 din Berilin 1u triumfu4 p<Jlitieei 
erlglez~ <S2Ire sicăpă Turci~ de desmembr.ar~: 
All&'lif dkf« .}a: ConstaifltiTl'O'plYl. 

lri f S~S tot Salysbufy :adaogă la cefe s~ 
st fa ~Jiin, eă „Anglia fiind ob1igată mttl'Ta'i 
faţă de Turcia:, p'crate, î-n· cat de răsboitr- cti 
Rusia să pătrundă în Marea Neagră fără a 
da altei puteri dreptwl ori pretextul unei in
tervenţiuni şi astfei să lovească Rusia a<:olo 
unde e· vufuer·abilă, în Ctimeea, OdeSa', Se_. 
bastopol''. · 

lin 1902 un mic incident lasă să se vadă 
tocruri mari. Ambasada rusească, invocând 
o mu~ţime de precedente <:a în 1895, permi
siunea <le a intra în Bosfor câte un staţionar, 
în 1897 Ruşii trooură trupe pentru Creta; 
Bulgarii îrntroduseră tu1I1liri pe apă; crucişă
torul român „Elisabeta" venise din Anglia şi 
fă<:u mai multe ieşiri în Mediterană; trecerea 
vaselor' notei vdnntare', cu ofiţeri şr·marmari 
ce se·pregătesc de·răsboiu, -· ceru libera tre-· 
cere a patru &ntratorpiioo:re pe cari ţarul 
ţine tnUlt să le aibă îrr revista dela Livadia; 
Su1tamtd nil' refuză pe ţit şi semnă iradeaua. 
Piaptw în sine deşi .mic, arată că Ruşii •lucrau I 
contrar <le ceeace susţineau fa Berlin şi în con- , 
formitate cu vederile Englezilor, co•nsiderând 
pe sultan liber de a acorda ori refuza trece
rea. 

Iar Ân~lia care urma să tacă, procedeul 
Ruşilor fiind în vederile politicei lor, ea sin
gură rklică glaS'lll şi prmtr'o notă către Poartă 

Vineri, 12 februarie 1915 .. 

arată că ia act de trecerea vaselor ruseşti şi 
la< "fYev-Oe va fare la fel~ 
Pt~ Oficioasă engleză ridică de asc

n~eif' gfasul; dar mt are răsunet în nici un 
eaMnef. Numai p'tessa germană îi răspunde; 
dând maikrte itinei ·pdlemici vii care dădu pe 
ia(ă itete acestui inddent: la Cospoli stăpân 
nu mai· era nici Rusul; nid Englezul, ci Oer
manui. · 

m· ·r~ttl· dirt 1905; ioohiderea strâmtorilor 
iu foarte dăunătoare Rusiei, cea mai bună es
Caidiră, a cărei apariţie air fi schimbat faţa lu
crurilor în extremul Orient, se văitt închisă 

· in Marea Neagră; · " 
Nu puţină turburare aduse şi răsvrăHrea 

cuirasatuilui rus „Potemkin'', spaima Mărei 
Negre. Ruşii cereau închiderea Bosforului, iar 
sultanul ştii'nd cât valorează faimoasele în
tăriiri, tremura la gândul că-l va vedea an
cora-t în faţa Seraiului. Se ştie, că cuirasatul 
fără ofiţeri, urmărit de un torpilar fără sol
daţi,. s'a predat autorităţilor româneşti. Ru
sia dovedind că si'l1gură nu poate păzi în Ma:. 
rea Neagră „atât Bulgaria cât şi România gă
siră pretext să pună în aplic~re programele 
nava«e pentru apărrurea .coastelor" ... 

Chestiunea e: vasele acestor naţiuni vor 
fi oondamnate a lâncezi 111umai ~n Marea Nea
gră? Nu au ne-Voe, pentru exercitiu de a res

pira într'o mare mai l•argă? Nu s'ar putea a- . , 
plica şi Bosforufui regimul cana'1ului de Suez, · 
care a dat forurte bune rezultate? 

Pe cât se pare ·rezolvirea chestiunei se 
apropie. Să a1şteptăm. Până atunci rolul meu 
de istoric s'a isprăvit. 

Jertfa Romanilor pentru tron şi patrie! · 
Lista soldaţilor· Români din comuna Răcăşdia, comitatul Caraş

Severin, pe câmpul de luptă.· 

Oeorg'e Cotreanttu, l •) . 
Ioan Pela, 6 
Ioan OoiCKt; 7 
George Rambu, 11 
Costa Clurea, 16 
Petru Cheva, 20 
Oeorge Stoian, 24· 
Ioan Ronă, 25 

· $tefaln Lăf)ădat; · 2<f' ; • 
l O Nicolae Gola~. 30. ~ 

Ilie lmbrf, 32/a 
Nicolae Rambu,. 33 . · · 
Pavel ChE:r a~ serg·em-maf or. 38 
George Goian, 43 
S1meon Negovan, 44 
Ge<>rKe Chera, 46· 
Pavel Cloloca;,· 61 . 
Iosif Drasioe; sergent, 64' şi 
Ştef8fl Dragoe, frati, 332 

20 Ioan Albu~ 66~ 
Nicolae Pârvu9 60· 
Oeorge BrăHă, 72 
Petru Dragott, 84 
1oa1t Negovan,· ·caporal, 88 
Petru Negovan, capora4, 89 
Ioan Pentia. 92 
George Bufanu. sergent, 93 · 
Ioan crenianu, 98 
Ioan' Cherâ~ sergent, 99· 

· 30 Petru: lntbrl, fruntaş, 103 
Costa Chera, 104 
Ioan Boscu. l 07 
Ioan Cherba, I 08 
Petru Măzăran, l 09· 
OeOl'gtr Oolan, 112 
Oeorge Rarnbu; 115' · 
J1varr Golan, 117 
George Condan, 119 
Ioan Enulca sl 

*) Cifrele de l!ngA nume fnseamnă. nrul cusei. 

40- Oeorg-e Enutca, fratt, 126 
Petru Vâ&cu0 130 
Pavel- Goian, 135 
Pavel Ciurea, 137 
Ioan· Shneon; 138 
Ioan Durăin, 139 
George Pentta, 15'.f · 
Ioan Cucşia, 160 
Pavel Mircea. 161' - „ 

COsta• lmbrl, 165 

.., 

50 George cture~- cap'orat· 168' ,· 
Teodor Ramba, 169 
Pavel Radu, 172 
Iancu Negovan. 173· 
Nicolae Ciurea, 178 
Nicolae Măzăran~ 181 
Ioan Albu, 188 
Dimitrie Cimpoca, 189 
Paun Dragoe ş1 
George. Dragoe, fl'aiti, 191 

60 lgnea Peia, 193 
Ioan Brânda; 194 
Stefan Minuru, sergent major, 
Joan Pentla, sergent, 20 l 
Nicolae Târziu, 202 
Joan lvăniş, 204 
Ioan fişteaJl, 209 
Nicolae Ciurea, sergent, 21? 
Petru Chico, 216 
Sofronie Pentia, 218 

70 Ioan Bumbu, sergent, 223 
Dimitrie Chera, 228 
Nicolae CretiaDt 229 . 
George Stroia, 233 
Rusmir Bumbu, 235· 
Ioan Albu, 236 
Petru fişteag, 245 
George Pentla, 265 
Ilie Pehr, 258 , 
Costa Clurea, 2611 

86 Petru Mengu. 267 
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Steian Bercean, 280 
Dimitrie Albu, 282 
Pavel Pentia, 293 
Maxim Caragea, 297 
Costa Rouă şi 
loa'lt Ronă, fratl, 229 
Dimitrie Pela, 301 
Ioan Rambu, 304 
George Pela, 305 

90 Dimitrie Pela, 317 
Alexa Peta, 318 
George Velcu, 319 
Costa Pela, 323 
Ioan Crăciunel, 327 
Petru Cotreantiu, 334 
Ioan Bumbu, 336 
Pavel Momln, 337 
Petru Ciocănel, 339 
Costa Simeon, 341 

100 Costa Simeon, sergent, 356 
Nicolae Goian, 363 
Iosif Aşa~ 372 
Petru Cotreantlu, 375 
Iosif Aşa, 380 
Paun Maran, 381 
Adam Albu, 383 
Simeon lmbrl Dan, 384 
Nicolae Ciurea, 386 
Ioan Cotreantiu, 390 

I JO Petru Cherla, 391 
Ioan Albu, sergent, 408 
Ioan Moată, 409 . 
Iosif Coadă, 410 
Paun Dan şi 
Ilia Dan, fratl, 413 
George Butanu, 414 
Ioan Pentia, caporal şi 
Petru Pentia, fra11. 418 
Ioan Pentla, 420 

120 Ioan Dragoe, 423 
Iosif Pela, 424 
George Jima şi 
Ioan Jima•, fratf, 426 
George lmbrl, 432 
Nicolae Chera, 433 
Nicolae Pârvu, 433 
David Zăbete t 434 
George Buzugom, 436 
Petru Cârdu, 437 . 

130 Petru Micluru, 441 · 

Grlgorle Mândru, 442 
Traian Pentla, 445 
George Musta, 446 
Geor~e Dan, 454 
Paun Starian, 455 
Nicolae Corcodel, 460 
Ioan Pentia, (M.oscva), 461 
Ioan Pentia, (contabil), 462 şi 
Petru Pentia, (f retl), 462 

J 40 Petru Bălan, 466 
Ioan Brăllă, 468 . 
Paun Dan, 470 
Dimitrie Pentla, 471 
Ioan Mândroane, 475 
Nicolae Negovan, 476 
Ioan Pela, 479 
Adam Cârdw, 481 
Pavel Ivănlş, 487 
Nicolae Radulea, 489 

150 lguea Albu, 491 
Petru Simeon, 492 
Nicolae Cberla, 494 şi 
Ioan Cberla, (frati), 494 
Pavel Brăilă, 496 
Petru Măzăran, 501 
Nicolae Muican, 504 ·• 
Ioan Rambu, sergent, 506 
Dimitrie Simeon, 512 . 
Ioan Albu, 513 

160 Dimitrie Buzu2om, 514 
Adam Boşcu, 516 
Paun Boşcu 
Ioan Rambu, 518 
Dimitrie Bumbu, 522 
Ioan Bumbu, 528 
Pavel Bărbu, 540 
Avram Muntean, 541 
Costa Cheva, 543 
Ioan Buianu, caporal, 84T 

170 Adam Cotreantiu, 554 
flllp Balica, 557 
Petru Basarabă şi 
Ioan Basarabă, (fraţi), 589 
Nicolae Peia, 572 

-------·-

c. 
„ ~ ... 

Iancu Cretlan, 576 
Iosif Men2u şi 
Ioan Meni~u. (frati), 615 
Ioan Rambu, 581 
Nicolae Chera, 584 

180 Nicolae Goian, 585 
Ioan Goian, 586 
Nicolae Golan, 587 
Geori;te Rambu, 588 
Petru Pentla, 589 
Juvan Gostin, 592 
Pan Pentia. ser2ent, 593 
Ioan Velcu, 594 
Octavian Mircea, 600 
Iancu Ballca, 601 

190 Iancu Balica, 608 
Nicolae fişteag, 611 
Olurgl Peia, 612 
George Percea, 616/a 
Petru Albu, 625 
Nicolae Clurea, 628 
Paun Cheva, 635 
Ioan Rambu, 636 
Adam Ui;tilă, 637 
Nicolae Musta, 640 

200 Paun Pentla. 644 
Vichentle Velcu, 647 
Ioan Dogămda, 653 
Nicolae Micluru, 658 
Nicolae Peia, 660 
Petru Crăciunel, 662 
Costa Negovan, 663 
George Crăclunel şi 
Ioan Crăciunel, (frati), 669 
Slmeon Slmeon, 671 

210 Andrei Pentla, caporal, 679 
Ioan Cherla şi 
Dimitrie Cherla, (frati) 684 
Ncolae Cherla 689 
Dimitrie Manea, 691 
George Pentla. 698 
Petru Crăclunel, 699 
Ioan Rugaciu, 705 
Ioan Cheva, 709 
Toma fişteag, 713 

220 Avram lvănlş, 715 
Ioan Cotreantiu, 716 
Slmeon Goian, 719 
Cozma Bufanu, 725 
Petru Crutia, 729 
Ioan Imbri, 730 
Ilie Cheva, 731 
Ioan Pentia, 734 
Petru Imbri, 736 
Dimitrie Jurca, 742 

230 Ioan Golan, 7 44 
Toma Goian 747 
George Guga, invătător · 
Silviu Verca, invătător 
Petru Cotreantlu, 9 
Ioan Clurea, 57 
Costa Bufanu, 22 
Atanasie Bufanu, 23 
Mioc Golan, 42 
Dimitrie Imbri, 56 

240 George Boldovină, 56 
George Cioloca, 61 
Nicolae Rambu, 63 
George Musta, 77 
Nicolae Goian. 90 
Petru Imbri, 95 
lgnea Imbri, căpitan, 96 
Ilie Crăciunel, 106 
Petru Golan, 11 O 
Achim Goian, 114 

250 Ioan Goian, 118 
Vasile Măzgoni, 124 
Ioan Cherba, 127 
Pavel Mărită, 143 
Pavel Megheleş, 152 
Nicolae Cbeva, 164 
Ioan Muican, 176 
Ioan Brăilă, 183 
Nicolae Aşa, l92/a 
Ioan Chicu, 216 

Z60 George Dragoe, 232 
Nicolae Bumbu, 246 
Ioan Clmpoca, 250 
Oeor2e Bumbu, 270 
George ·Percea. 271 
Nicolae Peia, 273 

Ioan Ciurea. 286 

Dimitrie Corcodel, serg. major. 303 
Georie Ciocănel, 338 
Geor~e Goian, 340 

270 Ioan Vâlcu. 361 
Antoniu Roman, 721 
Petru Dan, 723 
Petru Batica, locot. 
Slmeon Barbu 

Comunicat prin: Cornel Mircea, 
preot. 

D. Emil Neugebo, en s'a domoliL 
Arad, 11 Februarie. 

Deputatul sas din Sibiiu, care odinioară era 
certat nu numai cu sine însuş, ci chiar şi cu împă-
ratul Wilhelm II al Germaniei, asupra căruia 
avea chiar un ,,!!roll" (ură ascunsă) şi care a
cum functionează intre şablon şi ridicol în en
tuziasmul lui pentru tot ce e german, acel domn 
Neugeboren s'a mal potolit, de când i s'a apli
cat o ca tap Iasmă din cercuri mai înalte dela 
cari atârnă toată importanta dsale politică de 
care şi cei dela guvern s'au convins, că nu este 
absolut indispensabilă, pentru marile interese 
ale monarhiei. D. Neugeboren, după ce ne fă
cuse pe noi Românii din Ungaria şi Ardeal o
staşii lui Cătărău, crezuse că va ajunge cel pu
tin secretar de stat. N'a prins însă insinuatia. 
Atunci s'a resemnat şi a a"'ti:mtat alt moment 
mai oportun: răsboiul. Nici acesta însă nu i-a 
dat prilej pentru ambitiile dsale ariviste, până 
abia după şase luni decurse sângeros, când <1in 
prilejul schimbărilor dela Liga bucureşteană, 
s'a aruncat cu toată furia lui stilistică asupra 
noastră, denuntându-ne guvernului unguresc, 
că · umblăm brat la brat, deşi despărtiti prin 
Carpati, cu - rusofilii' din regatul României. Ri· 
snm teneatis amici?„ .• 

Noi n'am râs de loc Ia acest âcces, pe care 
nu-l puteam privi de un inofensiv moment de 
surescitare de nervi în urma vre-unei seri pe
trecute prea vesel la masa politicianilor de bal, 
câtă vreme ştiam, că d. Neugeboren este unul 
dintre cei mai ferventi apostoli contra alcoolu
lui şi este un vo1itician cu canul la loc, care nu 
de mult încercase chiar să oblească capetele 
scrintite ale Nemtilor nationalişti din Germania 
în prima şi ultima dsale conferintă tinută la . 
Lipsea. Noi ştiam numai, că d. Neugeboren îşi 
iubeste neamul atât de mult, încât de dragul 
contelui Tisza voia să-l răstoarne pe colegul 
său Brandsch din deputătie. 

Dar nu-I credeam atât de feroce şi fată de 
noi, cari nu-i steteam în calea aspiratiilor dsale 
legitime de fişpan, secretar de stat, sau chiar 
ministru, - de-o fi să fie.„ 

Dintr'odată însă d. NemrPhOT"~ s'a domolit 
şi în articolii dsale neîntrecuti încă de nimenea 
de când condeiul vre-unui scriitor german a di
riguit vre-odată pressa săsească, a dPvi>11it dela 
30 Ianuarie a. c. st. n. mai calm, mai sacadat 
în expresiile ce i le dictă sentimentele dsale de 
repulziune fată de noi Românii. 

Constatăm numai schimbarea, pentru moti
vele ei, cari nouă ni· se ascund într'un mister 
neinteles, pe care nwnai d. Neugeboren M va 
şti cu sigurantă. pentru noi rămâne numai enig
maticul „De ce? ..• de ce?" şi singura exclama
tie, pe care am învătat-o tot dela dsa: Ciudat! 
Foarte ciudat!"„„ 

După răsboiu vom găsi chela Pnirrmei dlui 
Neugeboren, care până atunci o păstrează altii 
pentru safe-depozitul - istoriei !.„ 
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Arta noastră naţională la univer· 
sitatea din Viena. 

In zilele răsboinice de azi, activitatea pacinică, pro
ductivă a unui spirit ştientiflc atrage atenţia noastră 
asupra sa. Ani de-a rândul, fără sgomot, în linişte ana
lizează arta noastră cel mai mare bizantinist german. 
Atras de frumuseţea şi valoarea artei româneşti, consi
lierul aulic şi. profesorul universitar Dr. Strzygowski, 
a cercetat în repeţite rânduri monumentele noastre ar
tistice, a adunat la Jnstitutul artelor o coleetie ·imensă 
de fotografii şi diapozitive, a concentrat în voluminoa
sa-I bibliotecă tot ce e necesar pentru a ne cunoaşte şi 
a ne întelege. 

Putini dintr11 not au ava.t cunoştinţă despre toate a
cestea. In primăvara trecută deodată ne trezirăm sur
prinşi plăcut. ·Intre ·curStirile anunţate la Universitate 
aflăm şi „Die Denkmâlcr der Bukowina". Aceste cur
suri însă au rămas pentru semestrul următor de iarnă, 
fiind d. Strzygowski invitat de academia bulgară, ca 
să facă câteva comunicaţiuni. 

In 28 Oct. 1914 n. s'au început la universitate pre
legerile amintite, în cadre şi mai impunătoare, lărgin
du-şi d. Strzygowski cercul de activitate prin aceea, că 
ne tratează arta dintr'un punct de vedere mai general. 
comparând-o cu celelalte surori ale artei orientale. 

Dar încă înainte apare în ziarul „Die Zeif' un foi
leton al dlui Strzygowski despre comorile artistice ale 
Bucovinei. Profesorul de arheologie a universităţii din 
Bucureşti, d. Murmz traduce foiletonul în româneşte şi-l 
dă publicitătii în organul nostru artistic cel mai va
loros: Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (Annl 
VI. Fasc. 23). Intr'o scurtă şi Justă apreciere, ce o dă 
ca introducere, d. Murnu se exprimă în modul ur
mător: „0 mai entuziastă şi competentă apreciere a 
comorilor artistice ale bisericilor şi mănăstirilor ro
mâneşti din Bucovina nu cunoaştem până acum. Din 
fericire cel ce a scris-o nu e nici simplu filoromân, nici 
diletant, ci vestitul profesor de Istoria artelor 
dela universitatea din Viena - o netăgăduită auto
ritate europeană câştigată prin lucrări fundamentale în 
materie de artă veche creştină şi bizantină şi în genere 
printr'o vastă şi raHnată cultură estetică". 

Personalitatea ştientifică a dlul Strzygowski are însă 
pentru noi nu numai importanta bizantinismului celebru, 
ci si a cunoscătorului distins al artei orientale. Arta 
noastră e o fiică a artei bizantine, ea arată însă şf in
fluinţe străine, de ex. gotice, dar îndeosebi orientale: 
armeneşti, persane, turceşti etc. Cercetătorii străini 

de seama lui Romstorfer, întocmai aşa ca şi al noştri, 
sunt de acord, că în privinta influintelor orientale este 
necesară, ba indispensabilă o examinare temeinică şi 
amănuntită. Ce e bizantin, ce e armenesc, ce e turcesc, 
în general ce e străin şi ce e national în arta· noa
stră? Aceasta e problema cea mai Importantă, dar tot
odată şi cea mai dificilă la noi în momentul de fată. 
E natural, că a deslega o astfel de problemă poate nu-

. mai acela, care e înarmat cu cunoştinte solide pe tere
nurile speciale ale artelor amintite. Având în vedere 
acest adevăr, trebuie să recunoaştem, că în lumea 
~tientifică contimporană arta noastră natională are un 
singur Mentor, pe d. Strzygowski. Arta românească 
şi-a aflat în sfârşit savantul competent şi de mult aştep
tat. care cu căldură şi totuş imparţial va examina în 
_epruveta analizei artistice monumentele noastre, car.: 
va explica sistematic origina, valoarea şi desvoltarea 
lor, dându-ne un punct de vedere de tot nou, rezGI 
probleme nouă. 

Tesaurul nostru artistic a câştigat fără reclamă in
teresul şi simpatia marelui învăţat vienez. E mare şi 
învederată bucuria noastră. Din punct de vedere na
ţional cursurile despre monumentele bucovinene sunt 
de o importantă hotărîtoare: Arta noastră pentru pri
maoară a ajuns la universitate, ea a ajuns la Institutul 
imp .reg. pentru Istoria Artelor din Viena şi ceea ce e 
esenţial: arta noastră e prezintată într'o lumină demnă 
şi favorabilă. 

Jnainte de anul nou s'a tratat despre notele caracte
ristice· ale arhitecturel bucovinene-moldoveneşti, în ca
drele unor studii comparative de o extremă importantă: 
planul triconc şi organizaţia exterioară; s'a relevat O· 

riginalitatea frapantă a acoperişului, îndeosebi a cupolei, 
apoi zugrăvirea de dinlăuntru şi afară, care nu-şi aflii 
pereche nici în Orient, nici în Occident. Toate pre
legerile sunt urmate de numeroase proiecttuni cu schiop
ticonul st cu ocazia aceasta trebuie să amintesc, că de 
prezent nicăirl, nici în tară nici în străinătate nu există 
o colecţie de diapozitive şi fotografii atât de bogată şi 

bine aranjată, ca şi la institutul dlul Strzygowski. 
Cursurile de artă bucovineană s'au reînceput. ln l 

momentul, când Rusii ocupă; ori tocmai exploatea~ă şi l 
devastează comorile cete mat scumpe ale trecutului ~o- I 
stru, la universitatea din Viena se propune despre pic- i 
tura noastră veche bisericească. Iţt palpitează Inima de 

emotie, îti creşte sufletul de bucurie, când cu prilejul 
acestor cursuri reapar portretele Domnilor trecuţi la 
cele eterne: Petru Rareş, Stefan cel Mare, Neagoe Ba
sarab reapar în frescuri, zugrăviţi ca ctitorii bisericii. 
Sentimentul national ascuns isbucneşte şi-şi făureşte 

planurile viitorului apropiat, plin de speranţe.... Dar în 
clipele de fată sentimentul national e atins par'că de-o 
intransigentă, de-o nedumerire şi îngrijorare. Ce se 
întâmplă acum cu aceste monumente ale tradiţiei noa
stre istorice? Suntem oare în stare să pricepem pe de
plin dezastrul cultural evocat printr'o eventuală deva
stare a comorilor noastre artistice din Bucovina? 

Viena, 1915. 
Corlolan Petran. 

iniversarea ,,Unirii Princi· % palelor." · 
Aniversarea „Unirii Principatek>r"' s:a serbat 

Sâmbătă în într·eagă Românie cu o deosebită 
solemnitate. La Alexandria aniversarea s'a ser
bat pr4ntr'un act solemn de pioasă amintire că
tre făuritorul acestei Uniri: Desvălirea monu
mentului lu1 Cuza Vodă, înălţat în localitate din 
.iniţiativa unllli grup de patri<>ti. 

La Bucureşti a avut loc un mare festival la 
Ateneu, organizat de societatea „Tinerimea Ro
mână" şi de ,;Societatea ortodoxă natională". 

Au fost rostite cuvântăr·i patriotrce de d-nii B. 
Delavr(IJl,Cea şi N. Dumitrescu, care a dat cetire 
şi unei scrisori în care d. general Perticari, ca 
răspuns la învHarea re s'a trimis moştenitoru
lui României de a asista la acest festival, arată 
că A. S. 'R. va fi din toată inima alături de cei 
ce sărbătoresc ziua de 24 IanuaPie, zi hotărîtoa
re în destmele acestei ţări, dar că, din nenoro
cire, nu va putea asista personal, fiind. ocupat 
cu comanda companiei Sale din batalionul 2 de 
vână toni. 

D-nele V. Triteanu şi Maria lf erescu a;u cân
tat doine, măestml Enescu a condus orchestra 
ministerului instrncţiunei publice iar d. O. Goga 
a cetit d·in poeziile sale. 

Inăltătoare serbări au organizat şi societă

tile „Carpaţii'', ,,Liga" şi Societatea de cultură 
macedo-română. Evenimentul zilei a fost săr
bătorit .prin cuvântări patriotice rostite de d-nii 
<prof. MâTUlrescu şi /. Tetu, inimosul preşedinte 
al societăţii „Carpaţii". 

La serbarea şoolară, ţinută Sâmbătă după 

amiazi la „Teatrul National" d. profesor N. Ior
ga a rostit o oonferfotă ocazională, vorbind de
spre învăţămintele pe atre trebue să le tragă 
tineretul de astăzi din faptele înafataşilor lui, 
precum şi despre Ji.terntura .contemporană fap
tului Unirei. 

După ce oratorul. prin fraze alese şi pline 
de înţelepciune, arată că viata unui popor nu 
este asigurată decât •Prin virtutile fi.ilor săi, în
deamnă tineretul, pe ale cărui minţi şi suflete 
se reazimă viitorul de mâine al tărei, să fie 
cumpătat, sârguitor şi însufleţit de dorul de pa
trie, căoi numai astfel va păstra şi va mări pa
trimoniul lăsat de strămoşi. 

Vorbind despre literatură spune că literatii 
noştri nu se ocupă de a da hrana necesară su
fletului poporului, păcat de care au suiferit şi li- · 
teraţii oontimporani căci 11U au cântat în dea
juns virtuţile celor ce au ·muncit pentru inălta
rea neamului. 

După oonferinta d-lui Iorga d. C. Nottara 
fruntaşul primei noastre scene a recitat mai 
mll'lte poezii ·patPiotice din autor.ii vechi. 

Serbarea s'a încheiat prin intonarea .jmnului 
,,Hora Unirei" de către <..'<>rul elevilor. 

· Vtnert, 5 Pebruarte 1915. 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trmite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - In Polonia şi Galiţia occidentală 
situaţia generală nu s'a schimbat. 

In Carpaţi luptele continuă. 
Bucovina am curătit-o până la Sucea1Va de duş

man, care în unele locuri se retrage în fugă. Po
pulaţia întimpină trupele noastre, ce înaintează, cu 
o bucurie indescriptibilă. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se 
anunţă: De pe câmpul de răsboiu din apus, afară 
de succese mai mici câştigate de trupele noastre, 
în Argonnes, la Bandesapt pe coasta vestică a Vos
gilor şi în pădurea dela ttirzbach, nu e nimic de 
raportat. 

Luptele singuratice cari ·sunt în curgere la gra
niţa Prusiei orientale iau. în unel'e locuri propar
tiile luptelor mari. Decursul lor e în tot locul nor
ma.I. 

In Polonia, la drea,pta şi stânga Vistulei n'a a
vut Joc nici o schimbare. 

Roma. - Un redactor al ziarului „Tribuna" 
având o convorbire cu deputatul Gandolfi, acesta 
i-a declarat că Italia va rămâne neutrală până în 
Aprilie. La această dată lina din grupările belige
rante va avea superioritatea ve câmpul de răsboiu. 
Atunci Italia va avea misiunea să mijlocească pa
cea. 

· . Dorlnta Rusiei. 

Petrograd. - „Ruskoje Slowo" scrie: Ruşii au 
adus jertfe enorme în numeroasele răshoaie ce 
Ic-au avut cu Turcii, dar de fructu·! acestor jertfe 
s'au bucurat alţii. Anglia a câştigat Egiptul şi in
su.Jele mari, ItaJia Tripolisul, Austro-Ungaria Bos
nia şi Herţegovina, Grecia Salonicul, Serbia Ma-

. cedonia, dar Rusia n'a obtinut nimic. Acum însă 
Rusia nu va mai avea nici o considerare. In răs
boiul actual, premiul' va fi Constantinopolul cu 
Dardanelele. şi litoralul sudic al Mării Neg.r~; .ca.re. 
va fi denumită în viitor Marea Rusească. 

Explodarea arsenalului din c.etlnje. 

Bucureşti. - ·După cum e informată „Dimi
neata", pilotul ungur Ştefan Doboş a aruncat 

· Vineri în săptămâna trecută 8 bombe asupra 
Cettinjei. Două bombe căzând în casarmă a 
omorît 16 oameni, iar pe foarte mulţi i-a rănit. 
Alte două bombe au aruncat în aer partea ue 
mijloc şi aripa arsenalului, pricinuindu-se prm 
aceasta mari pagube. A cincea si a şeasea 
bombă au căzut în apropierea conacului şi a 
catedralei. 

lnarmarea Bulgariei. 

Sofia. - O parte a ofiterilor rezervişti au 
fost chemati la serviciu de arme pe timp de o 
Jună, pentru ca să-şi reîmprospăteze şi să·-Şi 
completeze cunoştintele miltare cu reformele 
mai noui întemeiate pe experienţele făcute pâ
nă acum în ·răsboiul actual. 

Razzia engleză pe mare. 
Berlin. - „Baseler Nachrichten" primeşte 

din Milano ştirea că 150 de vase engleze, caută 
dealungul t~murului englez după ascunzişul snll
marinelor germane. 

Lupte de artilerie la Ostende. 
Rotterdam . .,.__ „Courant'' anuntă, că ieri ia 

ameazi a avut loc pe ţărmul belgian, în apro
piere de Ostende, o luptă violentă de artilerie. 

Transportarea trupelor engleze. 
Roma. - Ziarelor italiene li se anuntă din 

Bruxelles: Incepând din 15 Ianuarie se fac ne
întrerupt transporturi de trupe engleze la H_a
v1 e. In urma măsurilor luate de Oermama, 
transporturile se fac cu precautiu~ea cea ma! 
mare. Transporturile de trupe nu s au redus, c:1 
au fost numai îndeptate spre mai multe portun. 
Numărul soldatilor englezi debarcati zilnic în 
portul Havre se urcă la 4000. V~poarele. cu so_l
daţi sosite la Havre au fost toate pornite dm 
Porthsmouth. In celelalte porturi sosesc cu va-
poarele zilnic alţi 3000 soldati englezi. 
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Mercuri, 10 februari~ n. 1915. "ROMANUL". 

Sedinta dumei. I Mării Nordice, precum şi declaraţia engleză, care a-
- probă întrebuintarea steagurilor neutrale de către va-

Petrograd. - In şedinţa de azi a dumei pre· j ;poarele comerciale englezeşti. 
şedintele a spus în discursul de deschidere ur- , 
rnătoarele: 

„Voinţa lui Dumnezeu a fost că generatia , 
noastră să fie martor la cel mai mare răsboiu I 
al lumii. Naţiunea rusească i-a parte acum la ! 
un răsboiu cum n'a mai văzut lumea. I 

După preşedintele dumei a vorbit primul I 
ministru rus despre biruinţa sigură a Ruşilor, 1 
remânând Rusia cu toate perderile ei mari totuş 
cea mai tare. 

Sârbii in Durazzo? 

Stockholm. - „Russkoje Slovo" anunţă: ln 
legătură cu conflictul ce s'a ivit între Sârbia şi 
Italia privitor la chestia albaneză s'a răspândit 
ştirea că Sârbii intenţionează să ocupe Durazzo. 
Aceasta chiar şi ziarelor ruseşti le pare prea 
fantastic. 

Mobilizarea Greciei. 

Ziirich. - Din Petrograd se telegrafiază: J.n 
Grecia se mobilizează fără întrerupere. ln cer
curile militare ruseşti se crede că aceasta 1pre
gătire răsboinică se îndreaptă mai mult împo
triva Turciei decât împotriva Bulgariei. 

Atena. - Ministerul de răsboiu al Oreciei 
a chemat pe 18 februarie pe toţi ofiţerii rezer
vişti la serviciu de arme. 

Luptele la Vistula. 

Rotterdam. - După informaţiunile ziarelor 
ruseşti luptele de partea dreaptă a Vistulei sunt 
din ce în ce tot mai violente. De partea stân~ă 
sunt în curgere lupte de artilerie. Duşmanul se 
arată pasiv. Oerma•nii fac din nou mari încor
dări ca să rupă linia Ruşilor la Borzimow şi 
Wola Sidlovska. Lupta curge de 6 zile dar Ru:5ii 
se tin încă în pozitiunle lor. 

Lupta se dă pe un front de 
500 chllometri. 

Viena. - Coresopndentul de răsboiu al zia
rului ;,Neues · Wiener Tagblatt" a nuntă: · Pe 
câmpul de răsboiu din Polonia şi Galiţia occi
dentală a încetat orice acţiune mai mare. In 
Beschizii orientali şi Carpaţii păduroşi până la 
graniţa României ofensiva noastră câştigă me
reu teren. Trupele noastre se luptă împreună 
cu Germanii aliati cu succes pe un front de suo 
chilometri. Incercarea duşmanului de a pătrnn
de prin 1pasul dela Duela a eşuat definitiv. 

Viena. - Dela cartierul pressei se anunţă. 
In Carpaţii păduroşi avansăm repede. In cele
lalte părţi ale Carpaţilor înaintăm mai încet din 
cauza dificultătilor terenului. La Duela ambele 
părţi, întărite în tranşee, aşteaptă desfăşurarea 
evenimentelor. 

Italia retine două contin2entc 
sub arme. 

Milano. - „Gazetta Uficiale" publică ordi
natiunea ministerului de răsboiu italian, în baza 
căreia grupa a doua din contingentele 1893 şi 
94 vor fi reţinute sub arme până la 31 Maiu 
1915. 

Cartea portocalie a Rusiei de.spre Armeni. 

Rotterdam. - Ministerul de externe al Ru
siei a dat o carte portocalie,lîn care arată cu do
cumente, că Rusia cu ce reforme a dorit să 
îmbunătăte'4scă wartea Armenilor. dar din 
cauza diplomaţiei germa1J1e aceste străduinte 
n'au av1:1t rezultatul dorit. 

Diferite. 

- hnpăratul' Wilhelm, a dat permisiune soldatului 
francez Dawidow, priso11ier la Germani, să se poată 
reîntoarce în Franţa pentru ca să vadă pe mamă sa, 
care e foarte greu bolna,vă. Soldatul francez şi-a dat 
cuvântul de onoare, că se va întoarce iarăş în Germa
nia, ca prlSt>nler. 

- ln şedinţa camerii deputaţilor lordul Kitchener 
vorbind despre instruarea perfectă pentru răsboiu a 
trupelor engleze şi-a exprimat convingerea firmă, că în 
sfârşit totuş aliaţii vor dicta condiţiunile de pace. 

- „Times" e informat din Canada, că trupelor ca
na<lense aparţine şi o brigadă. americană recrutată din 
Canadensii emigraţi, care e condusă de ofiteri ameri· 
cani. 

- Cele trei state nordice: Norvegia, Svedia şi Dania 
·1u1 hotăr-ît, să· continue· oonhl-Fintele oom11H6 îne@pute la 
Malmo. Obiectul apropiatei eonferinţe va fi închiderea 

Comunicat rusesc. 

Petrograd. - In 7 c. s'a dat următorul comunicat 
rusesc: Luptele în Prusia orientală şi în văile Inste
rului şi Sesupei sunt foarte violente. Pe ţărmurul vestic 
al Vistulei au Ioc lupte de artilerie foarte violente. 
Trupele ruseşti nu numai şi-au mentinut lângă gura 
Bzurei poziţiile împotriva atacurilor germane, ci luând 
contraofensiva au ocupat partea nordică a Vitcovitei. 
La B<?rzimow duşmanul a dat trei atacuri dar fără re
zultat. Am respins atacurile duşmanului la Malagoce 
şi Chenziny, mai departe în regiunea Vistulei de sus, 
aproape de Chvali Bogovitze şi în Galiţia spre sud de 
Cenkovitze. In Carpaţi la nord de linia Zboro-Stropko 
-Mezolaborcz se dau lupte desperate. Aci am avan
sat. La strâmtoarea Beschizilor am oprit ofensiva duş
manului. La strâmtoarea dela Wyskow şi pe drumul ce 
duce la Nadworna am respins toate atacurile duşma-
nului. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 11 Februarie 1915. 

- Mâine, Vineri, fiind sărbătoare - Sfinţii 
3 ierarhi -, nlNnărul viitor al. ziarolzti nostru va 
a/}<lre Sâmbătă seara. 

Ordinatiune privitor la liberarea paşapoar
telor pentru România. Ministrul de interne un
gar Sdndor Jdnos a adresat o ordinatiune că
tre subprefectii comitatelor privitor la libera
ţea paşapoartelor: pentru România. Ministrul 

. constatii. în ordinafiunea sa că în unele comi
tate se cer, de toate păturile populatiei, în 
massă, paşapoarte pentru România cu motiva-

. rea, că doresc să călătorească în 
România, pentru ca să-şi câstige şi să-~i asi
gure acolo cele necesare pentru trai. 

Ministrul de interne- snrÎne mai dep<ute Îll 

ordina(iunea sa, că legaţiunea austro-ungară 

din Bucureşti r a informat, că supuşii ungari 
trecuţi în România, 11egăsind acolo de lucru şi 
rămânând fără ajutor, cer în massă sprijinul 
consulatelor austro-ungare. Din cauza aceasta 
miniStrul provoacă pe toţi subnref ectii ca, apli
când toate mijloacele ce le stau la dispoziţie, 
să înduplece pe cei, cari s' au 10bişnuit să se ducă 
la lucru în România, să renunţe la aceasta. 
SubPrefec(ii sunt provocaţi totodată ca, întru
cât s'ar găsi de lucru şi s'ar oferi vrilei de câ
ştig în patrie, aceasta să ~e aducă corespun
zător la czmoştintă celor interesaţi. 

Mal departe ministrul îndrumă toate auto
rităţile oompetente ca înainte de-a libera pa
şapoarte, să facă atenţi pe toti aceia cari cer 
pa.5apoarte pentm România, cu fiecare prilej şi 
accentuând serios, că respectivii mergând în 
România vor fi exvuşi la pagube materiale şi 
lipsurt. 

ln caz dacă ce-i ce cer Pasavoarte pentru 
România, vor stărui şi mai departe pentru li
berarea paşapoartelor; să se ia proces verbal 
cu fiecare. Pnocesul verbal va avea să cuvrindii 
declaraţia celui care cere paşaport, că cu toate 
că a fost făcut atent, to tuş stăruie pentru ruga- .I 
rea sa. Afară de aceasta se va preciza amănun
tit în procesul verbal lucrul pentru care se duc ; 
respectivii în România şi in general toate moti- \ 
VBie pentru cari doreşte respectivul să meargcl ! 
în România. · :I 

Olotaşil de 28-32 ani asentati cu prilejul I 
ultimei controle şi cari au să se prezinte la A· 

1 
rad au fost provocati să se armnţe pentru ince- I 
perea serviciului militar în 15 c. Ln cazarma de , 
artilerie din Sân-Nicu/aul mlc. I 

Disolvarea dietei bosniece. Monitorul ofi-
cial publică decretul M. Sale monarhului prin 
care dieta Bosniei si ·· Hertegovinei a fost di· 
solvată. 

I 

Oflterl Ruşi vorbind ungur~şte. Corespon
dentul de răsboiu al ziarului „Az :Est" rapor
tează ziarului său, că în luptele din jurul ora
şului Gorlice au fost făcuti prizonieri mai multi 
ofiţeri Ruşi, care au fost daţi în paza locotenen- ~ 

tului Nicolae Szekora, ce cu o ocazie a oferit 
prizonihilor vin roşu, dar unul din ei l'a reftt
ofiteri, cari vorbesc limba ungurească. 

:Locotenentul mirat~ l'a întreaat cum se fa1.:e 
de vorbeşte aşa curat ungureşte, la care prizo
nierul a răspuns, că a învăţat ungureşte: să 

scrie, să cetească şi să vorbească, încă pe tim
pu I când se afla la Constantinopol unde a între
ţinut relaţiuni intime cu colonia ungară de a
colo, dar s'a perfecţionat în această limbă în
tr'un oraş pur unguresc din Ungaria, unde a 
petrecut un an întreg. De altfel ofiterul rus a 
afirmat, că în armata rusească sunt foarte mulţi 
ofiteri, care vorbesc limba ungurească. 

Din toate acestea reese, că Ruşii au prac
ticat spionajul pe o s.cară foarte întinsă şi deci 
s'au pregătit pentru răsboiu de un timp înde
hmgat.' 

O întâlnire a împăratului Wilhelm cu scrii
torul Oanghofer. Scriitorul Gang-hofer istori
seşte în „Miinchener Neueste Nachrichten" că a 
fost seara la împăratul Wilhelm, care-i zise: 

- „Ei, Ganghofer, Bavarezii voştri, sunt oa
meni minunaţi. Ei au făcut treabă bună. Şi îna

. intăm pretutindeni, har Domnului". 
Apoi o amintire dela ultima întâlnire de astă 

primăvară. Oftând adânc, împăratul 11 privi se
. rios îR ochi şi zise încet şi aspru: 

- „Cine ar fi bănuit atunci, ce s'a întâmplat 
acum, şi că ne vom revedea în Franţa. Asa!" 

Manlfestathml în Italia Îa contra scumpirei 
cerealelor. „Gazetta del Popolo" află că a avut 
Joc maini.festatiuni în Sicilia ·în contra scumpirei 

•cerealelor; mii de oameni au manifestat in fata 
primăriilor italiene. 

.Primări.a din Sidlia a fost invadată şi ham
barele comunale au fost forţate. Tmpe din Pa

. lerrno au plecat spre Scidi. 
Uin g.mp de femei au năvălit în primăria din 

1 Bari; primaru.I a dat ordin să se :eumpere făină 
· şi mălaiu pe socoteala primăriei. 

La Milano au loc în fiecare zi manifestaţiuoi 
socialiste în strigăte <le „Abbasso la guerra ! " 
în contra încercărei de comemorare a Oaribal
dienilor -căzuţi pe câmpu.I de luptă. 

„Corriere della Sera" află din Petersburg 
că Austriacii desfăşură o mare activitate în 
Carpaţi şi în :Bucovt.nia, în urma unei cooperări 
ofensive combinate, după ce s'au isprăvit nişte 
concentrări însemnate. 

Principele moştenitor Carol intre cercetaşi. 
Principele moştenitor al României a primit Sâm
bătă jurământul -cercetaşilor români din Brăila 
şi Galaţi. La solemnitatea din Brăila principele 
Caml a rostit în fata cer.cetaşilor următoarea 

cuvântare: 
Cercetaşi. Azi, voi din regiunea Vlad Ţepeş 

aţi făcut .legământul de credinţă cătră Patrie şi 
Tron:....·Scopul nostru este <le a vă deprinde să 
serviţi tara în toate împrejurările. Sunt sigur 
că veti f.i vrednici de misiunea voastră. Eu vă 
.urez: înainte cu Dumnezeu! 

La (]alaţi ·printul Carol a adresat cerceta-
şilor următoarele cuvinte: ' 

„Am ţinut, să vin aci tn Galaţi 1in ziua de 24 
Ianuarie ca să pr.imesc jurământul primei co
horte din Moldova, pentru că de aici din Oalati, 
tot într'o zi de 24 Ianuarie a .plecat Vodă Cuza, 
ca să înfăipt.uiască unirea ţărilor surori. Doresc, 
ca după oum 24 Ianuar.ie este o zi mare în isto
ria tărei. tot astfel această zi să devină o zi mare 
şi istorică în viata cohortei cercetaşilor Cuza 
Vodă de aici". 
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Datoria publică a Austriei. Se anuntă din 
Viena: Comisiunea de control a datoriei publice 
~ discutat modul de a se satisface serviciul in
tereselor noului împrumut. După raportul remis 
comisiunei de stat. datoria publică la finele lui 
Iunie 1914 se urcă la 13.004 milioane de coroa
ne. Scoţând partea ce se cuvine Ungariei, ră
mân pentru Austria 11.615 milioane capitalul bă
gat în căile ferate ale statului urcându~se Ia 
5.829 mii. se socoteşte ca o contra-valoare; din 
această cauză datoria curată a statului se urcă 
la 5.786 milioane, iar serviciul dobânzilor cele 
263 jum. milioane. 

Pretul trăsurilor recvirate. O deputaţie a 
cdei mai de frunte societăţi agricole maghiare 
„Omge" s'a prezentat la ministrul agriculturei 
Ghillânyi Imre, cerând scut contra abuzurilor, 
ce se fac cu preturile trăsurilor recvirate pen
tru armată. Deputaţia a accentuat, că pentu tră
surile recvirate •nu se dă revers. iar autorităţile 
interpretează incorect dispozitiile legii referi
toare la aceasta. Ministrul a recunoscut întru 
câtva îndreptăţirea acestor plânsori, a zis însă, 
că ceice se simt neîndreptăţiţi să se adreseze 
numai forului administrativ competent, iar în
trucât aci nu i-s'ar face dreptate să recurgă i
mediat la ministru. Ministrul e de acord, ca 
preţul răscumpărării trăsurilor să se plătească 
îndată, iar întrucât cel interesat nu are nici un 
document despre reevirarea trăsurii sale, plă
tirea să se facă pe baza conspectului luat de 
forul administrativ. 

~==============~-=========-====== 

Ultima oră. 
ITALIA VA OCUPA ALBANIA. 

A ten a. - Ziarele anuntă că Italienii şi-ar fi 
pregătit o escadră pentru ocuoarea Albaniei 
până la linia ocupată de trupele grece. 

Ziarele mai armntă că 20,000 de Italieni vor 
sosi in curând la Barri destinati a ocupa Du-
razzo. (Agentia ateniană.) . 

RUSIA CONCENTREAZĂ TRUPE LA GRANIŢA 
ROMÂNIEI. 

Bucureşti. - Ziarul "Steagul" publică urmă· 
toarele: 

- „Călători sositi din Rusia anuntă că la o. 
desa se află concentrate mai multe corpuri de ar
mată, reprezentând un total de aproape 31l0.000 
oameni, sub comanda unul generalisim. 

Deasemenea se găsesc numeroase trupe ruseşti, 
în sudul Basarabiei şi în special în oraşele Ben
der şi lsmall. 

Aceste trupe sunt tot sub comanda generalisi
mului din Odesa şi nu se cunoaşte până acum de
stlnatiunea lor". 

COMIT AGII BULGARI SPRE MACEDONIA. 

Atena. - Se anunţă din isvor sigur, cd se ob
servă o mare mi.5care de comitagii bulgari, desti
naţi pentru Macedonia. Toti sunt uniform echipaţi 
şi prevăzuti cu numeroase bombe. (Agenţia ate
niană). 

O DONATIUNE A M. S. REGELUI FERDINAND. 
AL ROMÂNIEI. 

Bucureşti. - M. S. regele Ferdinand a remis 
dlul Al. Constantinescu suma de 50 mii lei, dona
ţiune pentru societatea ,,Familia Luptătorilor". 

COALIZAREA STATELOR BALCANICE. 

Bucureşti. - Un fruntaş al partidului dlui 
Oheşoff a făcut importante declaratiuni repre
zentantului ziarului „Viitorul" la Sofia. 

Ofensiva şi sdrobirea Serbiei de către Au
stro-Germani va aduce coalizarea statelor bal
canice.„. 

Inaintarea imperiului Habsbundc în Balcani, 
şi ocuparea Macedoniei pentru deschiderea unui 
druin la Marea E2ee înseamnă un pericol foar. 
te mare pentru„„ Grecia. 

La Atena şi Sofia s'au ridicat glasuri.„ ca să 
arate„ pericolul ce-l prezintă sdrobirea Serbiei 
de către Austro-Un2aria. · 

• „De altfel fo~tul ministru d. Teodoroff a zis 
că trebue să grliim pentru a nu fi răpită sl par" 
tea noastră din i\\acedonia. ~ 

„R OM ANUL" Vineri, 12 februarie 1915. 

Kenjiro Tokutoml. 

Până la moarter„ 
Roman japonez. 

Tradus 1n româneşte de P. Robe6cu. 

(Urmare). (6). 

IV. 

Intr'o zi, în trenul care pleacă dela Takasaki 
la orele 3 dU:pă amiazi, un călător sta singur 
într'un vagon de -clasa a doua şi citea un ziar, 
turnând. Acesta era Yasuhiko ChUiwa. 

După un timp, aruncă cu oiudă ziarul din 
mână şi călcă supărat ţigareta .ce-i căzuse din 
gură; se uită :pe fereastră, nehotărît, pe urmă 
fă.cu câţiva paşi prin vagon şi iar se aşeză la lo
cul său, încrudşindu-şi bratele pe piept şi în
chizând ochii. Sprâncenele-i negre se îngrămă
diră, în contrnctiia fruntei. 

* 
Yasu·hiko Chijiwa era orfan. Tatăl său, co

borâtor din ilustra familie Kagoshima (care-şi 
trăgea numele dela principatul Kagoshima, azi 
provincie în sudul Japoniei), murise în luptele 
revoluţiei pentru constituirea statului japonez. 
Mama sa, murise lăsându-l în vârstă numai de 
şase ani. O soră a mamei sale, mama lui Takeo 
Kawashima, îl crescuse pe lângă dânsa, cu toate 
că bărbatul său nu prea iubea pe acest nepot. 
La petreceri, Takeo era îmbrăcat în haine de 
mătase şi era printre cei dintâi, pe când Yasu
hiko, îmbrăcat mai simplu, nu prea era băgat 
în seamă. In chipul acesta, de timpuriu Chijiwa 
a lnceput să priceapă situatia sa tristă. Takeo 
avea părinti, era bogat şi cu o pozitie naltă; 
dânsul era singur şi trebuia să-şi formeze vii
torul prin ajutorul bratelor şi al mintei sale. ln 
inima sa, se născuse invidie pentru Takeo şi 
ură pentru unchiul său. 

De timpuriu Chi.iiwa întelese că două sunt 
căile, cari duc la ţintă: una largă şi alta strâm
tă şi dânsul alese pe cea mai uşoară. Astfel, 
după ce unchiul său îl trimese la şcoala militară, 
Chi.iiwa se uita cu milă la camarazii săi cari se 
străduiau să înveţe şi să muncească, în vederea 
bunei reuşite la examene şi .prefera să-şi piarză 
timpul ca să câştige prietenia persoanelor cu 
influentă din provincia sa, cari i-ar fi fost de 
folos în viitor. Darul a'Cesta îi P'rinse bine încă 
dela începutul carierei sale, deoarece, pe când 
camarazii săi înaintau încet în grad, dânsul fu 
chemat de vreme la statul major, şi din postul 
acela de invidiat, care îi da în mână o mulţime 
de secrete ale organizaţiei militare, dânsul ve
dea cu bucurie cum camarazii săi de şcoală se 
truden.u în infanterie, instruind şi făcând mar
şuri obos1toare cu trupa. 

Cel mai de căpetenie gând al său era însu
rătoarea şi se convinsese că numai cu o bună 
alianţă familiară poţi să-ti ajungi scopul. Atunci 
începu cercetările şi a flat că fata marchizului 
cutare va lua pe baronul X; că fata contelui Y 
se va mărHa cu un ofiţer superior, şi că milionara 
cutare va deveni principesa Z. Cercătările sale 
se opriră asupra familiei generalului Kataoka, 
şi cu toate că acesta era în dis.ponobilitate, to
tuş era bine văzut şi primit şi la Curte. Chijjwa 
făcu socoteala influentei aceşteia şi încercă prin 
toate rni.iloacele să se apropie de familia Katao
ka şi să devie simpatic fetei ·celei mai mari, Na
mi. pe care dânsul pusese ochii, pentru că i se 
părea că pe dânsa generalul o iubeşte mai mult, 
iar .pe de altă parte, mama ei vitregă, ar fi fost 
bucuroasă să o vadă mai repede plecată din 
casă. La acestea se mai adăoga şi un sentiment 
de simpaNe ce avea pentru Nami, fată bine cre
scută, distinsă şi graţioasă. 

Aştepta numai să i se prezinte ocazia, şi în 
acelaş timp vroia să ştie ce 'impresie făcuse dân
sul generalului. care era cam bănuitor de felul 
său. Băgase de samă însă, că doamnei Kataoka 
'.H era simpatic, iar Koma, fata cea d'adoua a 
generalului, se făcuse prietină cu dânsul. In a
ceastă familie mai erau alti doi copii, născuţi din 
a doua căsătorie, dar la aceştia Chijiwa nici nu 
se uita. Mai era însă în casă o altă persoană, 

bătrână Iku, care, din vointa generalului, după 
moartea primei sale sotii, rămăsese în familie. 
Iku era mereu lângă Nami, şi nu prea îl s}mpa
tiz,a pe Chijiwa. Lucrul acesta îl c'am puse pe 
gânduri, clar îşi zisese că va căuta să cucerea
scă direct pe fată. Un an întreg a aşteptat să i 
se 1prezinte o ocaz,ie favorabilă, şi pe urmă, în
tr'un moment de impacientă scrise o scrisoare 
de dragoste, o puse în două plicuri, o pecetlui, 
puse să-i scrie adresa o femeie de încredere şi 
o trimisese domnişoarei Nami. 

Chir în aceeaş zi, Chijjwa a fost silit să plece 
în interesul serviciului şi al întoarcerei, după trei 
luni de lipsă, a aflat cu multă surpriză, că 'in 
urma intervenţiei vicontelui Kato, ministrul 
Casei Imperiale, Nami se măritase cu Takeo 
Kawashima, vărul lui. La auzul acestei ştiri, 
Chjjiwa se înfurie şi a rupt bucăţi un prea fru
mos voal de mătase ce cumpărase ca să-l dăru
iască domnişoarei, nădăjduind că culoarea lui 
bătătoare la oohi, o să-<i aducă noroc. 

Insă Chi.iiwa nu era om să-şi piarză curajul 
pentrucă nu-i reuşise planul de dragoste şi în 
curând îşi recă.pătă îndrăsneala de mai nainte. 
Se temea numai că Nami să nu fli spus tatălui 
sau soţului său de scrisoare, şi să nu-i aducă 
vre-o daună mai mare, în sprijinul ce nădăjduia 
dela aceşti doi. Cum însă dânsul era foarte pru
dent, găsi cu cale să sondeze pe Nami şi de a
ceea, cu ocazia călătoriei sale la Takasaki se 
duse la Ikao numai ca să se întâlnească cu Nami 
şi cu Takeo şi să cerceteze situaţia. Şi acum, la 
întoarcere, un singur sentiment îi umplea inima: 
ura pe Takeo. 

* 
Deodată, lui Chiji\via. i se păru că un glas 

striga: „Takeo! Takeo!" şi tresări. Se apropie 
de fereastră şi cum trenul se oprise văzu pe 
conductor care striga în lungul vagoanelor, nu
mele staţiei: Ageo! Ageo! 

- fjj blestemat!... şi se trânti iar pe locul 
său, :dând din umeri năcăjit. 

Pe urmă, privirea sa se făcu iar hainoasă, şi 
începu să-şi muşte buzele. 

Trenul, dupăce pornise din Ageo, trecu în 
goană prin alte staţiii mai mici fără să se oprea
scă şi ajunse le Oj~. In vagonul în care era Chi
jiwa se urd mai multă lume şi printre aceasta 
era un bărbat cam de cincizeci de ani, cu faţa 
oacheşe, cu ochii obHci în jos şi cu un neg roşu 
şi mare sub pleoaipa stângă. ·Era îmbrăoa,t în 
haine de mătase brodată peste care se vedea 
un lanţ gros de aur, iar în mâna stângă avea 
un inel de aur cu o piatră strălucitoare. 

Văzând pe ofiter, dânsul zise cu mirare: 
- Chijjwa-san !.„ Ce mai faci? De unde vii? 
Şi veni de se aşeză lângă dânsul. 
- Viu dela Takasaki. 
- Dela Takasaki? - Şi uitându-se lung şi 

cercetător în ochii ofiţerului, zise în şoaptă: ·
Eşti grăbit? Da,că nu, vino la mine Ia cină. 

Chijiwa primi, dând din cap. 
Nu departe de podul satului ttasohiba, pe 

mal.ul râului, era o casă, pe care era scris cu 
litere mari: „ Vila tliamaki". 

(Va urma). 

Rugdm abonaţii noştri cari 
U,i schimba dom'lciliul, sit bine· 
voiascit pe lttngtt noua adresit 
a ne comunica şi cea veche, cdci 
asff el tnlesnesc în mare parte 
munca administraţiei iar expe„ 
diarea la noua adresit nu su
l ere f,ntar~wre. E consult sd ae 
aldture banda (fdşia) sub care 
tl a expediat ~#iarul • 
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__________________ ~P.Jt«. 1. 

POSTA ADMINISTRATIEI. 

D. P. Geoagiu! de jos. Ziarul dela adresa dlui Dr. 
Scrafin Trif (feldpost 46) ni s'a returnat - fără indi
carea motivului pe bandă - cu data de 10 Oct. 1914. 
Schimbarea adresei Dsale dela Geoagiu la: feldpost 
46 s'a efeptuat pe baza reclamării datată de pc câm
pul de răsboiu din 9 August 1914. 

Otilia G. Balint, M.-Pcterd. Am primit 12 cor. în a
bonament până la 1 Martie 1915. 

Vasile Groza, Arăneag. Am primit 7 cor. în abona
ment până la 31 Martie 1915. 

Toma Marcu, Nadi\ş. Am primit 14 cor. în abonament 
până Ja 31 Mai 1915. 

Gheorghe Şandor, Sarkadkercsztur. Am primit 4.80 
cor. în . abonament până la 31 Martie a. c. 

Iaeob TPmin (Vanciul) Recaş. Am primit 2.'!0 cor. 
în ahO'tia'ft':ent pe Febrmirlc st. v. 

V. Copo, Dersida mare. De aici se expediază rerrnlat. 
Greşeala c a se eiiuta la ;Jnşt;i s:m la C:!ilc ferate. 

Traian Pop, Jcbeli 172: Am prit;l'rt i CGt. în abcnament 
p;lni\ la 15 febrnarie a. c. 

Gcor!?;e S!mplăccan, Coi 11.1tel. Am mririirt 7 cor. în 
abonament până. la 31 .'\fartie a. c. . · 

loMt Hulea, Bolea. Am primit !4 cM: în abc'lnament 
până fi.. 31 Martie a. c. 
=====-================================== 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Caut 
un practicant de farmacie 

cu sau firi pracdcl. Ofertele s1 
se adreseze farmacistului Virilii 

, Vlad, Oyulafehervâr. Postul se 
poate ocupa Imediat. 

(VI 2353-10) 

La „Lmrăria Con~or~ia" 
Arâd, str. Deak Perene nr. 20 
se· afli de vânzare clrţi de ruglciunl, 
biac!riceştJ, literare, populare ~te. etc. 

, Cantorul bisericesc« sau cuprinsul ve:. 
cemei, utreniei şi Jiturgiei pe 8 glasur~, 
îmi>reună cu rânduiala serviciului bise
ricesc. Aranjat de învăţătorul Oeorge 
811.gigan. Preţul: broşat Cor. to·-, le· 
gat în plnzl 12·-, în piele . . . . 

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mln• 
~ferea fiecarui creştin. lntocmitA de ie• 
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă· 
rilstire Sinaia. Legată . . . . . • 

Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 
Dumnezeu şi alte Acaf iste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos Legată în 
piele negră auritl . . . . . . . • 

Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum
ntteu şi alte rugăciuni. Legate în piele 
ro sie . . . . . . . • . . . . 

Acajtistul Preasfintei Născătoare de Dum· 
nereu sl alte rugăciuni Legatl în os alb · 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
!Orului nostru Isus Hris·os. Legată în 
pânză, aur,tă . . . . . . . . . 

Epistolia Domnului nostru Isus Hristos 
Jegatl . . . . . . . . . . . . 

ViSul Născăt.;arei de Dumnezeu. Legatl 
Ragăciunele şcolarilor şi cântări biseri

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în
vltător. Preţul . . . . . . . . . 

Criltgere de cttntărl bisericeşti legată . . 
Mărgăritarul sufletului Ca,te de rugll 

ciu ni şi cântări îotocmiiă pentru tre· 
buinţele vietii. Leca1ă si;nplu Cor. t · ~ 
tn piele 3 L.0 Cor. în catifea . . . . 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 
cântări bi-5ericeşti. Lega•ă '1·- Cor., le· 
Şiâtă în catifea . • . , . . . • • . • 

Mântuirea sufletului: C?.rte tt' tu~duni 
legată . • . . . . . . . . . . 

Nom Testament al Domnului şi Mântuito· 
rului nostru hus Hristos . . . , . 

&f '1ttit ii· 

14·-

2·-

3·50 

320 

10·...;. 

2-

-·20 
-·20 

-·50 
-·30 

560 

5•60 

-·so 
. -·70 

1·20 Noul aşezământ Legată . „ 
Cele 8 glainri sau Octoifui'l 

gat 1 50, 1 60, 2·- şi . . . . . 2·40 

Noul Testament. Partea lntli•. Evenghe
liile dupa Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan, 
de Arhiereul Sofronie Craioveanul • • 

M. Sadoveanu Povestiri din rlzboiu . , 
Thomas Carlylt. Eroii, cultul eroilor ~I 

ero•cul tn isterie. Traducere din limba 
englt'ză de C Antoniade dr. ln filozo
fie. Pretvl . . • . . • . . . . . 

Em. Origorovitza. >Chipuri şi graiuri din 
Bucovinac. llustratiuni de N. Bran . • 

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

Em. Origorovitza Schitul Cerebucului . 
Dim. Cantemir. >Descrierea Motdovtic . 
Oustave Flaubert. >Salamboc. (Roman is· 

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

Oheorghită . . . . . . . . 
M. Sadoveanu. >Oameni şi locuric 

, > >Privelişti Dobrogene• . . 
Al. Vlahuţd. >Dreptate,. Nuvele . . . 
Al. Vlahuţă. >România pitorească«-: Cu 

ilu rraţiuni după tablourile hrl Origo-
. re9CU • • • • • • : ·: • • • „ 
Bucura Dumbrava. >Pandurule. Roman din 

epoca lui Tudor Vladimirescu • • • 
P. Dulju. >Gruia lui Novacc . . . • . 
> c >Isprăvile lui PAcalăc . . . . 

Oeneral Al. Candiano Popesell >Rlzborut 
neatâmArei c Asaltul şi luarea Orivitel 

N. Pora; >Intre viaţl şi moartec. Nuvele 
E catarina Pitiş. :rPoezii.c • _ . . • . 
Dimitru Onc iul. •Din Istoria Românieic. 
Th. D. Speranţia. >Anecdote de post . • 
Ion Dragoslav Nuvele • . . • • • • 
A Cotruş. Poezii . . . . . . . . • 
N. Iorga .. >Viaţa femeilor în trecutul ro· 

mânescc. . . • . . . . . . . . 
Oh. Silvan. •Valea albie. Roman istoric 

(1476) • . • . • • • • . • . • 
O. Ooga. >Din umbra zidurilor.« Pozil 
O. Rotică. Poezii. . . . . , • . • • 
E. Revent. „Cântecul neamuluic. Poezii 

N. Zaharia •Sentimente, pasiunic. Patrio· 
tismul Bunătatea. RAu1atf'a. Malitiozita
tea. Amidţia. Dispreţul Afinitatfa su
fleteascl. Resemnarea Laşitatea. Tlmtdl· 
tatea Sinceritatea. Gelozia. Cor. l· -
ediţie de lux • . . . ·. . • . • • 

Victor Eftimiu. >Poemele stngurătaţlic 
(Poezii) . . . . . . . • . . . . 

Alexandru Ciura. Foiletoane . . . . . 
I. Slavici Poveşti. . . . . . . • . . 
Ion Creangă. Opere complete. . . . . 
Ion Pillat. > Eternitaţi de-o clipă. Poezii . 
fon Oorun. Lume năcăjită. Povestiri . . 
Ouy de Maupassant Povestiri alese. Tra-

duteri de M. Sadoveanu . . . . . 
A. C. Cuza. Naţionalitaraa în artl Principii, 
· fapte, concluzii . . • . . • . • • 

Al. Cazaban Ce nu se poate spune . • 
Constanţa Hodoş. Martirii. . . . . . 
Jules Payot. Educaţia Voinţei 
Ouy de Maupassan~ Inima noastrl. Ro· 

man . • . • • . • . . . • . . 
O. Coşbuc. >fire de torte. Poezli • . . 
Caton Theodorian. >la masa calkuluic. 

Nuvele şi ;.chiţe . . . • . • . . 
Caton Teodorian. •Povestea unei odăi< . 
N. Bălcescu. •Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazule . . . . . . . • • 

Contribuţiuni istorice privitoare la trecu
tul Românilor de pe pămAntul crăiesc. 
Carte edată la initiativa şi sub ingrij rea 
dlor: Dr. llarion Pu $Cariu, Ioan de Preda, 
Dr. Lucian Borda, Dr. Ioan Lupaş, Dr 
Ion Moteiu şi Dr. Silviu Dragoş . . 

Simion Popescu, profesor. Contribuţiune 
la munca pentru rl di carea poporului. (Scri
sori cătrA învatltori, preoti şi către cei 
ce vor să-şi cunoasca neamul). Lucrare 
prt-miată de Academia Română. f. . . 

Stmdhal (Hrnry Beyle) >Despre amor• . 
Traducere de O. A. Demeirescu. (Bibi. 
pt>ntru toţi nr. 902- 906 . . • ; . 

Mihail Eminescu >Viata şi opera s~l«, de 
N. Zaharie. Ediţie 4'.'e lux . -. . • . 

I. Ursu, prof. universi1ar • Stefan cet Mare 
şi turdic . . • . . . • . . . . 

lo?n .Russu-Şirianu. >Schiţe şi nuvde 
medl'e' . . . . . . . . . . . 

Darv; Cf. Vdicures_·u. ; !:. s-~fflnlhfl.$ urttrl -
b:cic:i~tc . . . . . . . . . . . 
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2•80 
1·-
190 

2·-

2·..;.i 
2·-
2·-
2·-

150 

3-
1·50 
t·-

3·-
2·-

' t·5o 
-'95 
1•25 
2•50 
t·-

1•75 

1·50 
2·-
2·-
2·-

2·-
1·60 
1•50 
2·-
2·-
2·-

2-

1·50 
2·-
1•50 
l·-

2·-
3·-

1•50 
2·-

2.-

4·-

2-

150 

4'-

4·-

1 25 

t·-

Eeaterlna Colonel Steriad. >Buna mena
jera r. Carte de b'trcate practici conţi„ 
nlnd bucătăria românll, franceză, ger
mânl. Tot felul de prăjituri, dulceţuri, 
lngheţate precum ti bucătlria vegheta· 
rlanl • . . . . . . . . . . . . 5·--= 

N. Nlcolaescu şi O. ltoenesm. 1,Qlluza 
stuparuluic. Cu peste 120 figuri . . • 3·

Mln.erva Cosma. >Album de broderii şi 
ţesături româneşti . . . . • . . 16·....:. 

Mintrva Cosma. )Model de cusături roml-
neş1ic. Caetul I. . . . . . . . . t·

Minerva Cosma. >Model de cusAturl ro-
mânes.tic. Caetul li. (colorat) . . . . -·50 

Maria Cioban. >Scrisori cAtre eleve« . t·
Cântece religioase morale •i un bun sfat -.50 
Povăţuitor la împărăţ;ea cerurilor . ; - '63 
Culegere de diferite cântece cuprinzlnd 

hore, dolrte, sMbe cântece de petrecere, 
marşuri, serenade-, cântec~- poporal~ ~i ; 
diverse · . . • . •· . . . . . . ..;._·70 

Versari aleii. Poezii p0ponte. Poezii de 
dragoste ş. a. Pouii cltlneşti. Poezii · '

. teligioaş4Hnorale. Adunate de Ion I 
Ciurcu. . .•.......• -00 

Doine şi strigături din Ardeal de Dr. I. 
lamik şi Andrei Bârseanu •. . . • t ·30 

Balade poporale. Din ~ura poporului bl· 
năţean. Culese de Gheorghe Cltanl, 
lnvAtător . . . . . • . . • • . -·60 · . 

1000 doine, strigături şi chiuituri ce sl 
obicinuesc la jocurile şi petrecerile no-
astre poporale . . . . • • • . • 80·-

Vând şi 
V cum par 

Cartofi, 
Frecatei (tarhană), 
Slănină, 
Unsoare de poro, 
Pa.ie şi napi p. nutreţ 
per maja metrică şi per vagon·_ 

Kalmăr Endre 
prăvălie de producte. 

Ar ad, colţul străzilor Asz•
talos S. şi Chorin. 

Ka 2361 „ 

ln atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladd şl zaharicale pen· 
tra. preţuri de fabrlc4. :: :: 
In. depozit: Kugler, Hel-
11,' Tdttli . şi -Manner. :: :: 

OÂBOR MIKL6S Arad, 
Piaţa. Andrdssy, colţul Salaa utcza 

TelefoR 1osg. Telefon 1059. 
_rm 12tdJ 
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TELEFON 
NR. 750. 

CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC RO!vlÂNESC DIN 
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 

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

ARAD 
STRAC>A ZRINYI, NUMĂRUL lfa. 

TELEFON 
NR. 750. 

- . 
. ~ ,,, . ..... ~ 

Executare 
promptl. 

f'llnd aprovizionat cu· cele mal mo
derne maşini -din _ străinătate şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişele, 
precum şi cu cete mai moderne litere; 
primeşte spre executare tot felul de 
opurl, reviste, foi, placate, registre, ti 
părlturl pentru bănci şi societăţi, pre· 

~ _. cum şi tipărituri advocaţiale, invitări 

de logodnă, cununie şi pentru petre
ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mâl mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe dela 
cele mal simple plnă la cele mal fine. 

' „ . 

- .... 

Preturi 
moderate. 

1lparul dltoarafiel "Concordia" societate pe actu iii Arad. - Editor responsabll: erof. VASlLf STOICA. 
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