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ANUL V. ARAD, Marţi 2 Februarie n. (20 Ianuarie v) 1915. Nr. 15. 

ABONAMENTUL; 
Pe un an . • 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- " 
Pe 3 luni • • 7.- " 
Pe o lunii • • 2.4-0 " 

Pentru România şi 
strllnătate: 

Pe nn an . • 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi Interurban 
Nr. 750. 

Pregătirea noastră. 
Bucureşti, 30 Ian. 

Ştirile cari ne vin din Italia ne spun toate, 
"fără nici o exceptie, cum că Italienii se pregă
tesc în tăcere.· 

Tot ce fac Italienii, pentru realizarea 
idealului lor naţional, pentru mărirea patriei, 

. ·este făcut în tăcere. După cum 
st spline în evanghelie, la ei nu ştie stânga ce 
face dreapta. 

Şi cu toate acestea se pregătesc cu hotă
râre. 

Italienii nu vorbesc, Italienii n' au făcut 
nici un gest care să-i lege de o grupare sau 
de cealaltă, Italienii îşi păstrează. - făţiş .._ 
toată libertatea de acţiune. Şi în timpul a
cesta, organizează febril armata şi fac un îm
prumut de un miliard. 

Ne place a crede că vom I ace întocmai la 
fel după cum fac Italienii. Şi noi ne pregătim, 
şi noi suntem pe deplin. hotărâţi ca să luăm 
parte la marea luptă, la marea renaştere a 
Europei. · 

·România - aceasta e;te credinţa noastrd 

a tuturor - nu poate rămâne spectatoare pa
sivă fiindcă una din condiţiile de căpetenie ale 
\.>ietei este lupta. Şi în toiul unei lupte atât ae 

aprige numai cei cari vor să moară rămân 
impasibili. · 

Dar· putem intra în marea, în uriaşa luptă 
Ttepregătiţi? 

Negreşit că nu. Şi avem ori nu avem a
ceastă pregătire? Cine ar putea tăgădui că o 
avem? 

Sufleteşte, poporul român este pregătit, 

sufleteşte poporul român ştie ce vrea şi ştie 
ce aşteaptă. Dacă mulţi dintre noi avem şo
văeli, dacă multi dela oraşe am pierdut fie rn-
crederea în puterile neamului, fie în virtuţile 
din strămoşi, în massele adânci aJ.e celor 
cari trăiesc şi muncesc câmpiile mănoase 

ori se înalţă alături de şoimi până ln 

creştetul mzmţilor pleşuvi, a rămas neştirbită 
încrederea în puterea, în viaţa neperitoare a 
neamului. 

Sufleteşte, poporul cel mult este pregătit 
pentru lupta cea mare; să sune numai, ca ln 

alte vremuri, buciumul, şi atunci se va vedea 
ce poate şi crede acest neam. 

Milităreşte~ dacă eram pregătiţi anul tre
cut de ce n'am fi pregătiţi încă şi mai bine 
anul. acesta? Milităreşte, România, nu are a 
se teme de nici o imputare, şi de nici o riva
litate; dacă ne aşteptăTţZ ceasul, aceqsta nu 
însemnează că ceasul de acum· nu ne este 
prielnic pentru luptă. 

Poporul român. va fi şi de astădată ce a 
fost întotdeauna: viteaz în luptă şi înţelept la 
purtare. 

§§ •_@ ll!&! !L .!2!&22_ 

Răvaş.· din tabăr~r 
Nevasta: . 

Tu-al ştiut ln totdeauna 
· Cat ml-ai fost de scum11 şi drag -
lnsă cât crescu iubirea 
De când ai TJ/ecat sub steag .. , 
Azi, când casa mi-e pustie 
Şi când lucrul stă pe loc, 
De când ne-a bătut în poartd 
Ceasul fără de noroc .... 
... Zile/ie· nespus de grele 
Le petrec gândind la tine 
Dar copiii 'ntruna 'ntreabă: 
- „Unde-l tata şi când viner' 

' Tac, căci nu le pot răsmmde ...• 
Şi-apoi ies plângând afard ... 
Dau la vite, dreg prin curte 
Fac ce pot - şi-apoi de seara 

· lntru'n casă - focu in vatră 
Dacii cumva aţipeşte, 
Pun găteje multe, multe 

- Şi cftnd el de nou vorbeşte, 
Mă 'ngrijesc de rândul etnii 
Torc şi-mi chem copiii-aproape 
li sărut, le spun povestea 
„Cea cu umede pleoape"'.· ., "!['. 

~: 

Cel mat nou ce ni ra spus 
Glasul vremilor de astdzl 
Ce ni-e domn de când te-ai das .... 
Dar de nou întreabă Sandu: 
- „Unde-i tata şi când vine?" 
- Tata, dragd-i dus să lupte 
Cu puterile străine \ 
Cari ar vrea să ne rdpeascd 
Tara, casa şi moşia 

Tac copiii, doarme focul 
Dar tn inimile lor, 
Se treMSle locul sacru 
SOltgele străbunilor.„ .. 

.. .ln genunchi tn toatd seara 
Sub icoand se închină 
Din Galiţia sfărmată 
Tata lor iubit sd vină ....• 

.: .. Nu mai. pot, mi-s umezi ochii 
lnsli cdte-aş vrea să-fi spun -
Dumnezeu· te-aducd dragd 
Măcar colo, pe Crăciun..„. 

Livia Rebreanu. 
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Rt!DA~TIA 
şi A D M I N I ST~ T I A 
Strada Zrlnyl Nrul lla 

INSERTIUNIL~ 
se primesc la admini· 

stratle. 
Multumlte publice sl L<X 
'lesch!s costă şirul ZO W. 

Manuscriptele nu se în· 
""'""1<>'7ll 

ln jurul 
unor manifestaţiuni recente. 
D. George Diamandy, directorul teatrului 

Teatrului Naţional din Bucureşti, plecând din 
tară în străinătate a .fost primit la Roma şi hl 
Paris, ca reprezentant al unei tări latine, cu 
multe simpatii. In toaste însufleţite rostite de 
bărbatii italieni şi francezi la banchetele date 
în onoarea dlui Diamandi s'au arătat marile 
simpatii de care se bucură România în cercurile 
lar~i a 1e Italiei şi Franţei. 

·Până aci manifestatiunile aceste fireşti n'ar 
fi produs nedumeriri în ochii nimănui, dar cu 
prilejul acestor manifestări, d. Diamandy a tre
cut pe terenul politic-răsboinic şi a riscat între 
altele afirmarea prin toaste şi prin pressa ita
liană şi franceză, că România va intra cel mai 
târzizz la 15 Martie în răSboiu în contra Austro-
Ungariei şi Germaniei. · 

In fata acestor declaratii, cari au surprins şi 
au produs mare svon prin pressa străinătătii, 
organul oficios al guvernu.tui român „ Viitoru!" 
tine să facă sub titlul de mai sus urmntoare!e 
constatări îndreptătite, cari desiR"ur vor afla 
aprobare în toate cercurile politice române: 

- „Nimeni - de sigur - nu p.aate fi oprit 
să-şi manifeste nici părerile TJersonale, nici sen
timentele în cursul evenimentelor actuale sau 
viitoare, ori cât de grave ar fi ele. 

Totuş ţinând seamă tocmai de starea de. 
spirit caracteristică din (ările prinse deja în 
lzmta mare de astăzi, este bine ca vorhele noa
stre ale tuturor să ne fie cu îngrijire cumpănite. 

Altfel ele pot dtJ naştere la comentarii, al 
cdror înteles s'ar putea întâmTJla să depăşească 
cu mult intenţiunile sau gândurile acelora, cari 
le-au rostit .. 

Ar fi de prisos să ins.istăm asupra faptlllui, 
că actiunea unui stat - ale cărui permanente 
interese trebuiesc să facă obiectul preocunării 
de fiecare minut al factorilor cu răsrmndere -
nu poate fi angajată decât de organele, cari au 
in alcătuirea statulu1 şi dreptul, şi putinta s·o 
facă. 

Durerea unei mame. 
- Nuvelă. -

(Umare) (6) 

l'll inima Aglăitei sădise o putere dumneze
iască, floarea dragostei de mamă, floarea re
gină a sufletului omenesc. Pentru nimic în lu
me şi mai ales pentru strălucirea aurului, nu 
şi-ar fi vândut nici odată floarea imaculată. Era 
o florăreasă pentru straturile, pentru glastre.le 
ei şi pentru florile din ele. Nu vindea în pială 
nimic din ceia ce avea grijă să crească şi să 
dea rod în sufletul ei. Nu era o Evă modernă a 
păcatului, învinsă de demonul elegantei, ce cere 
ca Jerftă, virtutea femenină. Avea un singur 
cult, al cinstei de sotie şi dragoste de mamă. 
Din împletirea acestor două sentimenţe eşea 
puterea ei morală, singura armă de luptă con
tra ademenirilor, ce stăpânesc un suflet de fe
mee ... Aceste sentimente erau antidotul puter
nic, ce reactiona contra otrăvei picurată de 
orice gând chinuitor. Ca răspuns demonului, ce 
ar fi vrut s'o târască în noroiul, unde orice fe
meie găseşte uitarea de sine, îşi spunea ea me
reu: „Cum pot, Doamne, să se arate, ce ne
bunie". In ochii ei căprui, se oglindea ceva din 
neîntelesul zărei şi din strălucirea câmpiilor. 
Trăia în ei ceva din.visul unei amiezi de vară şi 

T11 n şti? - O. nu, ie basmul din primitivitatea rustică a lanurilor nesfârşite, 
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Indicarea de mQÎ nainte de către personali
tăti particzzlare - ori care ar .ft· însemm:ifmea 
lOr - a atitudinei unul stat şi fixarea• chiar a 
a epocel, în care această atitudine trebuie să ia. 
liintă, este cu neputintă, căci ar dovedi nu nu-. 

mal tenieritate, dar ,l lipsă de grijă pentru lm
' ·Pre~Hulea ile-putlnă- ~lozitate. pe care o astfel 
· ~e ~ti,!u,itne: ·.ar p~~~ pr~~ta·· a~pra 'tăi:U; 
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Marti, Z l'ebruarie n. 1915. 

Ioan Nemeş, de 25 ani 
Teodor Pop, de 25 ani 

' Alexandrâ Orban, de 26 ani 
90"Anţonle ;fr~beJfi, de 24 ani 

Siivestru R'aUu, de 23 ani 
-.;Pavel Chitit. de 20 ani 
""· : .Cottunticat'.prin: Oeoar1e Such1, preot rom . 

J~rtf a .RoJnanilor ~pe~tru 1tron ·şi ,atrie! Deschiderea 
parlamentului român.--· Lista soldaţilor Români din ~omuna Cojocna (corn. Cluj) 

· . p~ câmpul de răsboiu. 
Bucureşti, 30 Ianuarie 1915. 

Joi s'a redeschis sesiunea parlamentară, 
care, fiind întrunită tocmai înt·r'un timp când 
evenimentele externe pot aduce surpri:nderi 
nea.şteptate şi adânc tăietoare în viaţa statu
rui român, va oferi un îndoit interes, iar lu-· 
·crările pa•rlamentare, ce se vor săvârşi, vor 
avea o deooebită importanţă. 

OJ11oraş Apahldean, de 33 ani, cisătorlt. are 4 copil 
Cornel Nemeşlu, 28 ani, căs., are 4 copil, bolnav 
Antonlu Suciu, 33 ani, căs„ are 4 copil 
Alexandru Nemeşlu, 32 ani, căs„ are 3 copil 
Ioan Roman, 21 ani, căsătorit, are 2 copil 
Oavrllă Pop, 30 ani, căsătorit. are 1 copil 
Dumitru Pop, 36 ani, căsătorit, are S copil 
Simion Suciu, 30 ani, căsătorit, are 3 copil 
Teodor Şuteu, 27 ani, căsătorit 

10 Arlton Po1iclan, de 27 ani, căsătorit 

Ollgoraş Pop, 28 ani, cisătorlt, are 2 copil, prlas 
Alexandru llisu, 31 ani, căs., are 1 cQPJI, rănit 
Ioan Suciu, 31 ani, bolnav 
Ioan Bărălan, 32 ani, căsătorit. are 2 copil 
Vas. S11clu I. Ioan, 33 ani, cisătorlt, are 4 copil 
Ioan Stan I. George, 36 ani, cisătorlt, are a copil 
Ioan Ratlu, 37 ani, căsătorit, are l copil 
Cornel Moldovan, 33 ani, căsătorit, are 4 copil 
Alexandra Moldovan, 28 ani, căs„ are 2 copil 

20 Teodor Orban, 24 ani, căs., are 1 CoPll 
florea Suciu, 27 ani, căs„ are 2 copil, rănit 

Niculae Suciu, 30 ani, cisătorlt, are 2 copil 
Petru Colojl, 33 ani, căs., are 4 copil 
Cornel Pop, 33 ani, căs., are 4 copil, rănit 
Ioan Orban, 31 ani, căsltorlt. are 2 copil 
Ioan Erchedl, 28 ani, cis„ •re 2 copil, rănit 
Andrei Pop Chira, 28 ani, căsătorit, are 1 copil 
Alexandru Corpădean, 36 ani, căs., are 2 copil, rlnlt 
Aurel Moldovan,. 30 ani, căsătorit, ar~ 2 copil 

30 Vasllle Moldovan, 40 ani, cbătorlt, .are 5 copil 
Nichita fecbetea, 32 ani, căsătorit, are a copil 
Alexandru f. Radu, 40 ani căs„ are a copil, rănit 
Ioan Clplea a Vas. 37 ani, cisitorlt, are 6 copH 
Alexandru Pecbetea L George, 30 a., căs„ are 1 copil 
Oeorge Llpovan, 34 ani, căsătorit, are 2 CoPll 
Ştefan Puşcaş, 29 ani, căs., are 2 copll, rinlt 
Oeorge Roman, 34 ani, căsătorit, are 3 copil 
George Dan, 30 ani, căsitorlt, are 2 copil 
Vasllle Vicarlu, 40 ani, căs., are 6 COIJll, bolnav 

48 Ioan Rotund, 34 ani, căsătorit. are 4 copil 
Simion Hossu, 38 ani, căsătorit, are 5 copil 
Alexandru Şuteu, 34 ani, căs„ are a copil, mort 1 

Ioan Ratlu L M„ 30 ani, căsătorit, are 2 copil I 

în mijlocul cărora a crescut, plămădindu-şi su
fletul din miros de floare semănătă de mâni ne
văzute. Obrajii ei plini, împurpurati păreau în
vioraţi de adierea vântului, ce mişcă lanurile, 
vălurindu-le ... 

Tinea gura întredeschisă, având pe buze tot 
ce avea în suflet. Nasul rotund, dilatat parcă 
de parfumul florilor, bărbia rotunzită, complec
tând frumusetea de portret, buzele de o sensua
litate stăpânită, se mişcau, voind parcă să şop
tească nume închipuite. 

Venise dela tară, fără să regrete la început 
libertatea de a gândi, de a te mişca ce o simti 
în mijlocul câmpiei, mărginită numai de cupola 
de azur. 

.Jubirea o ridicase ca într'o suflare de vânt, 
ce vine fără să ştii de unde, a purtat'o ca o pu
tere fermecată prin camere joase, reci şi a
proape goale, pe când el era student, i-a pus 
să copieze amândoi cursuri şi prin muncă au 
ajuns, acolo unde visau în nopţi târzii de iarnă 
friguroasă. Luându-şi el licenta în drept, au 
trecut încă prin multe greutăti. Secretar de ad
vocat la început, a fost numit în urmă admi
nistrator de plasă în vremea răscoalelor dela 
1907. A împăcat pe tărani, vorbindu-le despre 
legi şi reforme cu o mlădiere fermecătoare în 
glas. A trecut apoi ajutor t1e judecător, supleant 
şi în fine judecător de şedintă. fiindcă îi plăcea 
mult să împartă dreptatea prin formule şi sen
tinţe. Timiditatea lui nu se preta la sportul ora
toriei goale. Preferă să se imobilizeze pe un 
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Ioan Apahldean, 36 .ani, căsătorit, are 4 copil 
llfe Checlcheşlu, 26 ani, căs., are I copil, mort 
Oeorge P. Radu. 33 ani, căsătorit, are 1 copil 
Petru Checlcheşiu, 30 ani, căsătorit, are 2 copil 
Ioan Nemeşlu, 34 ani, căsitorlt, are 4 copil 
Alexandru Rotund, 30 ani, căsătorit. are 3 copil 

50 Ioan Metea a Vas„ 26 ani, căsătorit, are 1 copil 
Alexa Neme,lu, de 21 aul 
Vasllle Nemeşlu, de 23 ani, rănit 

lrlmle Nemeşlu, de 20 ani 
Alexandru Ratlu, de 26 ani 
Ioan Clplea, de 21 ani 
Simion Moldovan, de 21 ani 
Dumitru Moldovan, de 24 .ani 
Iulian Coloil, de 25 ani, rănit 

Dumitru Ratlu, de 25 ani 
60 Ioan RatJu, de 23 ani, mort 

Traian Ratlu, de 20 ani 
Alexandru Pleş, de 22 ani 

Mihailă LqoJan, de 25 ani 
Alexandru Lugojan, de 22 ani, rlinlt 
Teodor Moldovan, de 25 ani 
Vasllle Stan, de 28 ani 
Vasilica Pechetea, de 24 ani, rlnlt 
Vasllle Todea, de 24 ani 
Alexandru Roman, de 25 ani, rlnlt 

10 Ioan Mogbloruşan, de 28 .ani 
· George Boşan, de 28 ani 

Alexandra Lăpăduş, de 21 ani, rinlt 
Ioan Bărllan, de 24 ani 
Ioan Corpădean, de 21 ani 
Alexandru Corpidean, de 21 aal 
Vasllle Pop, de 24 ani 
Ioan Crişan, de 21 ani 
Iosif f. Radu de 21 ani 
Traian f. Radu, de 21 ani 

80 Vasllle Roman, de 20 ani 
Alexandru Checlcbeşlu, de 28 aai 
Ioan Checlcheşlu, 20 ani 
lrlmle Bărălan de 22 ani 
Ambroslu Nemeş, de 22 ani 
Nicolae Checlcheşlu, de 20 ani 
Alexa Metea, de 26 ani 

In şedinţa de Joi a Camerei d. ministru de 
i.ntenne a depus proiectul pentru controlul strdl
nilor, proiectul privitor la fabricarea şi trans· 
portul explozibilelor şi la vânzar~a şi portul ar
melor. 

Se admite urgenta .cerută de guvern. 
Se mai depune proiectul :pentru autorizarea 

eforiei sp.italelor civile să întrebuinţeze exce
dentul pe 1913 'şi 1914. 

D. Becescu-Silvan interpelează pe d. prtm
ministru cerând, să iia măsuri ca ln timp ae 
campanie mai ales prescripţiunile şi dispozitiJle 
sanitare luate de medicii de trupe să nu mai. fte 
amhilate prin contra-ordine, de oomandantii <Ie 
unităţii .cum s'a .întâmplat în 1913. Mai cere ca 
învăţătorilor cari au reuşit la examenul de sub
locotenenti să li se acorde gradu.I obţinut, tar 
ceilalţi neavansati să fie avansaţi la gradU!l de 
plutonier. Mai cere dosarele anchetelor re s'au 
făcut asupra celor ice se .petrec la mânăstirlle 
Cheia şi Suzana. . 

p. C. Miile înrteabă pe d. prim-ministru dacă 
nu icrede de cuviinţă să modifice legea măsuri
lor excepţionale care conţine părţi vexatorii ş~ 
obscure, întreabă în acelaş timp pe d. ministru. 
de comerţ dad mt crede necesar să aducă o 
dege care să pue frâu spec1.1tlei societăţilor <le 
asigurare, în special în ce .priveşte asigurărne 
J)entru răsboiu. 

După a<;este camera a trecut în secţiiuni spre 
a lua în .cercetare iproiectele depuse. 

In şedinţa Senatulzli d. G. C. Dobrescu a ce
rut din :nou să se pună fa ordinea zHei interpe
larea .anunţată acum două 1luni rn chestiunea ex-
ternd. · . -

fotoliu de ~jud~:=r~lii~dcă ;:iritul
20

~:-::r::~tează~raz::e soare si iropul de· nor: 
mişca timid ăeşi în cercuri şi domenii largi, ca deodată. Amintirile le spunea ori cui, le ame
o consecintă a vietei retrase de student. nevă- steca cu noroiul vieţii zilnice. Părea un berbant, 
zut decât la cursuri şi examene. Aglăiţa l'a ur- ce amrtgeste pe orice femeie cu cuvinte dulci, 
mărit pretut~ndeni şi i-a păstrat aceiaşi dra- răsb1.Mlându:-1se par'că contra puterii îngrozi· 
goste. In sufletul ei se trezea câte odată do- toare a iubirei dintâi. 
rinta de a apărea strălucitoare în saloane, ca o Se apropie de Lorel, pregătindu-se să-l mân-
răsbunare a vietei cite până atunci. El nu se o- găie ca totdeauna. 
punea, ba o dorea aceasta, fiindcă visul vieţei - Ce are, d. Lorel Scripcă, zise el, aple· 
lui de student a fost, să facă fericită pe acea, cându-se spre patul micului bolnav. 
ce o luase. Acum, când respirau aerul asfixiant - Scoală mămaică, interveni · Aglăita. A 
al zidurilor de oraş şi erau obligaţi să apară în venit d. Dr. Stroian să te· viziteze... . 
saloane, fiindcă cimentase legătura cu vre-o - Ei, să mă viziteze .... răspunse enervat şi 
trei familii şi se desvoltase în ei respectul orb aproape plângând· Lorel. 
al convenientelor, voiau să plece, ea acasă la j - Nu crezi pe mama ta? ii mustră Aglait•l 
mama ei, să respire aerul câmpiilor şi să înveţe şi-i ajută să se scoale . 
pe micii nevinovaţi ce e libertatea. iar el la Slă- . Stroian îi prinse mâinide lnfierbântate i·n ale 
nic, unde îl trimitea doctorul curant: o lovitură sale. 
fatală ii trezi din visul frumos ce-l urziau la 

1 

O clipă, o tăcere grea îşi itutura aripile ce 
olaltă părinti şi copii, îi opri să. cugete asupra corb nevăzut în odae şi peste suf.letele năcăjtte 
durerei omeneşti şi să se întrebe de unde le aie judecătorului şi s~tiei sale. Doctontil prlvea 
vine acest t.răsnet .năprasnic!? ! în aHă iparte, .ascultând par'că ceva, ce vene:i 

VI. j de departe. Num~ra în tăcere bătăile rituale a1e 
1 pulsului. · _ · · 

Ciprian intră cu Dr. Stroian. ,. 
- Boojour,' M-me Scripcă, zise respicat, Aglăita privea la el, voind să-i smulgă de pe 

Drul, oa s'o pătrundă în suflet şi-i sărută mâna. j buze, cuvântu~ hotărîtor. Era clipa cea mai gro-
Nepăsător de orice durere omenească, Stro- ! zavă pentru o mamă, ce şi.ia :iubit îngeraşul cu 

ian păstra acelas aer rece, amestecat cu poli- I toată căldura inimei, iar deodată iputerea oarbă 
teta. ce o avea pentru femei. Politeta era rP- ! a împreiurăriior îi pune 1,a încercare dragostea, 
flexul strălucitor al unui sloi de f{hiată. Sufletul ! ce nu cunooşte <h1şman învinitltor decât ln pu-
său nu avea un~her tainic pentru amintiri. ci · terea morţii... "· 
numai scânteieri, adunate ca într'o oglindă, ce Stroian luă termomentrul şi-l aşeză la ptep-
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:Preşedintele Missir răspunde: La 9 Dec., a l Prude a lua atitudine împotriva guvernului un
fost din nou dis-cutie .asupra acestei chestium : gar, iar printului Hohenlohc i-a votat multumiri 
când d-v. în întelegere cu d. prim-ministru at1 .! pentru că a a1lărat în mod energic interesele popo
convenit să se pue la ordinea zilei când va Tn~ ! rului austriac. 
cuviinţa aceasta şi d. prim-ministru. . 'I Se mai vorbetşe şi de o criză a ministerului 

D. B. Missir aminteşte aPoi cutremurul cara- Stiirgh; a cilrui situatie ar fi deasemenea sguduită. 
strofal din Italia fa care Senatul român ia o parte Contele Sttirgh e făcut responsabil pentru neg-li
mare de compasiune şi doreşte .. ca suferintcle 1 gentclc ce s'au făcut în pr;vinta aprovizionării, 
îndurate de tara soră să se aHne. cât mai cu- <.lin care cauză chiar în Viena, are foarte mult de 
rând. suferit.. Şi tot din cauza aceasta chiar şi în sinul 

Propunerea d-lui Missir de a se trimite o te- parţidului creştin-social .st: poate· constata o miş
legrarnă ·de oomtoleante Senatului italian e pri- car~ de ncmu!'tumire împotriva contelui Stilrgh. 
mită cu aplauze. · A...-s., 

Dwpă. aceste şedinţa se ridică. 

··-~_,.. . ==o-= c-

Crize- ministeriale. 
Vleţia,, 30 . Ianuarţe~ 

Austro-Ungaria, a cărei slăbiciune internă o trim
biţau duşmanii ei la începwtul răsboiului, le poate 
pune în fată acestor duşmani ca argument, că răs
boiul n'a avut o influinţă mai adâncă asupra stări
lor interne ale monarhiei, ceea ce dovedeşte fap
tul, că-şi poate permite luxul crizelor interne şi 
schimbări în minister, cu toate că duce un răsboiu 
greu la hotarele ei. Foarte natural, a făcut mare 
senzaţie faptul că în toiul răsboiului, monarhia şi-a 
schimbat pc neaşteptate ministrul de externe. Cu 
aceasta însă nu s'a. încheiat şirul schimbărilor de 
persoane la locurile de -conducere. A urmat demi
siunea ministrului comun de finanţe a cav. Dr. Bi
linski a. cărui situaţie de altcum de mult e zgu
duită' şi probabil demisiunea lui a fost determinată 
de catastrofa din Sarajevo. După o attă versiune 
demisia Dr-ului.Bilinski ar fi a se pune în legă
tură cu numirea baronului Burian în fruntea mi· 
nisterului. de .externe. Intre baronul Burian .. şi Dr. 
Bi!inski ar. exista, adecă, unele divergente perso
nale, ·ceea; ce ai; face: imposibilă .conlucrarea lor în 
acelaş guvern. 

Urmaşul.. cav. Dr,. Bilinski, se vorbeşte, ar fi 
printul Hohenlohe, actualul guvernor al Triestuiui. 
Candidarea aceasta are o lature foarte interesantă. 
Printul lfohenlohe, în timpul scurt cât a fost prim
ministru ·al Austriei, a ajuns în conflict cu guvernul 
ungar, apărând îu cea mai hotărîtă formă punctul 
de vedere. austria~. conform datoriei lui. In lupta 
GU guvernul ungar print11l ttohenlohe a căzut şi a 
fost silit să-şi dea demisia. El era considerat atunci 
în Austria. ca o jertfă a pollticei maghiare. Chiar 
şi parlamentul austria.c era de această părere şi 
într'.o şedinţă neoficială preiidată de deputatul Dr. 

tul micului bolnav. Lorel începu să plângă, ln
~·Păimântat de cercet:irea amănunţită a docto
rului. figura întunecată, rigidă a medicului n 
îngrozea mai mult ca umbra mortii.„ 

Aglăita H împăca mereu cu vorbe mângac
toare: 

- Lasă, mamă, să ştie d-0mnul doctor ce ru.:. 
- Ei să ştie, reteza vorba Lorel enervat. 

Par'că am ceva. 
- Cum vrei să te faci bine? îl mustra blâna 

Aglăita. 
Lorel plângea, spunea că nu-l doare nhmc, 

ca să scape de apropieri.le sălbatece, dwpă Ju~ 
decata lui, a medi1cului. lntelegea rna.i mult cn. 
totdeauna ce puternk sprijin e dragostea ma
mei şi spre ea întindea mânutele-i obosi.t.e. 

- Mamă, tipă el, dă„mi apă. 
Ce.rea ceva. numai să simtă aproµierea Aglă

iţei şj să depărteze .pe rlnşmanwl"vietii sale. 
- Ce-i puişoru.le? răspundea Aglăita, făra 

· să-i aducă aipă. · 
In ochi i. se ri«:ijcau lacrimi .. Lorel tipă clin 

oou. In ţipetul acesta părea că se rupe -ceva din 
fibrele sufletufai său de copil; în el. se topea u 
durere mare, ce apăsa şi cerea puterea lui mica. 
Doctoru.! scoase termometru.I, în tipetu:l lui Lo-

. re!. Arăta 391 /~ % . Părea cl i se sfarmă coşUI 
pieptului de ·atâta sforţare şi strigăt. ,Mama lui 
se înfioră văzând că inteligenta rprecoce şi pu
terea sufletească, ce creştea sub ochii ei, tră
iau într'un trup sănătos şi .tremură la gândul ca 
se ruinează. 

(Vamma). 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta, 30 Ianuarie. - Pe frontul polo
no-galitian, afară de scurte lupte de artilerie 
a fost mai mult linişte. · · 

Luptele vehemente ce s'au dat în Carpati 
în zilele din urmă au dat ca rezultat reocupa
rea înăltim.ilor strâmtorilor. In cursul "neratiu~ 
nilor i.trele,. cari tin de-o săptămână, trupele 
au luptat, cu toate că vremea era cea mai nefa
vorabilă, cu tenacitate şi vigurositate, au învins 
toate veutătile terenului prm zâpadă mare şi 
au câstii.tat astfel rezultate mari. Am făcut 10 
mii prisonieri si am capturat 6 mitraliere. 

Berlin, 30 Ianuarie. - Dela cartierul prin
cipal german se anuntă: Francezii au suferit 
mari pierderi în lupte:e ce s'au dat in 28 Ia
nuarie spre nord dela Nieuport. Peste 300 de 
Marocani si Algerieni morti se găsesc în dunele 
de năsip. focul artileriei noastre a zădărnicit 
şi ·ieri încercarea duşmanului de a se urca cu 
ajutorul sapelor pe înăltimea de năsip ce <;e gă
seste spre ost dela fan 

Spre sud dela canalul La Bass~e. trupele 
noastre au luat. dela Francezi alte două. tran 
şe~ lângă pozitiu.nile ce Ic-au cucerit în 25 la-
nuarie si au făcut peste 60 de prisonieri. 

ln partea vestică a pădurilor Argonnes, tru
pele noastre au dat ieri un atac împotriva duş
manului, rezultând pentru noi câştigarea unui 
teren nu neînsemnat. Am făcut prisonieri 12 o
fiteri şi 231 soldati si am capturat 12 mitra
liere si 10 tunuri de calibru mai mic. Pierderile 
duşmanului sunt ~rave, 400..,....500 morti au ră
mas pe câmpul de luptă. Se pare că regimen
tul francez 155 s'a nimicit. Pierderile noastre 
au fost relativ mici. 

· Spre nordost dela Verdun am respins încer
cările francezilor de a ne atăca în cursul nopţii, 
cauzându-le pierderi ~rave. 

Spre nordost dela Monoville i-am scos pe 
Francezi din localitatea Angoment respingâ1,1-
dţi-i p:ină în Bremenil~ Locai. tatea Au;rnment 
am ocupat'o. 

Berlin. 30 Ianuarje. - In Prusia orientală 
R11şii au atăcat fără succes capul podului ce se 
găseşte spre ost dela Darkehmen, au împuşcat 
a~upra, întărituril<:>r noastre ce se găsesc mai 
spre ost şi spre sudost dela Jacul . Lorentin au 
încercat un atac, care a fost frânt însă de focul 
nostru. 

. Atacurile făcute de. Ruşi în cursul nopţii ln 
tinutul dela Borzimow, spre ost dela Lowic 
le-am respins, cauzâind duşmanului mari pier
deri. 

Budapesta. 31 Ianuarie. - „Bud .. Tudosito'' 
primeşte dela comandamentul armatei: Defileu
rile Carpaţilor păduroşi, ce se găsesc spre sud
ost dela strâmtoarea Lupkow au fost în repe
ţite rânduri teatrul celor mai violente lupte. A
ceste puncte depărtate de operatiunile din Po
lonia rusească şi Galiţia occidentală au avut 
mereu o mare putere de atractiune asupra duş
manului; ca luându-le în posesiune să tină des
chise diferitele drumuri pentru a năvăti în Unga
ria. Mai cu seamă strămtQrile Uioc, Verecke şi I 
şeaua de munte ·wiskow au trecut des în lu
nile din urmă din o posesiune m atla. Terenul I 
spre nord şi spre sud dela aceste strâmtori sunt 
brbdate, în urma luptelor număroase de tran- 1 

~ee şi atât atacurile dinspre nord cât şi cele fa
cute dinspre sud au de înfrânt rezisentele pozi
tiilor bune ce se înşiră una după alta. După ce 
trupelor noastre le-a reuşit la sfârşitul lui De
cemvrie după o luptă eroică de 4 zile să smulg'.l. 
!\'.uşilor strâmtoarea Ujoc, în prima Ianuarie au 
fost silite să se retragă din fata numărului co
vârşitor al duşmanului, de pe coamele munţilor 
până la cea mai apropiată linie de înăltimi. Din 
această zi strâmtoarea a rămas în posesiunea 
uuşma,nului, căruia i-a reuşit să câştige mai 
târziu atât în valea râului Ung, precum· şi în · 
văile ce du~ spre sud din celelalte strâmtori tot 
mai mult teren. 

Pe acest front trupele noastre cu câteva .zile 
mai nainte au stat la Revhely spre sud 
dela Vezerszallâs şi Voloc, mai departe la câm
p4l Boului, Mokra germană şi câmpia Crişului. 
lucrăile . repeţite ale duşmanului de a îna
inta le-am respins mereu. A urmat apoi 
atacurile noastre pentru recucerirea înălti
rnilor strâmtorilor, reuşind dep!Fn în toate 
punctele. In luptele extraordinar de R"rele în ur
ma terenului şi a tempestătilor, am cucerit o 
pozitie după alta dela duşman. Cu toate că dus
manul a aruncat în luptă. noui întăriri şi a făcut 
contraatacuri, am câştigat zilnic teren şi in 
sfârşit am ajuns pe înălţimile stâmtorilor. Tru
pe,le relativ. slabe anj;1;ajate în aceste lupte grele 
au avllt de îndeplinit u.n lucru extraordinar de 
greu. 

Frontul nostru din Carpaţi, împins întrucâtva 
îndărăpt de ofensiva pornită de către Ruşi la 
a rina din .ost şi în centru, recucerind noi toate 
st~âmtorile, a fost iarăş restabilit. 

Berlin, 31 Ja.nuare. - Dela cartierul princi
pal german se anuntă: ln flandria au avut loc 
numai lupte de artilerie. La Cuinchy, spre sud 
dela drumul La Basee:--Bethune precum şi la 
Culency. sp.re nordv.est dela Arras am cucerit 
câteva. tranşee. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, la granita Pru
siei orientale nu e nimic nou. In Polonia am res
pins a Borzymov, spre ost dela Lowic atacul 
R;,;şilor. 

Budapesta, 31 Ianuarie. - Dealungul Du
·naietului şi &I Nidei artileria a desvoltat ieri de 
ambele părti o activitate foarte vie. Artileria 
noastră, care în mai multe rânduiri a împuşcat 
cu rezultate frumoase, a avut şi ieri succes. 
D11şmanul a părăsit câteva tranşee când focul no
st~ era mai violent. In Pnlonia rusească în ce
lelalte puncte ale ft ontului a avut loc din· când 
în cc1nd lupte între artilerii. In Carpati ziua de 
ieri a fost mai liniştită. In munţii păduroşi con
tinu•ă încă lupta pentru câteva pozitii, ce se gă. 
sesc î·n imediata apropiere spre nord dela înăl-
timile strâmtorilor. · 

Noua armată enţi:leză. 900.000 
oameni. 

Berlin. - .,B. Z." scrie: O înştiintare a mi
nisterului de răsboiu englez, spune că or~ani
zarea actuală a fertelor de uscat în diviziuni de 
corp de armată, este complectată prin creiarea 
a 6 armate, compuse fiecare din câte 3 corpuri 
dţ armată. 

Comandantii acestor 6 armate vor fi: pentrn 
prima Jocot-general sir Douglas Haig; pentru 
a 1 2-a locotenentul-general sir Horac~ Smit~
Dorrien; pentru a 3-a locot.-general sir Arch1-
bald Hunter; ·pentru a 4-a generalul sir Iohn 
HamUton; pentru a 5-a generalul Leslie Run
dle; pentru a 6 a locotenentul-general sir Bru
ce Hamilton. 

Corpul de armată fiind de 40-50.000 oa
meni. cele 6 noui armate reprezintă un efectiv 
dela 70~900.000 oameni. 

Atitudinea Român~ei<t 

Bucur.eşti. - Postul ministru român, Con
stantin Arion a declarat că intereselor Româ
niei corespunde mai bine o atitudine neutrala. 
Pe acest punct de vedere stă regele, primul mi
nistru şi multi bărbati politici. Atitudinea Italiei. 
în tot cazul are o influentă asupra atitudinei Ro
mâniei. Dacă Dardanelele ar ajunge în posesiu
nea ,Ruşilor, aceaşta ar fi un ~ar~ pericol pentru 
întreagă lum.ea. lmpotriva fa aceasta ar pro. 
testa t0ate statele. 

i t-;c 
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Italia pretinde Malta. 

Sofia. - „Cambana" scrie în baza informa
tiunilor primite din Roma, că dispozitia răsboi
nică a slăbit foarte mult în Italia. In general se 
exprimă dorinţa ca Italia să ocupe insula Malta, 
care e locuită de Italieni şi care are pentru Ita
lia o mare importantă deoarece dominează dru
murile ce duc în Sicilia şi Tripolis. 

Atentat împotriva mareşalului von der 
Goltz şi mai multi generali turci? 

Amsterdam. - Din Londra setelegrafiază: 
După o ştire sosită din Jaffa, consulului german 
din Constantinopol i s'a adus la cunoştinţă că 
împotriva mareşalului von der Goltz s'a săvâr
şit un atentat cu revolverul. In acelas timp s'ar 
fj săvârşit atentate şi împotriva mai multor ge
nerali turci. Amănunte lipsesc. 

Bulgaria va merge alături cu Germania 
şi Austro-Ungaria. 

Sofia. -Ziarul „Kambana" constată, că BUl
garia nu poate merge cu nici un chip cu Rusia, 
căci puterile triplei-înţelegeri, deşi au făcui ae
mersuri ca să atragă pe Bulgaria de partea lor, 
aceste demersuri nu au dus la nici un rezultar, 
din cauză că n' au făcui nici o promisiune con
cretă. 

La din contră Germania şi Austro-Ungarla 
azi făcut promisiuni categorice, care realizeaza, 
visul naţional bulgar, adecă: marea Bulgarre. 

Un ziar rusesc despre România 
şi Italia. 

Viena. - Ziarul cadetilor-ruşi „Rieci" ce 
apare la Petrograd scrie că cercurile diploma
tice nu atribuie nici o importantă pregătirilor 
militare ce se fac în România şi Italia. Diplom<t
tii noştri, - scrie „Rieci", ~ nu cred în apro
piata intervenţie în răsboiu a acestor ţări. .Pro
babil că şi aceste două state au hotărît să aştep
te momentul când se va croi noua hartă a tu
ropei pentru a prezenta atunci pretenţiunile lor. 
In tot cazul până în preze)lt nu avem absolut nici 
o dovadă care să ne arate că Italia, sau Roma
nia, sau chiar Grecia vor intra în acţiune? 

Exportul României. 

Bucureşti. - Intre delegaţii guvernului ger
man sosiţi la Bucureşti şi ministerul Căilor /"e
rate Române s'a încheiat o înţelegere privitor 
la transportarea mărfurilor şi cerealelor cum
vărate în România pentru Germania. ln baza rz
cestei întelegeri Germania va trimite în Roma
nia 300 de vagoane goale pentru transportarea 
acestor mărfuri. ln gările şi magazinile din Ro
m(mia s' a aglomerat marfă flentr.u. 10.000 vagoa-
ne pentru Germanil,J.,,--AiiSma şi Ungaria. 

~·· 

,.,,--~ 

---- Lupte decisive se poate da numai 
în Polonia. 

Bern. ·- Colaboratorul militar a·l ziarului 
„Berner Bund" declară că atacurile ce le fac 
Rusii în Bucovina şi în Prusia orientală sunt 
zădarnice deoarece lupta <lecisivă poate avea 
loc numai în Pokmia. 

Eşuarea năvăllrel ruseşti tn Ardeal. 

Roma. - Semioficiosul „Tribuna" ocupându
se cu evenimentele de pe câmpul de răsboiu din 
ost scrie, că înaintarea ·Ruşilor spre hotarele Ar
dealului a eşuat. Dealtcum această înaintare:-, 
ar fi avut numai o însemnătate politică, iar o 
importantă militară aceste operaţiuni n'au putut 
avea deoarece pentru pătrunderea în Ardeal 
există numai două drumuri pe cari le ţin în pose
siune trupele austro-ungare cu forte, cari în tot 
cazul sunt destule, oa să împiedece înaintarea 
prin strâmtori a forţelor mai mari ruseşti. 

Viena. - Comandantul suprem al trupelor 
ruseşti, care acum o săiptămână îşi aşezase car
tierul pe -0 înălţime de lângă Po.i-Oriţa, a fugu 
iarăş la Suceava. Dealtoum nu a avut loc nict o 
schimbare în situaţie, .care in general e bună. 

ln Bereg se mal dsesc Ruşi. · 

Ungvâr. - In comitatul Ung nu se mai gă
sesc 1Ruşi şi trenuri lungi militare .. transportă 
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prisonierii. Singur numai în comitatul Bereg Se 
mai găsesc trupe la Vezerszallâs şi acum Ruşn 
se retrag şi din acest comitat. 

Se aşteaptă o mare luptă la gra
nita polono-prusiacă. 

Copenhaga.-Corespondentul ·din Petrograd 
al ziarului „Morningpost" scrie: La cursul <le 
jos al Vistulei, de partea dreaptă a râului nu pu
tem spera la un eveniment mai important. Jn 
acest ţinut au avut loc până acum numai lupte 
mai mici mai cu seamă lu·pte de recunoaşteri 
între cavalerie, în direcţia spre Mlava, ce se ga
seşte la graniţa prusiacă. In curând însă situa
ţia se va schimba aşa, că acest ţinut va fi teatrul 
luptelor decisive. Spre nord dela cursul de Jos 
a.I Vistulei Germanii fac pregătiri mari pentru 
o înaintare energică . .frontul se întinde aci deta 
Dobrzin până la Kborigelci, la 20 chilometr1 cre 
graniţa germano-rusă. Trupele de recunoaşte
re ruseşti au constatat că Germanii au aşezat 
în front foarte multe tunuri grele şi în general 
se poate constata din activitatea febrilă a Ger
manilor, că ne găsim în preseara unei mari lupre. 

Nici nu se poate pricepe - scrie core~on
dentul - de unde primesc Germanii atâtea ln
tăriri. Unii cred, că aceste trupe au sosit de p~ 
câmpul de răsboiu din Prusia-orientală, un<Ie 
au fost până acum în linia de apărare dela la
curile Mazuri, dar e posibil .ca ele să fi fost a
duse din linia germană dinspre sud de Vistula, 
gândindu-se că pentru o rezistentă împotriva Ru
şilor sunt suficiente şi forte mai mici în poz1-
tiile extraordinar de întă·rite. 

Un aeroplan aruncă bombe ta 
Cladova.1. 

Bucureşti. - Un aeroplan austro-ung-ar a 
aruncat 4 bombe asupra C1adovei (lângă Du
năre, în fată cu Turnu-Severin). Sârbii au îm
puşcat asupra aeroplanului, dar fără succes. 

Audienta fostului prim-ministru 
român, Carp. 

Bucureşti. - Regele l'a primit pe fostul 
prim-ministru român, Carp, în audientă. Au
dienta a făcut mare senzaţie, ţinând timp mai 
îndelungat. 

· Un congres a4 aviatorilor englezi. 

Roma. - Ziarele din Roma anuntă din sor
ginte sigură, că puterile triplei întelegeri vor 
începe în curând o acţiune puternică pe uscat 
şi pe mare. Deasemenea aceleaşi ziare anuntă 
ştirea că colonelul em(ez Repin!Yton propune 
un congres al aviatorilor în scopul de a coor
dona mai bine operaţiunile diferitelor armate. 

Se crede că această propunere a ~ăsit ecou 
favorabil în cercurile engleze. 

franta vrea să formeze o nouă armată 
de vânători senegalezi. 

Berlin. - Ministrul de răsboiu francez a 
semnat o decizie pentru formarea unei noui ar
mate de vânători senegalezi. Deoarece ace~tia 
după cum a dovedit-o experienta, nu pot c;u
porta clima din Europa, măsura aceasta trebuie 
considerată ca un act disnerat. 

Ajutoare pentru Serbia. 

Berlin. - Ziarul grec „lfestia" din Atena a
duce stirea, că în Egipt două mari transporturi 
de trup'! stau gata de plecare pentru Serbia. 
Din aceste trupe 80.000 sunt Indieni. iar 50.000 
soldati englezi, cari vor merge la Antivari. 

La aceasta ,Jfreuzzeitzmg" adaogă că şti
rea ziarului grec este absolut fără te~iu. 

Pozltia reciprocă a anatilor şi Ruşilor 
la Tarnow. 

· Berlin. - „,Berliner Lokalanzeiger" află 
dela un ofiter de pe front, că aliatu pun sula în 
coaste Rusilor în re1>1:iunea Tarnow . .Este ade
vărat că aici terenul nu ne este favorabil, dar 
în schimb avem superioritatea artileriei. Po
zitiile ruseşti se urcă repede dincolo de Dunajet 
ca Ia 4 metri înăltime, pe când din partea noa
stră se ajun1>1:e .la această înălţime cu mult mai 
departe spre vestul râului. Terenul intermediar 
este deschis si înlesneşte astfel inimicului privi
rea în directia noastră. Noi în schimb avem în 
fata Tarnowului o artilerie pe cât de puternică, 
pe atât de numeroasă, care domină pe inamic. 

Martl, 2 februarie n. 1915. 

Din declaratii'e prisonierilor rezultă că Rusii 
consideră focul nostru de artilerie ca insupor
tabil. 

S'a stabilit că infanteria rusească din tran
şee, fără a fi bombardată, s'a retras în fu1>1:ă 
când trecură proiectilele urlând peste ~apetele 
lor. 

Atacul unul submarin rusesc. 
Viena. - Wolffbureau din Berlin află din

tr'un loc competent, că micul crucişător ger
man „Gazelle" a fost atacat în ziua de 25 Ian. 
n. lân1>1:ă Insula Rugcn de către un ';\s sub
marin duşman, care a avariat crucişătorul 1Z:er
man cu o torpilă. Stricăciunile nu !'un~ însem
nate si crucişătorul a putut să ajun~ă într'un 
port german din Marea Baltică. Victime nu 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 1 februarie n. 1915. 

Un major român victima unei explozii. Din 
Bucureşti se anunţă: Joi dimineaţa s'a răspân
dit în capitală svonul, că la arsenalul din Ro
ma s'a produs o groaznică explozie, cu prilejul 
unor experienţe ce se făceau cu nişte obuze. In
treg arsenalul ar fi sărit în aer în urma a-cestei 
teribile exploziiuni. Pr-intre victime se spunea 
că s'ar afla şi membrii unei comisii militare ro
mâneşti, în frunte cu majorul Cernovodeanu 
din artilerie. Această comisiune fusese trimisa, 
după cum se ştie, să recepţioneze, în Italia ma
terial de artilerie . .ExpJozia s'a produs în tim
pul când romisiunea română făcea ex.perienţe 
de tragere. 

Interesându-ne la legaţiunea italiană, ni s'a 
afirmat că, în adevăr, acolo s'a primit o scurta 
telegramă, în care se ~une, că la o fabrică \le 
munitiuni din Itailia s'a produs o explozie şi ca 
printre vktirne se află şi majorul român de ar~ 
tilerie Cernovodeanu. La ministerul de răsbmu 
de asemenea s'a confirmat faptul, fără amănunte 
însă. Ministerul a primit o telegramă, prin care 
i se anunţă, că majorul Cernovodearru, trimis 
în misiune pe 6 luni în Italia, pentru recepţto
narea munitiuniilor de artilerie, ar fi căzut vt~
tima unei exploziuni într'o fabrică dintr'o lOC3.
litate aşezată î.n nordul Italiei. 

·Majorul Pa1UI Cernovodeanu, din reg. 2 al'
tilerie, unul dintre cei mai distinşi ofiţeri de ar
tilerie, fiind specializiat în chestiuni tehnice a 
fost trimis în Italia spre a recepţiona materiate 
de răsboiu. Pe când se făcea experienţe cu m
şte granate de mână, una din ele a făcut exiplo
zie înainte de vreme . .Explozia produsă l-a rănit 
grav pe major, care, după câteva miinute a mu
rit. 1Majoml Cernovodeanu absolvase şcoala ae 
răsboiu în mod strălucit şi era un ofiţer de mare 
viitor. ·Eria abea de vre-o 36 ani şi foarte apre
ciat în toate cercurile, atât pentru valoarea sa 
militară, cât şi pentru însuşirile sale ca om ae 
societate. 

„Eu sunt tare micuţ şi nu pot să vă răsplătesc!„." 
Redactorul ziarului nostru a primit următoarea 
scrisoare foarte duioasă dela un elev român din 
lezvin, corn. Timiş, a cărui tată e pe câmpul de 
luptă: 

Iezvln, 28 Ian. 1915. 

Iubite domnule redactori 
Eu pruncul lui N. Stanic va rog tare ferbinte 

din tot gândul meu dar şi vă multămesc foarte 
frumos pentru foaia ce am primit-o dela dvoastre. 
Acum însă eu mă aflu fără putinţă a vă face bani 
pe ele. Să faceti bine şi să le opriţi până mi-l'o 
aduce Dzeu pe iubitul meu tai.că acasă, atunci 
iarăş ti-om Iace cunoscut. Căci eu sunt tare micuh 
şi nu pot să va răsplătesc; eu sunt şcolar fn clasa 
a VI-a . . 

T alea meu e în bdtdlie 
Dumnezeu de el să ştie. 

Salutare caldă dela mine 
pruncul lui N. Stanic. 

Iubitul meu! foaia îti va merge regulat şi în 
viitor. Dorinţa noastră este ca foaia ta iubită să-ti 
fie o mângăiere în zilele de jale pentrwinimioara ta. 

Banchetul în onoarea lui Scotus Vlator. Zia
rul Az Est" aduce ştirea, ·că cunoscutul scrntor 
engi~z d. Seton W atson, care scrie sub psen-



Martf. 2 Pebruarle n. 1915. 

ctonimul Scotus Viator, a fost obiectul unei vn 
manifestatiuni de simpatie la Bucureşti. Llga 
natională şi sindicatwl ziariştilor au dat banc11et 
în onoarea lui. La acest banchet au luat panc 
şi mai multi politiciani de frunte, între cari d-nn: 
Nicu Filipescu, Take Ionescu, P. Grădişteanu, 
N. Fleva etc. etc. 

D. T. Ionescu a golit păhaml în sănătatea 
regelui -Angliei, precum şi în sănătatea ce!Ul 

~------sărbător.it. · 
·'?~- D. Seton Watson a toastat pentru M. Sa re-
- gele Ferdinand şi regina Maria, a căror înru

dire cu casa regală a Angliei îndreptăţeşte ta 
multe sperante. , 1 .• J ,~ 

Cutremur de pământ în Rus. In 26 Ian. n. 
dimineaţa la 2 ore40 minute s'a simtit un mare 
cutremur de pământ la noi. Toată mobila din 
odăi s·a mişcat. Pagube nu au fost. Direcţiunea 
cutremurului a fost dela apus spre răsărit. -
A B. 

Pentru 1 O (zece) locuri la „Masa studenţilor 
acad." „Dr. Aurel Mureşianu" din Cluj sunt a 
se înainta cererile până la 6 faur n. c. la adresa 
directiunei institutului de credit şi economii 
„Economul", Cluj, strada Wesselenyi M. Nr. 26. 
Cererile au să fie însoţite de următoarele do
cumente: a) indice sau atestat de maturitate; 
b) atestat despre starea materială proprie şi a 
.părinţilor, precum şi despre numărul membrilor 
familiei şi c) declaraţiune dacă au vre-un sti
pendiu sau nu. 

Beneficianţii din semestrul prim, cari au sa
tisfăcut condiţiilor, vor fi preferiţi. Cluj, 28 Ia
nuarie 1915. Direcţiunea institutului de cred. şi 
econ. „Economul". · 

Apucătură gazetărească. Interesantă este a
IJUCătura unui ziarist dintr'mt oraş ocupat de 
urmele beligerante. II supără mult văzând, cum 
greutatea şi mărimea franzelelor · (jămiştelorl 
scade zilnic, dar nu putea descrie faptul, te
mându-se, că i se confiscă fo1ia. A iventat ur
mătoarea istorioară: ,.Un amploiat s'a pre
zentat la medicul din clinica oculistă de-acolo 
cu rugarea să i se scoată din ochi un obiect ce 
i-a intrat şi care îl supără mult. Trei medici în
cercară în tot felul de a scăpa rpe nefericitul om 
de suferinţa dureroasă, dar înzadar, că obiectul 
intrat în ochi era foarte mic. Examinând cu mi
croscopul, 5'a constatat, că era una din franzele 
ce se fac de când a isbucnit răsboiul...." 

Pentru văduvele şi orfanii eroilor noştri. Ne
consolaţii Dr. Lazar Popovici, medic în Viena 
şi sotia sa Delia n. Marienescu, din cauza tim
purilor grele de răsboiu, lipsiti de mângăiereri. 
de a putea esista la astruoarea rmăşitelor pă
mânteşti ale bunului şi neuitatului lor tată Dr. 
A tanaslu Marienescu, în loc de cunună peri„ 
toare pe cosciugul lui, dăruesc 50 cor. la fon
dul Andrei baron de Şaguna pentru ajutorarea 
cu ipreferintă a văduvelor şi orfanilor rămaşi în 
urma eroilor noştri căzuţi pe câmpul de onoare. 
Pentru prinos, implorând mângăiere celor \n
durerati, exprimă sincere mulţumite, în •numele 
Reuniunei meseriaşilor sibiieni. Vie. Tordă
şianu, prezident. 

Moartea unul erou. Victor Poo de Boerenl, 
student umversitar la facultatea de medicină 
din Budapesta, voi.untar, î.n etate de 19 ani, ln 
a treia lună petrecută pe câmpul de luptă din 
Galiţia şi Polonia rusească, ca sergent la com
pania 13 din regimentul 63 de infanterie, a fost 
lovit de un glont duşman în lupta crâncenă din 
Polonia rusească şi a murit moarte de erou in 
ziua de 2:7 Decemvrie 1914. 

Pentru odihna su~letului acestui erou s'a suj\t 
parastas în ziua de 31 Ianuarie st. n. în biserica 
gr. cat. din Lozna-mare. 

f'ie-i somnul lin şi memoria binecuvfintafa' 
1' Oscar Obedeanu. Unul dintre pictorii ro-

mâni cu frumoasă reputatiune, Oscar Obedeanu 
a încetat din viată în Bucureşti. Pictor de ta
lent, apreciat autor de tablouri militare şi isto
rice, Obedeanu a fost foarte stimat şi încurajat 
de regele Carol. :El lasă între lucrări câteva por
trete interesante ale regretatului re~e Carol 
şi ale regelui f erdinand. Studiile şi le-a făcut 
la Mtinchen. 

Legatlunea română din Nlş a comunicat mi
nisterului afacerilor străine din România, că di
recţiunea căilor ferate sârbeşti, este de acord 
cu :punerea în circulaţie a două trenuri de marfă 
pe săptămână, între statiunile Salonic şi Prn
hovo. 

Arestarea casierului armatei franceze. Zi
lele a~este a fost arestat la Paris casierul ge
neral al armatei fanceze, Desclaux, fost şef de 
cabinet al ministerului de răsboiu. Despre acect
stă arestare, care a produs o vie indignatie in 
toată ,f ranţa, se comunică următoarele amă
nunte: 

De câtva timp se observase că de două-trei 
ori pe săptămână, Desolaux trimitea la Paris 
pe adresa amantei sale numeroase colecte cu 
provizii şi a.Jte obiecte. La 19 c. doi soldaţi fiina 
opriţi având nişte pachete, au declarat că sunt 
încărcate de d. Desclaux. Autorităţile militare 
punând să fie supraveghiat I-au su.prins pe câna 
sustrăgea obiecte di·n magaziiJ.e armatei. Des
ola·ux şi amanta sa au fost arestaţi. Consiliul <le 
răsboiu al guvernului militar din Paris va ju<le
ca pe vinovat. . 

Generatul l(luck. Incă dela începutul răs 
boiu.Jui un nume devenise popular: von Klucrl. 
Armata care o conducea generalul Rerni.ar. oo· 
nunţase un mers vertiginos spre Paris şi lumea 
înmărmurită privea retragerea trupelor franceze 
în fata duşmanului care nu cunoştea obstacole 
în drumuJ care-l ducea .Ja o singură şi uriaş ae 
grea ţintă. 

Generalu! von Kluck, care a cunoscut gbria 
celei mai frumoase ofensive - într'o lună ae 
zile atinsese punctwl Maux, atât de aipropiait ae 
capitala frnntei, încât parizienii auzeau canona
da tunurilor germane - a ştiut să păstreze ne
ştirbită g.lorja sa atunci când în fata tnupelor 
sale armata franceză a opus uriaşa sa rezistenta 
care s'a transformat apoi în câteva zile î•ntr'o 
aprigă ofensivă. 

De soarta trupelor lui von Kluck ,atârna ln
tr'o clipă de grea încercare, .tot frontul german 
care se angajase într'o luptă gigantică ce pu
tea duce la înfrângere. 

Von Kluck a reuşit însă să scape de sub lo
vitura extraordinară pe care i-o pregătise cu 
atâta ta:!ent şi răbc!are marele apărător al fran
tei, genenalisimul Joffre. 

ln retragerea sa, care va rămâne celebră pnn 
dibăcia conducerei şi rezistenta trupelor, ge
nernlul i.rerma:n a salvat frontul german oare tt 

putut să se refacă după insuccesul de pe Marna. 
Şi iarăş numele generalului a fost pe bwze1e 

tuturor: ·lumea .a fost din nou străbătută de fai
ma foi. 

Dar toate se uită; generalul von Kluck a fost 
înghiţit în massa cea mare a luptelor, ocean Qe 
trupuri a căror energie e oondusă de un singur 
gând: mur·im ori învingem. Ca orice anonlrn 
generalul clădeşte aoum .j}artea foi din unaş~ 
lucrare, pe care furnicarul de oameni, deoparte 
şi <le alta ia celor două fronturi duşmane, ctne 
ştie dacă o vor putea vre-o dată desăvârşi!„. 

Prevederi. Din timpul răsboiului dela 1870, multi 
oameni de seamă din Rusia au scris asupra răsboa
iclor; şi unele din Prevederile lor se adveresc. 

Marele critic literar Mihailovschi a spus: „Răsboiul 
îşi are asigurată hrana, încă pe mult timp. Europa va 
mal avea îngrozitoare spectacole de sânge şi deva
stare: va auzi strigăte de canonade. Europa va avea 
încă, înainte-I, un lung şir de ani de militarism". 

Turghenefl, deasemeni, prevede marile încercări. 
Când au început ostllit:ltile intre francezi şi Ger

mani, la 1870, iată ce a scris marele romancier rus 
Dostoiewschi, care atunci era în Dresda: 

„fără r~sboiu, omul se anchilozează în ~onfort şi 
bogă tle; devine aproape Incapabil de gândiri generoase: 
pe neslmtite cade în barbarie. Fără suferinţă, nu poţi 

pricepe fericirea. Prin violenţă se câştigă împărăţia lui 
Dumnezeu. Franţa pornise spre degenerare. O durere 
trecătoare n'are însemnătate: ea o va suporta şi va re
naşte prlntr'o idee, la o viată nouă ... " 

Dostoiewschl admite răsboiul ca un rău necesar, dar 
se ridică cu vehementă- împotriva grozăviilor cari s'au 
săvârşit după lupta dela Sedan. 

„Nu-i departe timpul, încheie D., când politica noa
stră rusească, când politica noastră europeană germa
nofilă va trebui, şi ea, să se transforme. In curând vom 
vedea fundul sacului". 

$1 concluzia sa se găseşte în volumul de corespon
dentă (1871-1872), într'o scrisoare trimisă confratelui 
său: Maikoff: - „Ceea cc a clădit sabia, nu va dura". · 

Dar oare ceea ce cliL'.este barbaria - durează? O 
civilizatle care se razlmi\ pe tunuri, ca pe nişte şaram
poi, pare mai solidă decât o baratcă de lemn, aşezată 

pe tarasl de lemn, în mijlocul unei mlaştini? _ 
Câtă vreme victoria unul neam este asiiurată de 

forţă, nu este un păcat împotriva umanitătll - să mli
resti calibrul tunurilor şi să înmulţeşti armele. ~-

Pal!. ~. 

Ultima o.ră. 
IN JURUL INTREVEDERll DINTRE REGII 

ROMÂN SI BULGAR. 

Bucureşti. - Ziarele bulgare vorbesc de.s
pre o apropiată întrevedere, ce va avea loc m 
curând, între M. Sa regele Ferdinand aJ Bulga
riei şi M. Sa regele Ferdinand al României . . 

llltrevederea va avea loc în România pe unul 
din domeniile Coroanei. 

Roma. - Ziarul „Tribuna" a interviewar pe 
d. Ghenadieff, care a declarat că nu ştie nimic 
asupra apropiatei întâlniri între regele Roma
niei şi (arul Bulgariei, după cum a mers svonul 
în străinătate. R.aporturiie dintre dintre Blgaria· 
deoparte şi Serbia şi Grecia de altă parte se lm
bunatătesc din ce în ce mai mult. Bulgaria nu 
are de ce să fie ostilă Turciei. 

Guvernul bulgar e cu totul neutral, nu· ur~ 
nici o preferinţă fată de beligeranţi şi nu facr. 
dec{;t să vegheze asupra intereselor tărei. 

Opinia pul>lică fără nici o deosebire e mul
·tumită de această atittuline a guvernului, care . 
e sigzir că poate să se bizue pe sprijinul întrr-
gului popor bulg{l;T", câml e vorba de a apăra inte
resele politice . 

NEUTRALITATEA ROMÂNIEI. 

Bucureşti. - România a lăsat să se bată 
monede de aglnt în Germania. Exportarea şi 
transportarea monedelor de ari:;lnt a fost per· 
misă. 

Guvenul român a permis ca 2râul vândut 
Germaniei să fie transportat în vaKoane Ker
mane. 

Bucureşti. - Ministerul nostru de flnante 
avea comandat la "Cassa. Basse et Selwe" din 
Altona o cantitate de monedă de andnt de câte 
doi, unu şl 50 bani, în valoare totală de vre-o 
20,000,000. Aceste monede au sosit in tară in 
schimbul tram:itulul, acordat de l(uveroul no· 
stru, unei sume de optzeci milioane aur. destl· 
naţi băncilor germane din Turcia. 

ITALIA INTINDE LIMITA APELOR 
TERITORIALE. 

Roma. - Italia a comunicat Statelor-Unite 
că a întins limita apelor teritoriale italiene dela 
3 la 60 mile. 

Statele-Unite au recunoscut autoritatea Ita
liei de a lua această măsură. 

SE ASTEAPT Ă O LUPTĂ DECIZIV Ă 
IN CARPATI. 

' ' 
Milano. - „Corriere delia Serra" scrie că 

ofensiva monarhiei în ·Carpaţi s'a pornit pe o 
întindere mare.-In Londra se atribuie mare im
portantă az:estei ofensive şi se crede că se va 
ct·esfăşura o h11)tă mare, care va avea o influinţă 
mare asupra situaţiei din Galiţia. 

NOUi LUPTE IN BUCOVINA. 

Bistriţa. - ln Bucovina pe câmpul de lupta 
dela lacobeni s'au pornit noui lupte. Artilerra 
rusească face tncercări fără nici un rezultat. In
fanteria uu se mişcă din nici o parte. ... 
SÂRBII SE PREGĂTESC PENTRU OfENSI· 

VA NOASTRĂ. 

Sofia. - Sârbii aşteaptă ofeuslva noastră. 
fiecare om întreg a fost înarmat. Afară de a· 
ceasta au trimis în Rusia o deJegatie, care să 
cealfă ajutor. Oraşele Nis şi Vskiib sunt pline cu 
refugiatu din localitătile de lângă Sava sl Drina. 
====================================== 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Caut 
un practicant de farmacie 

cu sau fără practică. Ofertele să 
se adreseze farmaclstulu! Vlrs~ll 
Vlad, Gyulafehervâr. Postul se 

poate ocupa Imediat. 
(Va 2353-10} 

~ 
\_ 
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CELE MAI eX.Cf.LENTE • 

CEASU Kl D"E TUlll szLANNAR Es R6TH 
.·~·-- ' --...,... - - ::.· _-

(Pa iOSl) 

I 

executa din otel. fier şi arama 
precum şi repararea precisa a 

acestora pe tanga garant!. 

Papp lalman 
fabricant de ceasuri pentru turn 

Temesvâr-Gyârvâros, FG-u. 34 

- Prospecte gratis. .._ 

La dorinţi merg pe chaltulala 
- mea la fata loculul. -

8ozs6: J'44ty4s 
fabrici de ciment ,1 în· 

treprlndere de zidire 

llba-Iulia (Gyulafehervar). 
(Bo 1742) 

Execută: pa.dinenti.rl de te· 
rasso, granit, moz&io, beton, 
oheramit ·~ mosaio: precum 
şi canale dtt beton fi funda
menta pan~u ma,ini, lucrări 
de ciment şi beton, iesle, fân
tâni artezieJl,e şi basenuri, po
duri etc. cu preţuri moderate şi 
serviciu proJllpt. - Pe lângă 
preţul de fa\lrică se mai capăiă 

- ţement de beocin şi portland. 

Car:l StUraer 
fanar 

succesorul lui 

Hermannstadt 
Saggasse 22. 

--· 
• Oferi lucrări de cAnepl curatl: funii pentru: transmisiuni, • 

funii pentru care, legătoare. ştreanguri, căpestre. cin· 
gAtoare aţe pentru rolete, aţă pentru saci etc. 

• MARE ASORTIMENT DE. AŢE Şl FUNĂRll •• 
Revlnzltorll prlmcac rabat I Su 2060 

••••••• 
NOUĂ 
prăvălie 

de obiecte 
mecanice. 

• • li . • 

NOUĂ 
privălfe 

de obiecte 
mecanice. 

01 stimă aduo la cunoştinţa on~ public 
dm localitate şi din provincie, ~ tn . 

T1mlşoara-Cetat~ (Temesvar-Belv.) Lo90nc1yi-ter 16; 
. lângă biserica catedrală, am desphis 

o excelentă prăvălie de obiecte mecanice 
cor~spul'lZMoa:e . tutW10r cerinţelor modeme. - Ţin tn depoz;t <w.le 
mai bune_ matJlnl• de ·easwt9 bietelete~t~fono1trafe; execut totfelul 
de lucrări tn branşa mea, cu preţ~ moderate şi l}le lângă guranţă~ 

Cu deosebită s c h ns te r. G t ..{ meeanle stimă: · U S Z iii V' 
fost conducător al atelierului mecanic a lui STAM.. ~. lSu 2211) 

~ 
întreprindere . de picturi de sticli, 
altare, biserici şi sticlărie decorativi I Oradea-mare (Nagyvarad), Arany-janos-u. 14~ 

li (Sa 2166) 

1 • 
Execută foarte frumos pictarea de sticlă, 

I I biserici, altare, icoane şi fresco, totfelul de.: 

lucrări de marmoră. Execută decoraţiuni de 

I sticlă, lucrări pe mozaic italiene şi americane. 

Aurituri şi eictarea tablourilor staţionare. 
• 

.-"f'~.:..:==---.,.~:: . 

I CEL AUi MARE MAOAZIN DE BLANARIE 

Dnd .(S S.(n-dor Kotozsvar 
d d tJnlo-utca 8. 

3 

.__...._.,..,_.., 

ltl ncomaadi 19 ltentl• oa. pubUc din lo
calltate tl provincie bolatul 1iu uordment de 
bllnirle '* preţurlle cele mal convenabile. Ar· 
1co1e de labrlcatle "oprle: mantale de blanl. 
w ... de cilitorle, mantoaDe, boare. cicluU 
pentn domni tl doqme. 81tlma modl tl la· „„ Cii pat. Preturl Ieftine. Primeşte ortce 
1Mrirt de blinirle pentna prefacere. clptuştre, 
dptutlr• tl collaru mantalelor. Sentchl 
ll'Olllllt tl contt.llntl°'9 . Numai marii buni tl I aemdl „ 1-td ran:_ --~Du 1275-) 

ln mal multe rlndurl decorat. 11 fondat tn anul 1884 

Heckenast Janos 
C111Sfrtcter fe a•tart, 1c11lpttr 11 S b f h I -
urilor. Restaurător1I iieceui ii ZOm I 8 J, 
PregAte,te 1 iconostase, altare, am· 
voa~e, cripte, statui sfinte 'i întregul 
aran1ament bisericesc, în orice sti~ con· 
fonn pretenziunilor artistice ti pe lângl 
preţuri convenabile. Se recomandi la 
renovarea a~ta~elor v~hi. - Planuri ; 
ca.taloage tr1~1t gratuit precum fi pn· · 

··~~~~~~~. m1rea muncn o face pe spesele ale 
4111 proprii Pf;!m„te ...,. ...,.„ „. • • .... • aoeut1 

• „rantl H• 1411 

Preturi moderate. a a . Conditiunl favorâblle de platl.. 

I -Dnf k Kal a •t•li•r •• colorat ,, e m n fUrtCI de Arlţtn, 
· ' pe cale chimiei . 

Ouj (Kolozsvâr), str. Hegediis Sândor nr. 5. 
Recomadl coloarea ,1 curltfrea. 
pe cale chemlcl a hainelor de 
dame tl blrbatf, peEdelelor, lu· 
crurilor brodate ,1 de mini etc 
ln bucate g1tt1 sau desficute de· 
olaltl, pe IAngt o ne<-utare con· 
'tlintioasl 1t recunos<:Uri de so-. 
Udl. Am lntrOdus : desinfectarea 
11 curltlrea penelor, la caz de 
urgentl ln ffmp de 12 ore. -
Comandele cu poşta conştllntlos 
tl punctual. - Halntle de doliu . 
se executl cAt se poate de repede.. Du 1345 • ••na ••~-4'Slt•_.._._.,. ma _. 

• 
ţ 

-

~ 



Marti, 2 Februarie n. 1915. . ,,ROM A.NUL" Par. '7. 

. '._, „ 

·-· - - .. _ . ....., ______ .___.., ____ _ 
Intreprindere „V AT T" mecanicii şi electricii a~ 
L E I T N E R, Cluj, (Kolozsvar). 

Birou şi magazin: Szeehenyl-ter 41. (Palatul Szekl). 
Stabiliment : M.alom·utea 8. 

Va 9071 

. 
Reparlri de automobile ,1 guml pentru a-:tomobile, mare atelier reparator de 
maşini de eusat, '1delete, m~ini de scris, gramofoane; preţllJ'i iettlae, exe· 

cnţie 1ollai. - La comenzile din provincie nu se socoteşte pachetarea. 

Cine se referi la acest ziar primeşte 100;0 rabat. 

j „----------------
~ 

f ,. 
I 

r 

PUL TER VENCEL 
fabricant de instrumente muzicale · 

Marosvâsârhely, Deâk ferenc·u. 7. 
(Ungă Palatul Cultural). 

Depozit bogat şi foarte bine sortat de V I OL I NI 
. noui şi vechi şi pentru şcoalll, CITERĂ şi c I ar 1-

n ete, INSTRUMENTE DE SUFLAT, ha rmon i ce 
fi părţi de instrumente etc etc. ORAMOFOANE şi PLĂCI în 
•sortiment bogal CORZI (strune) din străinătate cu ton curat pe 
Jlngă garanţă. - Reparaturile se execută prompt şi conştiinţios. 
·• (Pu t847J 

', 

I li 

Unde 
se pot cumpăra 

cele mai bune şi 

mai elegante 

_PLOIERE? 
..-~ '· 

E 

tl 11 d c ~:le ~ai a~~:~~:ă1~ E 11·ta11 t • ca s 
fi ploiere pentru dame şi bărbaţi iri executare perfectă şi 
~estetici, de calitatea cea mai bună şi cele mai moderne 

plbituri pentru bărbaţi 
,în executare recunoscută de cea mai bună. 

:"ămeţ!l1 de modă al~ şi colorate; .,:~~=~.rri~w.·. 
~ y GULERE şt MANOETE :·)1!1'. „_.·,:fu' ·'- .::_ ~· 
"' „ mo ':· ·~ 

_;ilbe şi colorate; BATISTE de buzunar; 4/ ,;::. ' .:. 
:BRATELE; CRAVATE pentru gulere ·„ • 
Şimple şi duple; CĂMEŞI din păr de v-:_::rt!tc~~-~·~~ 
J~amilă; CIORAPI şi alţi articlii de modă fi-~~~~~ 
~ bărbaţi în sortiment bogat şi cu pre· §~~~~ 
ţturile cele mai ~eftine se pot cu~păra dela '~~~~ 

iGUSTAV SCHMIDT 
: fabrici de paraplee tl prilvlJfe de artfclli de modl pentru blrhaţl 

lJ SIBIIU (Jagyszeben), Piata :are. .palatul ..Bodenkredit".
1 

,'GEASUBI ~ENTBU ·. BISEBIGI. 
SZĂNTHO 

GYULA 
fabrici de ceuurl pentru blserld 

NAOYVĂRAD, 
Damjanlcb·atca 30 mm . 

••• Ofer I ceasuri pentru bl1e-
rid cari se trag odatl pe 
Jăptlminl, qdată la 8 zile fi 
odată la zf, durabile si pre· 
ciae. Preţuri ieftine. fabrici 
cu putere electrici. Oaranţă H~----~-~-„~~~t{t~~;Q 
pe mal mulţi ani. Pretcurent ! Q ~-~ 
la dorinţi se trimite eratls. i Jll ~- mr 
Plici (tablă) pentru ceasuri '~- .. ,~
cari lnmineazl ·noaptea, exe
cutate admirabil. - Preturi 
Ieftine. ,1Sa 88) 

. Uferantal dlecaelor li'• or. tl gr. -=atb. .~ 

Premiat Expozlţta fateraaţ. de modl., Paris 1911: Grand Prix şi med. de aur 
Expoziţia unlv. dta Roma 1911: Grand premia fi medalia de aur 

-------------------------------------------------

SIBIIU, Str. Cisnădiei 30 
Telefon nr. 172. 

: Croitorie civili şi militari· : 

Mare· depozit de stofe engleze şi indi-

1 
gene, precum şi totf elul de articole 
militare. (1845-30). 

Dacă. suferi ln 

DURERI DE STOMAC! 
Fără durere tn timpul cel mai scurt şi cu eiguranţl, chiar '1 ; 

cele mai neglijate cazuri, foloseşte . ! 
. ~ 

,LA.X,A", (purgativul de fiere) a lui Săndor,; 
l 

care curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile . nef olo- ţ 
sitoare cari sunt lipite de ele şi prin aceasta tmpiedecă tncu· i 
ierile şi toate morburile ce ar proveni din aceste, ş. a.: durere ' 
de cap, sgârefurl, arsuri, apăsare de stomae, Iritare de vo- i 

. mare, greaţă, dgălell etc. f: 
. ! 

O sticla costa 5~ fli., 6 sticla ~eo4ată 2'50 fli., 12 sticla 5 coroane. ~ 
Efectul purgativei de fiere „L A X A„ va fi permanentă daci· 

deodată folosim 

,,Re~enolul" (balsam de sto1nac) a lui Sândor, ~ 
„REGENOLUL", această esenţă de stomac vindecă orice soiu:, 
da morburi de stomac şi intestine precum şi dw·erea cie cap, ~ 
curgerea (năpădirea) de sânge, curăţă sângele şi face apetit tn •· 
gradul superl.ativ .• In ~azuri de colică şi iritaţie de vomare ln; . 

· -' timpul cel mai scurt are efect. ~ 
l 

O stlelA eu tndrumădle de lipsă costă 1·20 filerL' 
Originalul .~„ • 'i .. JtegenolllJ • ae ·poate afla la preparatorul original J 

farmacist în Erdliszentgyorgy (Ardeal)~'\ 

•• ' :. 
Ff e«mre stlelă e provizuti eu vigneta ,,Th.IJEJIUL" la ee e de i 
~·~•ţ . .- Ae .Ml ·'"Q\11&ae.: · • ,{Sa~ : 
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TELEFON 
NR. 7500 

Executare 
promptl. 

„'R OM ANU~ Marti, 2 februarie n. 1915. -----------. ....-...- __.... 

• #' .„_ 

CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 

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

ARAD 
STRA[}A ZRINYI, NUMĂRUL lJa. 

'.--' 

' 
. Piind aprovizionat cu· cele mal mo-
derne. maşini din strilnitate şi patrie 

. ca: maşini de cules,. maşl~I de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de virsat clişeie, 

· ·. ·precum şi cu cele mai moderne litere, . 
·« primeşte spre executare tot felul de 

opuri, reviste, foi, placate, registre, tl 
părituri 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 urgenţi. Se execută tot 
~ felul de lucrări ~e aceasta branfe dela 

cele mal simple „ plnl la cele mal fine. · 

TELEFON 
NR. 750, 

Preţuri 
moderate. 

_________ __;,.... _____ ...;.._ ______________ _ 
~ dlN>tll'del „Concordia" socJetate pe actn 111 Arad. - Editor respoasa&ft: prot. VASlLt. tiIUl~A. 
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