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Crutarea bucatelor 
şi traiul simplu. 

Cu privire la cruţarea bucatelor, despre nu
trirea 11ovoratiunii în timv de răsboiu şi despre 
datorinţa de a trăi simPlzi şi cu cea mai mare 
crutare s'au pronunţat, între alţii, ministrul un
gar de agricultură, ministrul de interne austriac 
şi ministrul de interne german. Dăm şi noi, în 
extras, aceste trei adrese, si anume: 
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amestecată.„ Acum fiindcă în scopul consumu- fiecare să cugete, că mesele sale trebuie să 
lui proporţionat al provizii.lor de secară şi de servea~ă pentru săturare şi hrănire, nu însă 
grâu este de liipsă, ca nu numai aceia, cari cum- plăcerii şi risipei. :f eriti-vă deci de necump[tt 
pără făina sau pânea să mănânce astfel de pâne, în mâncare şi băutură, renunţaţi aPoi la ocazii 
ci fiecare locuitor din tară, fără osebire, recere festive cu banchete ... 
pr.in aceasta pe toti a-ceia, cari coc pâne acasă, Să nu cădeti însă nici în greşeală contrară 
din făina m~i>Cinată din productele proprii, să nu lăsându-vă înşelaţi de frică a cumvăra vrovizii 
consume ·pâne din grâu sau secară curată, d de prisos. Prfo aceasta s·ar ridka numai pretu
făina de grâu şi secară să o amestece cu 1/s făină rile 1pentru sine şi pentru alţii. Toti, mai ales însă 
de orz, cartofi sau ,porumb„. Astăzi păcătuieşte aceia, cari au procurat deja provizii. să fie foarte 
în L'Olltra patriei acela, care mânâncă ;pâne din energic făcuti atenţi, că mijloacele de traiu, a
făină de grâu curat sau secară curată, sau care nume făina, păstrată în locuri nepotrivite se 
bucatele, de cari nu are neapărată trebuinţă în strică şi nu se mai poate folosi ca hrană pentru 
economia sa, le retine"... om. 

Adresa ministrului nostru de agricultură fiindcă această recercare ministerială, nu a Nu se pot hotărî· regule deopotrivă pentru 
către toti agricultorii Ungariei. lată pasagiile avut răsunetul dorit, guvernul a <lat ordonanta toate împrejurările cu .privire fa nutrirea popo
din această adresă: publicată şi de noi în scopul roohizitionăr.i~ ce- ·raţiunii în timp de răsboiu. Pentru aceea se dau 

„fiindcă nu prea avem putinta de a procura realelor ş.i a luat dispoziţii, ca şi producentii <le ai.oi numai câteva sfaturi, a căror observare este 
mijloace de existentă din străinătate> trebuie cereale, adecă agricultorii, să macine cerealele în interesul grabnic al fiecărui individ şi al ob
să trăim, întocmai ca aliatii noştri, din provi- (bucatele) de lipsă sub o controlă riguroasă, ca ştei. 
ziile proprii. Inimicii noştri socotesc, că vitejii în felul acesta să fie, oarecum, constrânşi şi Carnea. ·Consumarea de multă carne este 
noştri cu toate că luptă atât de vitejeşte, nu dânşii a .consuma pâne din făină de grâu sau ·p-retuită din seamă afară mult. Nu e de lipsă a 
vor mai putea susţinea mult lupta, pentru că secară, amestecate cu a treia parte făină de orz, ·consuma carne în fiecare Zli sau de mai multe-
noi în cur<lnd vom ajunge în lipsă de pâne şi , b f" · · L 1 v • • 1 l · v 

astfel vom flămânzi. Această nădejde a inimici- I porum sau carto 1• on pe ZI. ; a mu te gustan, mai a es a cma. se 
lor noştri nu se va îmTJlini, pentru că noi avem 11. poate înlocui carnea cu alte bucate nutritoare 
din toate atâta, de cât avem trebuin(ă. Ca Î.rlSll I Adresa dată de rninisterul de interne austriac şi sătiease (lapte, brânză, prăjituri cu lapte şi 

• t · • · v • v • V cu privire la nutrirea poporatiunii în timp de făină). 
totuş, m re on ce 1mpreJuran, sa nu se iveasca răsboiu. Tăierea animalelor tinere este păgubitoare 
undeva vre-o lipsă, prevederea înteleaptă •1e , d.i·n punct de economi..r-. Carnea de vi"tel este şi 
dictează să fim crutători la extrem în între- I „lrnimicii noştri vreau să ne facă să flămân- „ ........ 
buintarea tuturor ·mijloacelor de traiu. lndeo- zim. In nenumăratele lor înştiinţări se arată mai ·puţin nutritoare. ,.Car.nea de viţel este nu
sebi trebuie să crutăm P"râul şi secara, pentru limpede acest scop. Ceeace nu au reuşit să mai pe jumătate carne", zice proverbul poporal. 
că recolta anului 1914 a fost mai slabă decât facă prin armatele lor de milioane, voiesie să Pentru carnea de vită şi de porc formează 
cea din anii trecuti. Pentru ca să nP. ajungă I câştige tăindu-ne importul de mijloace de traiu carnea de oaie si de berbece o înlocuire preti
neconditionat proviziile de grâu şi secară din 

1

. şi punând poporaţiunea noastră în fata perico- oasă. întocmai ca şi vânatul şi peştele. 
·- -anul-1914 şi bravilor noştri soldati să te putem .lului de foamete. !Resturile de carne sunt <te a se întrebuinta 

da încontinuu tot ce e mai bun, regimul a po- Dar nici acest ·plan nu va isbuti, dacă f.iecare m economia casei la gătirea. diferitelor ·soiuri 
runcit, ca proprietarii de mori şi comerciantii <liin noi îşi va impune cea mai strictă <latorintă de bucate (supă, .prăjituri cu carne şi făină etc.) 
să furnizeze poporaţiunii numai făină pentru şi <lrept directivă .pentru modul de trniu, de a Lapte, brânză. Laptele şi brânza formează 
pâne, care este amestecată cu a treia parte .proceda economiceşte cu mUloacele de hrană cea mai prindpală şi după împrejurări cea mai 
făină de orz, porumb sau cartofi ori cu alte de care dis;pune. binefăcătoare ;hrană de albumină şi .pot oferi o 
amestecuri ce sunt iertate. La asigurarea hranei ipopomlui este fiecare bună înlocuire a cărnii si ouălor în caz de lipsă. 

ln urma acestei ordonante a guvernului, acea i chemat să -00opereze în timpul răsboiulllli de Laptele şi brânza, anume laptele smântânit, mai 
parte a puiblicului care consumă pâne de cumpă- ! fată. dar fiecare si poate să coopereze. dacă îşi departe. zărul. laptele acru, şi alte soiuri de 
rat sau din făină <le cumpărat, trebuie să con- 1 va întocmi modul său de traiu conform cerinte- ' fapte şi proveniente d·in lapte ar trebui folosite 
sume numai pâne coaptă din o astfel de făină I lor bi.nelui de obşte. i cât mai des la gătirea bucatelor. 

Pe culmea munţilor. 
Pe culmea muntilor bătrâni 

· Numiti frumos: „Carpatf'. 
Petrec de luni şi săptămâni 
La loc de tabâră Români 
Tăcuti şi 'ngândurati. 

Porunca i-a adus aci, 
D11şmanu-i tine 'n loc. 
Si niciodată mz po(i şti 
Jn zorile ce s'or ivi 
Ce-a scris al tău noroc. , 

Dar tot atât! Până trăiesc 
Nzi s' amărăsc de traill, 
Nici chiar atunci când flămânzesc, 
Căci nici acasă nu găsesc 
De multe-ori mălai11. 

Când vine câte-un glont duşman 
Si ia vre-o doi din ei, 
La ce s'ar mai boci în van? 
Asa dă Domnu 'n câte-un an 
Năpastă la ai săi. 

Cu greu trec zilele, ciz greu, 
far noaptea-i făr' sfârşit. 

Numărul poporal pe 1 an 4. cor. 

---· 

Si ştie bunul Dumnezeu 
Ce-a mai avea în gând11l săn 
De oameni tăinuit. 

Dar noaptea ei privesc ln sus 
Spre stehele din cer, 
Doar le va da vr'un semn Isus, 
Căci ei nădejdea 'n El şi-au vus 
Nu 'n glont şi 'n lănci de fer. 

Iar când îi prinde somnul lin 
Si-i leagănă în vis 
!şi uită-o clipă greul chin, 
Si 'n satul lor pusti11 ei vin 
Si-s ca 'ntr'un paradis. 

Se pun la vorbă cu ai lor 
Cu pruncii mititei 
Si numai glasul gloa.nfelor 
Si şuierul granatelor 
I-alungă dela ei„ •• 

ln zorii zilei strălucesc 
lncărantitii brazi, 
Dar ei acum nu-i îndrăgesc, 
Căci alte gânduri îi muncesc 
Si alte doruri azi. 

Ion Băilă. 

Preţul 11nul exemplar 10 fileri. 

I 

„Noua noastră regină poetă". 
Sub titlul acesta d. Al. Hodoş publică din prilejul a

pariţiei volumului „Vistltorul de vise"' de regina Maria 
a României următorul articol de apreciare: 

Duioasa Carmen Sylva, care a ilustrat atâta 
vreme tronul României cu darurile sale literare 
-· işi poartă acum tristeta acolo, în pacea mun
ţilor, la umbra zidurilor pioase a Curtii de Ar
geş, unde doarme acum umbra marelui nostru 
rege„. Regina-văduvă nu mai poartă acum pe 
frunte decât cununa de lauri a poetei glorificate, 
iar pe umeri haina grea a durerei... 

Dar a fost dat. se vede, ca noua regină -
regina Mat ia, - şă strălucească acolo sus, a
lături de conducătorul destinelor tărei, şi prin 
aceleaşi daruri de luminoasă inspiratoare, prin 
aceeaş scânteie ruptă din fascinatoarea artă. 

Ne 'aducem aminte de acea frumoasă pu
vcstire, apărută pe când regina de astăzi nu era 
decât principesa plină de gratie şi de bunătate. 
povestirea întitulată „Crinul vietii", din care 
ieşeau pentru prima oară la lumină calitătile 
strălucitoare de scriitoare a Altetei Regale. 

Principesa Maria fusese de altfel totdeauna 
cea mai generoasă ocrotitoare a artiştilor, -
căci singura noastră asociatie de pictori şi de 
sculptori s'a întemeiat sub lnalta Ei prezidenţie 
de onoare. 

Numărul poporal po 1
/, an J eor 
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Unsoarea. Lntrebuintarea unsoarei se poate I 
restrânge de multeori fără nici o scădere. l.n e
conomia casei, anume la gătirea bucatelor, este I 
neapărat de lipsă cruţarea acestei matenii de 
hrană scumpă, înlocuindu-se cu alte materii mai 
ieftine. Materia suplinitoare cea mai bună pentru 
unsoare este zahărul,; în loc de a ipune pe pâne, 
bunăoară, unt, se pot da poame,'. marmeladă (lic
tar), miere ş. a. 

Făina, pânea. Prin ordonanţe oficiale a fost 
obştea îndatorată să amestece făina de grâu şi 
secară cu alte soiuri de făină (de orz, porumb 
şi cartofi), ca prin această amestecare să se 
cruţe la facerea pânei provizii.te de cereale. De 
puţina sohimbare a gustului ăstu.i fel de pâne 
să nu se disguste nimenea. Nici în economia ca
sei să nu se întrebuinţeze făină de grâu sau se
cară neamestecate. Prejudiţiul contra soiuri~ 
lor de făină întunecată este neîntemeiat, pentru 
că şi aceste sunt nutritoare şi priincioase. 

Cu totul altfel să se proceadă acum eoono
mkeşte ·cu .pânea; să nu se taie pâne mai multă, 
decât are să se consume. Şi resturile de pâne 
şi franzele (jimble) se pot întrebuinta la pregă
tirea de bucate nutritoare şi satioase (supă de 
pâne etc.) Oamenii trebue să se desvete a mân
ca numai pâne moale; pânea vârtoasă nu e mai 
Putin nutritoare. 

Grisul de orz şi ovăs, ca şi :cel de hrişcă şi 
orez este potrivit pentru multe bucate din făină 
şi lapte şi se pot folosi ·Ca mH!oace obişnuite de 
hrană. Aceeaş se poate zice şi despre grisul de 
porumb, (cucuruz) care este mai ipotrivit la fa
cerea mămăligei decât făina de ,porumb. 

ZămurHe de tot felul de fă·ină şi lapte, în cari 
se pune orzul curăţit, arpăcaş (ovăs pisat), cir 
de ovăs .pot să deie bucate nutritoare. 

Păstâi0ase. Păstăioasele (fasolea, mazărea 
şi lintea) merită şi ele o deosebită consideraţie 
putându-se întrebuinţa la gătirea multor feluri 
de bucate satiose şi nutritoare. 

cartofii. Pentru însuşirea lor nutritivă şi 
pentru multipla lor întrebuintare cartofii (crum
pene) fac un pretios serviciu ca articol de nu
·tremânt. Pentru a proceda economiceste cu 
cartofii ei trebuie ferti cu coaje cu tot, şi după 
aceea curătiti; altfel se pierd multe materii 
nutritoare din ei. 

Legume. Legumele sunt vrednice de a se 
î·ntrebuinta în bucate pentru diferitele lot însu
şiri bune, pentru schimbare şi pentru bunul lor 
gust, cum şi pentru că sunt satioase şi prin ele 
se pot cruta alte mijloace de traiu. 

Cine dispune de pământ necultivat sau de o 
grădină de ornament, să cultive cartofi tim·· 
purii, legume, salată ş. a. El poate obtinea pen
tru casa sa şi adesea şi pentru altii adausuri 
preţioase pentru masă. 

Acum cu „Visătorul de vise'' regina Maria 
ne desvălueşte un admirabil colt al tempera
mentului Său plin de grije estetică pentru tot 
ce atinge degetele sale măiestre. 

.,Visătorul de vise" e povestea unui tânăr 
artist, - pictorul Eric Gundian dela curtea re
gelui Wanda, marele Crai din Miază-noapte, 
- care plecă în lume t>entru a găsi cei doui 
ochi zăriţi în vis. 

Pictorul începuse să zugrăviască în sala de 
serbări a regelui o pânză minunată ce repre
zenta: „Triumful Amorului". O minunată săr
bătoare de nuntă, în care toate persoanele se 
îndreptau, pâlcuri, pâlcuri de veseli tineri şi de 
fete spre un tron strălucit. Pe acel tron sta o 
femee, îmbrăcată într'o haină aurie, care cur
gea în cute „ca un râu în bătaia soarelui la as
finţit, în spre tinerii şi fetele, cari cMtau câ11-
tece de laudă, legănând deasupra capului ra
muri înflorite, şi aruncând albi trandafiri în faţa 
tronului Amorului". 

Dar acestei femei, împodobite atât de mi
mmat, artistul nu-i putuse zugrăvi fata, pentru 
că el văzuse în vis chipul de care avea nevoe 
şi doi ochi îl urmăreau pretutindeni, deşi nu-i 
găsea nicăiri. 

Şi Eric plecă să caute ochii. pe cari îi vi
sase. Rătăceşte în toată lumea şi a fiecare pas 
crede, că şi-a găsit plăsmuirea visată. Intru 
târziu, după ce s'a smuls din brate calde ce 
căutau să-l tintuia2că aiurea, artistul, într'o 
noapte caldă, îşi vede cu ochii visul. - ochii 

„ROMANUL'1 

Zalzăr, poame. Zahărul se întrebuintează. 
adesea nepotrivit, numai ca delicateţă, pe când 
el, de fapt, este un articol de hrană extraordi
nar de însemnat şi de aceea ar trebui să se în· 
trebuinteze, pe cât posibil din belşug; cum s'a 
mai spus, zahărul poate să hilocuiască unsoarea 
în hrana de toate zilele; prin consumarea în 
ri!ăsură mare de zahăr s'ar putea - mai ales 
având din el provizii mai însemnate - pre
întimpină lipsa şi scumpirea unsoarei. 

In acelaş înteles este arătat şi consumul de 
bucate dulci, poame în orice formă, anume ca 
compot, lictar, cum şi mierea. Este cu scop, ca 
poamele, cât mai de timpuriu, să fie scutite 
de stricăciune şi valorizate în m-0d coresnunză
tor (uscate, ca conserve etc.). 

Băuturi. Apa stâmpără mai bine setea. Lan
tele este băutura cea mai nutritoare. Cu mij
loacele întrebuintate, adesea cu prisos pentru 
băuturi svirtuoase, se pot procura mai bine 
n'jloace de hrană necesare. Materiile brute 
(bucate, cartofi, poame etc.) întrebuinţate la 
facerea băuturilor spirtuoase pot servi mai bine, 
valorizându-se ca mijloace de nutremânt. 

Şi cafeaua şi tea ajung numai prin adausul 
de zahăr şi lapte a fi preţuite ca nutremânt. 
In locul acestor articole transoceanice, cari se 
pot acvira numai în cantităti restrânse şi scum
pe, ar putea să se întrebuinteze mai bine lapte 
sau supă de lapte, orz cu lapte ş. a. 

Pentru copii băuturile spirtuoase sunt în 
tot cazul stricăcioase, iar cafeaua şi tea cel 
putin de prisos. 

In genere să se observe regula, ca să nu se 
fiarbă mai mu1t, decât se mânâncă de obiceiu 
şi să nu se uite că şi ceea ce rămâne se poate 
folosi cu altă ocazie. Prin pregătirea cu gust 
a feluritelor bucate, prin schimbarea cu price
pere a lor şi prin încunjurarea hranei unilat1~
rale se va îndestuli pofta de mâncare chiar şi 
cu cele mai simple mâncări. 

La gătirea bucatelor joacă un rol însemnat 
crutarea materialului de ars. Cărbunii, mai a
les, să se crute •în aceste vremuri grele. 

In bucătărie si în cuTJtoarele de încălzit să 
nu se pună dintr'odată nrea multi cărbuni. Cu 
cât este mai jos pătura de cărbuni ce arde, cu 
atât se uzează mai bine materialul de încălzit. 

Când se aprinde focul, uşa deasupra tre
buie să fie ·închisă şi uşa de sub grătar des
chisă. 

După ce focul a încenut să ardă bine. uşa de 
deasupra poate să fie lăsată în parte deschisă, 
iar cea de sub grătar închisă aproape de tot. 

Când focul nu mai arde cu flacără trebuie 
să se închidă ambele uşi. 

La cuotoarele de fer 1•<-'l trP.h11ie deschisă 
numai când se pune pe foc material de ars. I 
Arderea să fie regulată numai prin usitele sau l 
şuruburile ce cuptorul le are spre acest scop. 

din vis, - ochii unei făpturi aeriene, fermecă
toare, care par'că plutea în văzduh ca o spumă 
uşoară. 

Era atât de plăpândă însă fata aceasta, era 
atât de delicată, încât, în prima lor îmbrăţişare 
de dragoste, - ea e răpusă de fericire şi moare. 
Moare ele fericire, în bratele visătorului de vise, 
care-si atinsese idealul, -- dar la atingerea bu
zelor lui idealul se prefăcu în ţărână. Iubita vi
sată zăcea foră viată. 

Atunci Eric Gundian se întoarce la curtea 
regelui, şi cu moartea în suflet începe să pic
teze fata acelei femei - aşa cum o visase aie
vea. 

Şi când sfârşi tabloul, - muri şi el, ca şi 
cum şi-ar fi îndeplinit menirea. 

• 
Mai presus de toate în cartea reginei Maria 

sunt imagini, imagini şi iar imagini. 
Sute de subiecte de tablouri alegorice sau 

de peisaje, redate cu o putere neobişnuită de 
descripţie. Toate lucrurile: flori, lacuri, văluri 
uşoare de spumă, păduri, stânci, sclipire de lu
nă, întinsuri de zăpadă, străluciri de noapte, 
grădini. .. toate prind culoare şi trăiesc o viată 
tainică, misterioasă, plină de o poezie a na
turei mistică şi adâncă. · 

Artistul care nu-şi poate sfârşi opera şi plea
că în căutarea idealului, pe care dacă-l găseşte 
nu-l poate strânge în brate decât pentru ~-1 
zdrobi, - şi apoi ultima inspiraţie, plătită cu 
viata, - sunt pagini simbolice mişcătoare. f: 
povestea atâtor şi atâtor artişti, cari plătesc cu 

Joi, 18 februarie n. 1915. 

Concetă(eni şi femei! Cătră voi este în
dreptat acest advertisment ca să vă împliniti 
datorinta ce o aveti pentru obşte şi prin acea
sta şi cătră voi înşi-vă. 

Să nu fiti fără griji acum, ci fiecare să se 
pună în serviciul obştesc. Nimenea să nu crea
dâ că concursul său nu va fi bine venit. Numai 
multe picături găuresc piatra. 

Părintii, fratii şi sotii voştri sunt pe câmpul 
de luptă. Ei îşi varsă sângele nentru biruinţa 
noastră. Aduceţi şi voi o jertfă pentru patrie, 
pentru care vitejii noştri soldati aduc asa de 
mari jertfe în fiecare zi. 

Toti să crute proviziile de traiu şi să caute 
a se arăta vrednici de aceste timpuri mari''. 

Ce e blocarea 
anunţată de Germani? 

- Voci de pressă. -

Se telegrafiază din Londra: 
Ziairnl „Times" sicrie că nu trebue luată în 

serios declaraţia Germainiei privitoare la blo
carea comercială a tuturor coastelor Angliei 
şi relevă că un blocus, pentru a fi valid, trebue 
să fie efectiv şi în situaţiunea actuală a forţelor 
a·ngajate, afinnatiu:nea gernnană către ţării~ 
neutra.le că Germania este în stare să facă acea
stă blocare este de bună seamă de necrezut; zo
na dedarat <le a fi considerată ca wnă de răs
boiu este foarte vastă. 

Ziarul „Daily Chronicle" examinează ai:ti
ool·ul •patru ail <ieclaraţiunei din Paris şi sone: 

- .Un bloc pentru a fi valid trebue să fie real 
adkă să fie menţinut de forte suficiente .pentru 
a împiedeca accesul pe coastele inamice. Ca o 
.oonsecintă dar Germania ne având dominatiu
nea asupra mărilor nu poate face blocarea. 
Submarinele nu sunt de aj.uns şi nu pot da ga
ranţiile trebuitoare unei adevărate blocări. De
claraţiunea de blocare a Germaniei nu este dar 
serioasă şi va trebui să ·oonstrângă pe riscul său 
năvile neutrale să o respecte. O altă regulă care 
este .corolarul celei dintâi este că blocusul este 
viţiat prin absenta timporară a năvilor blocante 
şi trebue să fie din nou anunţat de îndată ce a
cestea reapar. Germania care are ·numai câteva 
submarine ar trebui să anunţe blocarea în fie
care zi. 

Un al treilea punct este că submarinele ger
mane chia·r într'un bloc efectiv nu ar fi în drept 
să scufunde năVli care ar viola blocusul; subma
rinele .ar avea numai dreptul să aresteze o navă 
neutră şi să o dnd înaintea tribunalului care 
judecă asupra prăzi\()r de răsboiu; poate ar avea 

idealul zdrobit, plăsmuirea cea mai genială a 
lor ... 

Stilul e curgător şi vioi, - imaginile bogate. 
Iată de pildă un pasaj, la întâmplare: 

,Atunci se desfăşoară ochilor lui ceva de o 
newusă frumusete: lângă bătrân se ivi o f_emee 
strălucitoare, străvezie; o femee a cărei fa~·.:t 
d'abia o putea desluşi. Capul îi era plecat îna · 
poi şi amândouă bratele ei ridicate •. luci~u ca 
raze de lumi·nă arătând spre cer. ·Hama ei lun
gă flutura în jos, brumă plutitoare, până la mar~ 
ginea apei, unde se pierdea ca un .n?ur. Şi as~ă 
ceată aburie, se înfăşura în jurul pic10arelor ba
trânului şi pe când se ridica încetinel pânil 
la inimă, o' minunată preschimbare se ivia îr. 
bătrânul pustnic: ucenicul lui încremenit văzu 
cum treptat cădea de pe dânsul povara anilor; 
cum trupul gârbovit se înttlţa drept; şi o clip<!, 
fulrreră în ochii lui vedenia unui chip bărbătesc. 
plit; de putere şi de frumuseţe, apoi... totul se 
şterse. O suflare a vântului risipi intreaga mi-
nune în locul întunecat. unde nu rămăsese decât / 
un nour de fum. care pluti câtva albastru-ce- _/ 
nusiu. peste luciul adâncului: apoi, chiar din mij-
loc, izbucni o flacără ce pâ!păia. pătimaşe şi or. 
bitoare şi care se înălta încet, ca o limbă de 
foc, tot mai sus, mai sus, până pieri din ochii 
lui!" 
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dreptul să o scuf un<le dacă ar prinde-o a doua
oară, şi o navă neutrnlă oare violează blocusul, 
dacă a fost ata<.:ată fără rezultat de submarin, 
are tot dreptul să scufunde submarinul. Din toate 
condiţiunile blocărei Oermania nu va putea îm
plini nid una. Orice încercaire din partea Ger
manilor de a ataca un vas neutral în virtutea 
blocărei anunţată numai pe hârtie, va constitui 
o ostilitate. Scufundarea năvilor neutre cu pa
sageri şi echipagii air fi o atrocitate care ar în
dreptăţii .pe acele state neutrale să deolare răs
boiu Germaniei. 

In aceeaş ·ohestiune ziarul „Tribuna" scrie: 
Steagul nu este de ajuns pentru a dovedi na

tionalitatea; naţionalitatea se probează printr'o 
vizită. Dar tocmai pentru acest motiv Germania 
poate fi sigură că statele neutrale vor 1protesta 
contra principiuJu.i a se asemui navigaţiunea 
„pacifică" cu aceea a statelor beligerante; după 
. oum vor protesta din răsputeri de câteori vre-o 
navă engleză va naviga sub pavilionul vre-unui 
stat neutral. Pentru a pune în aplicare dreptul 
său de a afunda o .navă ipână a se conv~nge dacă 
este neutrală sau nu, Germania invoacă 
violarea declaratiunei din Londra, de că
tre •chiar •năvile engleze, care au seque
strat pe bordul vaselor neutre adeseori 
nuimeroş.i ·Germani. Dar fată de o încălcare a 
unui drept nu se 1poate ră.wunde ·cu un atentat 
la viata omeneasică. 

.Statele beligerante au toate drepturile în a
fară de acela de a atenta la viata supuşilor sta
telor neutrale. 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiate. 

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

Budapesta. - Dela cartierul principal se a-
11untă: In Polonia rusească şi în Galiţia situatia 
generală nu s'a schimbat, au avut loc numai 
lupte de artilerie. 

Pe frontul din Carpaţi se dau lupte violente. 
Atacurile Ruşilor, repeţite ziua şi noaptea în 
mai multe rânduri împotriva pozitiunilor alia
ţilor, le-am respins cauzând duşmanului mari 
perderi şi am făcut prisonieri 400 Ruşi. 

In Bucovina operaţiunile se desfăşoară favo
rabil. Am trecut peste linia Siretului, respingân
du-i pe Ruşi în lupte neîntrerupte spre Prut. 
Spre sud dela Kolomea s'au desfăşurat lupt,;, 
mai mari. Aci am făcut nrisonieri ieri 500 Ruşi. 

Berlin. -- Dela cartierul principal german se 
anunţă: Pe câmpul de răsboiu din apus am res
pins atacurile duşmane făcute împotriva tran
şeelor engleze cucerite de noi la St. Eloi. Alt 
eveniment mai însemnat nu mai e de raportat. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, luptele de ur
mărire dealungul graniţei Prusiei orienta!e şi 
dincolo de aceste granite, au un curs foarte fa
vorabil pentru noi. 

In Polonia spre nord dela Vistula am ocupat, 
după scurte lupte„ localităţile Bjesk şi Plock. Arn 
făcut cam la 1000 prisonieri. Spre sud dela Vi
stula n'a avut loc nici un eveniment mai în
semnat. 

Pressa din străinătate publică cele mai fan
teziste ştiri despre luptele, ce au avut Ioc la in
ceputul lui februarie spre ost dela Bolymow, 
în cari Germanii ar fi avut perderi enorme. 
Constatăm că perderile Oermanilor în ra1mrt 
cu succesele câştigate la aceste atacuri, au fost 
minimale. 

Pericolul vapoarelor neutrale. 

Haga. - Sosind la guvernul olandez nota 
Germaniei privitor la blocarea Angliei, în r:1i
nisterul de externe olandez a avut loc ieri rlinti
:neaţă o conferinţă, la care m1 luat parte afară 
de ministrul de externe şi ministrul de răs\JOiu, 
reprezentanţii societăţilor de navigaţie mariti
mă. Rezultatul confcrentei nu e cunoscut. Dup~. 
cum ser.ie „ttandesbladet" în conferentă s'ar 
f'. hotărât ca vapoarele comerciale imediat ce 
vor observa vre-un submarin sau alt vas ger
man s~'t se oprească. Tot acest ziar anunt1 că 
societatea de navigaţie reg. olandeză a sistat 
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deocamdată mersul vapoarelor sale la ttavre. 
(A. T. U.) 

Transporturile de răsboiu ale 
Statelor-Unite. 

Berlin . .._ Din Boston se anunţă: Din cei 
20.000 de cai, cari au fost cumpăraţi •pentru an
tantă în America, 600 - primul transport - au 
fost porniţi cu vaporul lberia din Boston la Man
d1ester. Pe vapor se mai găsea afară de aceşti 
cai şi 16 vagoane cu automobile mai mid, cari 
au fost •comandate de armata engleză. După da
tele oficiale din Washington în luna Noemvrie 
au fost exportate din Statele-Unite pentru f ran
ţa, Anglia, Canada, Japonia şi Rusia puşti in 
valoare de 1,194.510 dolari, cartuşe în valoare 
de l,?31.2:15 dolari şi 93.640 fonti prav de .puşcă. 

Operatiunile franceze la 2ranit~le 
Elvetiei • 

Viena. - ,.Neues Wiener Tagblatt" anunţă 
din Ziirich: „Zi.iricher Tagesanzeiger'' scrie: 0-
peratiunile francezilor la granita Elveţiei sunt 
provocătoare. Bateriile franceze, cari bombar
dează poziţiile germane sunt în unele puncte nu
mai ta 1 chilometri de graniţa Elvetici. Pro
cedura aceasta ne reaminteşte numai că fran
cezii şi-au aşezat bateriile îndărăptul catedralei 
din Rheims. 

Luptă aeriană. 

Copenhaga. - După o ştire din Londra un 
pilot belgian a sburat ieri deasupra Colognei !;ii 
a aruncat bombe asupra taberei militare. S'a 
impuşcat asupra aeroplanului duşman din turnul 
catedralei, :pilotul belgian a scăpat însă cu apa
ratul său neatins. 

50,000 Ruşi apără Cernăutul. 
Bucureşti. - Ruşii au în Cernăut numai 

50,000 de oameni. Suburbiul Posa a fost forti
ficat. 

Inalntarea spre Cernăuţi. 

Budapesta. -· Dela cartierul pressei se a
nunţă: Situaţia pe întreg frontul e favorabil!'t. 
Inaintăm încet, dar neîntrerupt şi fără ca să pu
tem fi opriţi. In strâmtoarea Duela unde Ruşii 
au încercat cu forte de tot mari să ne rupă 
frontul, am câştigat superioritate deplinrt. Aci 
se dan acum numai lupte de poziţiuni şi roiul 
principal îl are acum artileria, ca şi la Nida şi 
Dunaeţ. 

In Bucovina ne găsim pe linia Siretului la 
două zile depărtare de Cernăuţi. Peste Siret încă 
n'am trecut cu forţe mai mari, detaşamentele 
noastre de recunoaştere au a.iuns însă până la 
Cernăut. Inaintarea mai repede o îmJ)iedecă pe 
terenul greu din Bucovina şi schimbarea vremii. 
Vremea moale a înmoiat pământul şi aşa dru
murile sunt greu de umblat. De altă parte însă 
chiar în urma acestei împrejurări, trupele au 
acPm putină odihnă. Din toate acestea se vede 
că ştirile despre luptele mari ce s'ar fi dat în 
strâmtoarea dela Duda şi în regiunea Cernău
tu lai nu sunt adevârate. 

Un refugiat bucovinean despre 
atrocitătile Ruşilor. 

Bucureşti. - Cunoscutul scriitor român Mi
haiu Sadoveanu pubiică în „Universul" enarările 
unui refugiat bucovinean. care pe un viscol cu 
zftpadă fugind din Bucovina, l'a rugat să-l pri
mească în casă. 

„Alaltr1eri dimineata - a spus refugiatul -
cazacii mi-au incediat casa. ln rândul trecut, 
când s'au dus în munţi, n'a rămas nimic crutat 
de ei, ci au dus cu ei tot ce le-a căzut în cale, 
şi. nu au cruţat chiar nici femeile. Acum, când 
s'au întors bătuti şi urmăriţi, le-am cunoscut 
toată s~llb~iiăcia. Au venit în grupuri şi cu o fu
rie sălbatecă au cerut fân şi ovăs pentru caii 
lor, iar pentru ei de ale rnâncărei. La poruncă 
au dat foc apoi la casa primarului, iar pe câr
ciumarul, care era ovreu, un cazac l'a străpuns 
cu lancea. Un alt cazac, făcân<lu-i-se milă l'a 
împuşcat în cap pe ovreu, ca să-i curme chi. 
1rnrile. Ai noştri se rugau ca să le crnte casele. 
dar cazacii i-au străpuns şi pe aceştia cu lan
cele s'au i-a lovit în cap. Era îngrozitor. In 
cftrciuma ovreului omorât, cazacii se îmbătară 
de rachiu şi umblau din casă în casă, chefuind. 
Au venit şi la mine, nu mai ştiu câti erau, şi în 
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fata mea mi-au necinstit fetita, iar în fata co
piilor mei şi nevasta. Pe mine m'au legat şi 
m'au aruncat sub cuptor, ca să fiu martor la 
necinstirea casei mele. In sfârşit au dat foc şi 
casei mele. Pemeile s'au refugiat în toate păr
ţile, ca să nu le omoară. Insfârşit după ce ne-a 
ars tot, ni s'a prefăcut în cer.uşă toată roacta 
vietii noastre, am plecat în lume şi aşa am sosit 
dle la usa casei Tale, pe acest viscol''. 

Se prei:!ătesc evenlmenre mari 
pe frontul din ost. 

. Stockholm. - „Aftonbladet" anunţă: Ac
tualmente în Caf'lpaţi şi în Polonia sunt în curge
re lupte foarte îndârjite. Poate chiar acum se 
porneşte o nouă mare luptă. Ruşi.i dau ziJnic ra 
poarte, deSIJ)re atacurile puternice ale Germa
nilor. Germanii însă spun ică situaţia aşa zkând 
nu s'a sohtmbat. In Carpaţi, - după cum spun 
Ruşii - ei ar fi înaintat, Bucov·ina însă - după 
cum spun Austr.iaieii - ar fi curăţită de jumătate 
de Ruşi, carri se retrag acum într'o fugă nebună. 
La Suceava şi în jur de alte localităţi - se pare 
-nu mai e vorba de lupte în tranşee, ci de în
naintări de 2-3 mile pe zi. 

· Lupta mare din Polonia a fost îrrmiedecată 
în cursul lui Ianuarie de topirea zăpezii. In cele 
două săptămâni din urmă însă a înghetat. Pro
babil că în Ianuarie s'au făcut noui pregătiri 
si la graniţa Prusiei orientale. In curând - se 
pare - vom auzi despre o nouă luptă, cum a 
fost la începutul lui Decemvrie, cea dela Lodz. 

Năvala Albanezilor în Serbia. 

Sofia. - Biroul de presă din Niş anunţă: 
Albanezii au trecut ieri în număr mare grani
tele Serbiei. lin guvernamentul Pr.izrend trupele 
şi autorităţile sârbeşti, fiind duşmanul în număr 
·covârşitor s'au retras în interiorul tării. Alba
nezii înaintează di1J1 mai multe părţi. Duşmanul 
a stricat sârmele de telefon şi telegrafie. 

Sofia. - Din Niş se anunţă: Atacul Albane
zilor ia o întindere tot mai mare. 1Ei au ocupat 
până acum 6 localităti. Cu prilejul retraQ"erii 
noastre 100 de soldaţi au fost făcuţi de partea 
noastră iincapa·bili de luptă. Până acum nu a so
sit nid o ştire despre garnizoana din Ojuril, 
·care .nu s'a putut retrage la vreme. 

Ruşii fac atacuri violente împo-
triva Przemyslului. -

Berlin. - „MittaP-szeitung" anuntă din Mi
lano: Magrini, corespondentul ziarului „Sec
colo" scrie din Petrograd: 

ln zilele din urmă artileria rusească a por
nit o canonadă violentă împotriva Przemys
lului, dar fără nici un. rezultat. 

Cracovia„ - O cartă ~'loştală sosită din 
Przemysl anuntă între altele: O baterie grea 
de a noastră a avut un succes mare. Cu patru 
împuşcături a distrus 7 tunuri şi 2 mitraliere 
duşmane, omorând totodată si toti soldaţii dela 
acestea. 

Biruintă decisivă la lacurile 
mazuriene. 

Berlin. - Agentia Wolff anunţă: Trupele 
germane au reportat la lacurile mazuriene o 
biruinţă decisivă asupra armatei a X-a ru
sească, care se compunea din 11 divizii de in
fanterie şi mai multe divizii de cavalerie. Ar
mata rusească a fost împresurată de Germani 
şi a fost aproape total nimicită. 

Numărul prisonierilor se urcă peste 50,000 
oameni. Germanii au capturat 40 tunuri. 60 rni
t1 aliere şi o mare cantitate de material de răs
boiu. lmpăratul a fost de fată la luptă. Opera
tiunile au fost conduse de Hindenburg. 

Diferite. 
- Guvernul român a aprobat ca în scopul 

reevirării articole~or de alimentare a popula
tiunii, capitala să ia un împrumut de 3 milioane 
franci. 

._ Se anuntă din Berlin: La lupta ce s'a dat 
la Lick, lângă lacurile mazuriene a fost de fată 
împăratul Wilhelm. După luptă soldatu adu
nându-se în jurul împăratului au cântat imnul 
imperial. 

- Rege~e Belgiei a dat o proclamatie, în 
care îi provoacă pe toti Belgienii dela 20 până 
la 30 de ani să se înroleze în armată. ln caz 
dacă proclamaţia nu ar avea rezultatul dorit, 
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toti Belgienii de 20-30 de ani vor fi chemati 
sub arme în baza unei legi speciale. Se crede, 
că pe calea aceasta se va putea forma o nouă 
armată de 200,000 oameni. 

- Camera otomană a votat o lege în baza 
căreia se poate efeptui pe timpul mobilizării 
absolvarea dela serviciul militar pentru 44 fonti. 
Pot fi absolvati musulmanii instruati şi nein
struati milităreşte. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 17 Febr. n. 1915. 

Slujbă dumnezeească În limba română În_. .•• 
Polonia rusească. D. sergent dela reg. 43 Vir
giliu Spinean ne scrie din Polonia rusească cu 
datul de 7 ·februarie (cenzurat) următoarele a
mănunte interesante de pe câmpul de luptă din 
Polonia: In 31 Ianuarie n. am fost la Petrkow 
la comandamentul general şi trecând pe lângă 
biserica rusească pentru primadată am aflat'o 
deschisă m 'am băgat înlăuntru în speranţa, că 
voi auzi' un serviciu divin în limba rusească. 
Spre cea mai mare mirare a mea, uşile împă
rr1teşti se deschid şi după 6 lun.i d~ zile am a~
zit iară limba românească, în b1senca ruseasca. 
Eu - deşi sunt oficiant de bancă - sunt foarte 
în ~urat cu cântarea bisericească şi având lân
gă mine pe învăţătorul Ioan Căprita din Jur
jova ne-am dus în strană şi am cântat în tot de
cursul liturgiei. Apostolul eu !'am cetit, când a 
intrat Ex. Sa comandantul armatei a II-a cu 
statul major. Serviciul divin l'a celebrat preotul 
militar Hociota din Braşov. La sfârşitul litu~
giei am cântat tot eu Imnul regal spr~ ~ucuna 
tuturora. Biserica este foarte frumoasa ş1 a fost 
tixită de public şi de soldaţi. Preotul r~sesc a 
fost şi el în altar. Ne-am prezentat ap~1 P!e.o
tului militar care a fost încântat de cantanle 
sonore ce I~-am înăltat Tatălui ceresc. Ne-a 
promis, că va interveni pe lângă Ex: Sa ca să 
permită soldaţilor ce sunt în ~prop1~re~ ~ce
stui oraş să poată cerceta sf. b1sen_7a. :aci au 
trecut 6 luni de zile de când dureaza crancenul 
răsboiu, fără ca să audă un serviciu di_vin. î~ 
iimba românească. Azi încă am fost la b1senca 
şi ne-a comunicat părintele ~ă. la ~r~ciu!l ~ c::;
lebrat în Novoradomsk serv1cml d1vm ş1 s a \1-
nut şi sfintirea apei fiind de fată ·Ex. Sa şi în
treg statul major. 

Convocarea cameril ungare. In cercurile 
rarlamentare din Budapesta ~e vorb~şte că 
probabil în prima jumătate dm Martie. se ya 
întruni camera ungară, când se va lua m d1s
cutie prolungirea mandatelor deputatilor şi bu-
getul statului. . . 

Privitor la prolungirea mandatelor vicepre
şedintele camerii Carol Szasz a declarat în fata 
unui ziarist din Budapesta: 

- Prolungirea mandatelor încă nu s'a ho
tă rât. Ştirile răspândite sunt numai combinatii, 
cari se bazează pe răspunsul, ce l'a dat contele 
Tisza contelui Apponyi în şedinta camerii, cân•~ 
primul ministru a declarat, că până când vor h 
ii~ vigoare legile excepţionale nu se vor face 
alegeri. Deocamdată chestia prolungirei man
datelor nu e actuală, iar privitor la convocarea 
cmnerii încă nu s'au luat dispozitii. 

Distingere cu brâu roşu. Vineri, în 12 Fe
bruarie st .. a. c. ziua sfinţilor trei Jeranhl, co
nHma bisericească Obad a avut o îndoită sărbă
toare, şi anume: .P. S. Sa d. episcop al Carran
sebeşului Dr. E. M~ron Cristea, luând în consi
derare multele merite re le--a câştigat ·pe teren 
bisericesc-şcolar şi economic preotul aioestei 
parohii: d. G. Jonescll, i-a permis, - în semn 
de d;tstingere, - purtarea brfrnlui roşu. In acea
sfa zi, a descins la fata locului d. protopresb.iter 
~r! Ciacovei, Augustin Ghileza.n, şi celebrând sf. 
litmgie cu asistenta preotului local şi a preotu
ll'i Ioan Ionescu, pe lângă rostirea unei frumoase 
şi potrivite cuvântări, - la care tot cu frumoase 
cuvinte i-a reflectat preotul sărbător.it, accen
tuând, că ş.i în viitor se va nizui a desfăşura şi I 
cu ma.i mare ambitie activitatea-i de până acum 
- a î.ncins cu brâu roşu pe cel distins, căruia-i I 
dodm şi noi să-l .poarte multi ani cu sănătate, 
spre binele şi întărirea bisericei noastre drept- i 

măritoare. 1 

· Comună darnică. Ni se scrie: Comuna I 
Măderat .pe lângă darea de sânge (a celor ple
caţi la răsboiu ş.i publkati în „Românul'' nr. 25 
şi a-celor 50 tineri (juni) cari vor sta la asentare 
în 18/11; (Vineri) ca•ri cu excepţia a 2-3 inşi, 
sigur vor fi aflaţi a'Pţi, .precum şi a celor 30-40 
plecaţi cu tTăsurile la proviant, au mai dat şi 
alte <lări, cu toată sărăda sătenilor, şi anume: 

La începutul răsboiului au dat şi s'au adunat 
pe seama spitalului ce s'ar înfiinţa în mod pro
vizoriu în comună, .pentr:u răniţi, mai multe mă.ii 
metrice de grâu, cucuruz, mazere şi cartofi pre
cum şi bam. 

In toamnă au trimis 1pe ca.tea preturii cercu
ale aproa•pe 300 per.ini .pe sama răniţifor ce se 
vor aşeza în spitale (Crucea ·Ruşie) di.n AraJ, 
·precum şi alte obiecte pentru soldaţi. 

Cu finea anului 1914 s'au trirnis iP. S. Sale 
dlui fipiscop <liecesan ct.in Arad, peste 60 cor. 
colectate cu tasu.I Îill biserkă, pentru a fi admi
nistrată această sumă la locul :eonpetent. La co
lecta d-nei M. dr. iBot-iş 1pentru răniţii din spita
lul condus <ie d-sa s'au adunat 2 care pline cu 
sad <le mazere, cartof.i, slănină, apoi unsoare, 
ouă, stide cu compoturi, pătlăjele, oale cu pes
met (l.i!ctar) etc. Tot aşa vre-o 3 care pe seama 
spitalului <Hn .Pânicota. 

:Pe lângă aceea ma~ mulţi săteni au S'llbscrts 
obligaţiuni pentru „împrumutul de răsboiu". 

Acestea le-am amintit pentru a•ceea, că multi 
nu dau nill11ic şi totuş pretind familiile lor să fie 
ajutate. -'- Petru Vancll, înv. 

Directlunea poştelor din Oradea-mare face 
atent publkul, că numa:i a•cele scrisori şi cores
pendente sunt scutite de porto, cari sunt adre
sate exclusiv celor mobilizaţi, adocă scr~sorile 
cari ·le înmânează adresaţilor poştele de câmp, 
poştele din Bosnia şi Herţegovina sau scrisorile 
car.i le duce mar.in:a de ·răsboiu. Afară de aceasta 
mai pot trimite scrisori fără timbru numai sol
daţii răniţi din spitale. 

Scrisorile adresate soldaţi.lor din garnizoane, 
nu sunt Scutite de timbru. 

fixarea dării de venit pe 1915. Ministrul de 
finanţe a trimes tuturor direcţiunilor financiare 
din tară, un ordin circular, prin care fixează da
rea de venit pentru anul 1915 şi obligamentele 
contribuabililor, precum şi agendele comisiuni
lor de conscriere, resp. a organelor comunale · 
(orăşeneşti), a direcţiunilor financiare şi a co
misiunilor pentru reclama dării. 

f asiunile de dare trebue prezentate până la 
28 februarie a. c. Cine întrelasă aceasta trebue 
să plătească un adaus de 1 % , calculat dela da
rea fixată şi dacă nici la provocarea direcţiunii 
financiare nu-şi prezintă fasiunea de dare, i se 
impune un nou adaus de 4 % a dării fixate. De 
adausul acesta însă sunt scutiti aceia, cari se 
află sub drapel şi n'au un p!enipotenţiat, care 
să prezinte, să umple şi să subscrie în locul lor 
fasiunea. 

lmpărtire de sământe de nutreturi măie
strite. Cu toate că din cauza răsboiului n'am 
putut să ţinem a:nul trecut adunarea generală a 
·Reuniunii, care să voteze budgetu~ pro 1915,. 
credem că facem bun serv.iciu economilor no
ştri, daică vom împărţi în mod gratuit şi în pri-. 
măvara de faţă între membrH noştri, doritori de 
a cultiva nutreturi măiestrite, sămânţă de tri
foiu, de luţernă şi de napi de nutreţ, cu rezerva 
aprobării ulter.ioare a preţului de către aduna
rea generală. 1Membri.i noştr.i să-şi înainteze deci 
la subscrisu·! comitet cererile în acest scop, cel 
mai târziu vână la. 3 Martie n. c. Membrii îm
părtăşiţi ani,i trecuţi cu asemenea sământe să ne 
facă raport <letailat despre modul de puncedere 
la ·cultura acestor plante şi despre rezultatul ob
ţinut. Sibiizz, 7 tf ebruar.ie n. 1915. Comitetul cen
tral al I~eunhmi.i române de agricultură din co
mitatul Sibi.iu. Pani. lucuţa, prez., Viet. Tordă
şianu, secretar. 

Joi, 18 Februarie n. 1915. 

Ultima oră. 
PRESSA ENOLEZĂ PROPOVĂDUIEŞTE BLOCAREA 

GERMANIEI. 
R.oma. - Se telegrailază din Londra că convingerea 

că. mal de vreme -sau mal târziu, Anglia va fi silită să 
declare blocusul în contra Germaniei câştigă teren din 
ce in ce mal mult. 

„Morning Post" scrie: 
- Ar trebui să inarmăm toate corăbiile noastre, 

spre a respinge atacurile Oermanllor, cari calcă în pi· 
cloare cele mai elementare principii .ale dreptului Inter• 
naţional. Aceasta ar fi de sigur o măsură foarte nime
rită. Răspunsul însă cel mal vrednic din partea noastră 
ar fi blocarea absolută a Germaniei. Am ingădult ca 
Germania să furnizeze mărfuri, ca bumbac, fer, me
tale nelucrate şi merinde de tot felul, ceea ce a făcut: 

I. ca preturile din Oermanla să fle scăzute, punând 
pe vrăjmaşul nostru în stare de .a continua răsboiul; 

2. ca să se ridice cursul navelor prin faptul că nă· 
vile tirllor neutrale au iost puse în serviciul Germa· 
nlel şi in sfârşit; 

3. ca să se ridice preturile pe pletele din străinătate 
prin faptul ci am înlesnit transportul atâtor. produse 
in Germania. 

Această îngăduintă a noastră - încheie ziarul -
trebuie să înceteze fată de un stat care calcă legile 
şi obiceiurile răsbolulul. 

JAPONIA MOBILIZEAZĂ. 

Berlin. - In Japonia au fost chemate sub 
arme 3 contln2ente. In Corea a fost proclamată 
starea de asediu. 

Peking. - Mai multe vase engleze şi japone
ze au îngheţat ve marea deschisă. Vasele au 
cerut, cu ajutorul radiotelegrafiei, alimente. 
Până acum de vasele îngheţate nu s' a putut a
propia nici un vas. 

ALBANEZU AU OCUPAT PRIZREND. 
Londra. - „Times" anuntă: Albanezii au 

năvălit Sâmbătă în Serbia şi au ocupat Prizrend. 

D. TITU MAIORESCU IN 'BUDAPESTA. 

Budapesta. - fostul prim-ministru român, 
d. Titu Maiorescu a sosit ieri aici. Dsa va ra
mâne câteva zile În Budapesta. 

=--=--==--·----=====::.---===~--=·„-

POŞTA ADMINISTRA TfEI. · 

rAlexa Manciu, Vrani. Am primit 14 cor. în 
abonament până la 30 Iunie 1915. 

Aurel foanette, Câmpeni~ Anunţul costă 
2.60 coroane. 
=----==-====:.:-.-- -

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Cumpăr 
cucuruz cu vagonul şi În cantitate 
mai mare, cca 30 vagoane. Merg 
şi la fa.ta locului. Cine are de vân-

dut să se adreseze subscrisului 
AUREL IOANETTE, 

comerciant, Câmpeni (Topânfalva). 
Io 2367-1 

Se cauta 
momentan UN FARMACIST cu 
sau fără diplomă. Cel cu diplomă 
primeşte 300 cor. lunar, plus lo
culntă şi dejun, Iar cel fără diplomă 
200 cor. lunar, locuintă şi dejun. 
Reflectantii să se adreseze d-nei 
Olimpia Rocsin, sotie de farmacist, 

în Llppa, (Temes m.) 
(Ro. 2365-5.) 

Un tânăr român 
expert in ale economiei, caută apll· 
care momentană, pe lân2ă condi-
tiuni modeste. A se adresa dlul 

PETRU POP, 
Bâbcza (p. u. Bogdând) 

Si 2366-2) corn. Sălagiu. 

Tiparul tfp()j[raflel "Concordia" societate pe actll în Arad. - Editor respensabll: prof. VASILE STOICA. 

„ 
· ... 

~-
,· 

- „ . 

~·„ 

- ' '• . 


