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Pe un an •• 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni • • 7.- „ 
Pe o lurnă1 • • 2.40 „ -

Pentru România şi 
străinătate: 

' Pe un an . • 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi Interurban · • · 
Nr. 750. 

Bugetul general al imperiului german pe 
t· 

r ·-. "'" " 1913 se poate evalua la aproape 14 miliarde! 
: •• :·'i, • Arad, 3 Mai. E o cifră de necrezut, dacă n'ar rezulta din 

E o banalitate să se mai repete că prid- desbaterile parlamentare şi din documente 
nile răsboiului general care însângerează hă- oficiale. Negreşit că pentru ca să se poată 
trânul continent al Europei, dela-un capăt la aduna asemenea venituri enorme, ttebuesc 
celălalt, sunt de ordin politic şi economic. puse impozite .grele. Impozitul pe venit e is-

Interesele politice şi economice ale celor vorul principal de resurse al bugetului Ger
două mari grupuri. de puteri nu s'au mai pu- maniei, cam 20 la sută din, totalul încasărilor. 
tu! conci_lia, la un moment da.t, şi conflagraţia 

1 
Se ştie că în 1913 trebuiau Germaniei nu 

a 1sbuc~1t. . . . V • V V • • I mai puţ~n de 12 50 ~iii oa ne pentru arma-
Nu e mai puţm adevarat msa, ca unul dm · mente şi pentru sporirea -cu 300.000 de oa

motivele cari au contribuit foarte mult ca meni a efectivului de pace. S'a creiat, odată 
acest moment fatal să se apropie, este polţ- pentru totdeauna, un impozit pe venit, pra
tica de continue înarmări, pe uscat şi pe mare, gresiv. lmpăratul Germaniei însuş a avut să 
cari reprezentau în bugetele marilor puteri plătească partea sa de 7 milioane de mărci, 
stime enorme, sarcini ·ce deveneau din zi în 
zi mai greu de suportat. 

Politica de rivalttate dintre Franţa şi Ger-
mania, a atras după sine o adevărată nebunie 
de cheltuieli, în cari au intrat şi ·c!elelalţe pu
teri mari europene. 

ln ultimii ani, bugetele ţuturor marilor 
state au crescut în proporţii nemăsurate, de 
pe urma cheÎtuielilor militare. ', 

I 
Pentru ·cele şase mari puteri se poate eva-

lua totalul bugetelor lor la cel puţin 40 de 
miliarde pe an, a<lecă cu l O miliarde mai 
mult decât acum vre-o 6-7 ani! ln această 
enormă dfră nu sunt cuprinse bugetele extra
ordinare ale Franţei şi Germaniei, cari nu
mai în 1913 au cheltuit pentru armamente, 
cazărmi, etc. _'câteva miliarde. 

Era evident că marile puteri europene nu 
puteau să mai suporte multă vreme aceste 
sarcini uriaşe, disproporţionate faţă de ave
rea lor. 

Se zicea că e vorba de ţări bogate şi că 
mărirea impozitelor va împlini lipsurile. Nu 
era însă tocmai aş4 de simplu. 

E adevărat că, multămită unei lungi pe
rioade de prosperitate economică, mai cu 
seamă dela 1904 până la 1911, popoarele au 
câştigat mult, şi bogăţia crescând, sarcinile 
noui au putut fi suportate. Dar de vre-o trei 
ani încoace, s'au învederat semnele unei de
presiuni. O oarecare paralizare a afacerilor 

' financiare, scăderea fondurilor de stat, erau 
semne 'Că această prosperitate făcea loc unei 
crize generale. 

.Lăsând de o parte pe celelalte puteri, să 
dăm mai jos câteva cifre privitoare la buge
tele Franţei şi Germaniei, pe cari, în definitiv, 
lumea economiştilor le consideră răspunză
toare de această- bugetară a -popoa-
relor. 

Numlr&Jl poporal pe l ân 4. ~or .. 
. • l 

iar foca lui Krupp, cea mai bogată femee din 
Europa, a plătit ca. impozit aproape 15 mi
lioane! 

Germanii au primit· fără să murmure şi 

au plătit impozitul, .care a produs peste 2 mi~ 
liarde, învederând cât de mare e averea par~ 
ticulară în Germania. ' 

In ce priveşte Franţa, economiştii fran
cezi-·chiar, n'o consideră aşa de bogată cum 
se zice. E adevărat că numai în datoria pu~ 
bli.că a Franţei ~i in:·, îiţtprumuturile făcute 
!Rusi~i sunt imobilizat~ 45 d'e miliar.de. 
Afacerile comerciale şi industriale nu au 1ns~ . 
extensiunea şi rentabilitatea enormelor afa
ceri similare din· Germania, cari · realizează 
beneficii mult mai mari ·- . ,7 , • _ • · · . • ' ;·· „ ;~ ::]. . ~ 

Bugetul· ·Franţei .pe 1914 .se ·cifra : la 6 
miliarde Şi jumătate cu tendinţa de a se.urca 
pân~ la ~ miliarde. Acum· zp de ~iti,'~bugetul 
Franţei era ·numai 3 miliarde; avem adecă o 

j 

urcare a cheltuielilor de sută la. sut~! , , 
- . I 

nacă ~ceastă politică de ruină, de umflare 
nemăsurată.a _cheltuielilor bugetare, mai ales 
pentru armată, ar fi continuat, era sigur că 

'marile ·naţiuni ·europene ar fi sărăcit; sa~ ar fi 
dat faliment, ca un ·simplu come~ciant. eare 
nu şi-a făcut bine socotelile... . · . . 

Răsboiul general a isbucnit însă în plină 
perioadă de cheltuieli nebuneşti, şi, pe lângă 
celelalte motive de ordin politic şi.economic, 
- e ·sigur că şi chestiunea aceasta a intrat în 
cumpănă,_ în 'Clipa hotărîrilor ·supreme ... 
. ;: Ce va urma după încheierea pădi? E greu 
de prevăzut. Se. poate totuş nădăjdui că rui
nătoarea ·politică. a înarmă_rilor excesive nu 
va mai domni <:u .affita de,spotism pest~ desti-
nele popoarelor... . - - ... 

. . „- \ ' ;. 
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Atitudinea guvernului roman. 
Oficiosul guvernului român „L' lndependance 

Roumaine" a publicat în fruntea numărului său de 
Vineri următorul articol car.e desminte toate şti
rile tendenţioase ce se publică prin ziarele străine 
cu privire !ai România. 

Iată acel remarcabil articol: 

,,Niciodată nici înainte de răsboi, nici dupăce 
s' a început răsboiul, pressa străină nu s' a ocupat 
atât de mult de România. Nici un pas, nici un 
gest, nimic din ce gândeşte şi din ce nu gândeşte, 
nu scapă observatorilor atenti, cari, pare-se, 
şi-au luat însărcinarea să înregistreze şi să co
menteze totul. 

Din nenorocire, cetitorul naiv care ar voi să -
se orienteze după iruiicatiile, după constatările 
şi prognosticurile cont ra(ilor noştri, şi-ar pierde 
evident cumpătul. Ca şi Faust, care dupăce stu
diase filozof ia şi multe alte ştiinţe se vedea tot 
aşa de neştiutor ca şi inainte, ar putea să spue: 
am cetit toate gazetele, dar am rămas tot atât
de nedumerit. 

Vedem, de pildă, oameni curioşi, venind la 
oarecari intervale în România pentru a pipăi 
pulsul opiniei publice, ca un medic care pipele 
pulsul unui bolnav. Si aceştia ne vor spune că 
la cutare dată opillia publică în R.omânia părea 
pornită şi că francofilii primau, că după câteva 
luni câştigase teren partidul neutrilor şi că ctnci
sprezece zile, după aceea era ac<dmie şi nepă
sare generală . .. , __ 

· Adevărate buletine medicale, după cum se 
vede, asupra stării sufleteşti a României. 
, Ne va fi totuş ingăduit să întrebăm, czun se 
face că aceşti cronicari, - ori cât de dibaci ar 
fi ei - au putut afla atâtea lucruri ca să for
muleze o Judecată sigură asupra celor ce se pe
trec şi se vor petrece, - căci dacă unii anunţă 
că România este pe punctul de a intra în răsboiu, 
altii afirmă cu aceeaş siguranţă că România 
nu se va mfyca. Aceşti observatori au auzul atât 
de fin, încât nu le scapă nici chiar cea mai mică 
mişcare a sufletului poporului şi a con.ştiinţei 
guvernanţilor. N' ar fii de mirare dacă oamenii 
aceştia ne-ar povesti că aud cum creşte iarba. 
ln a.devăr cum reuşesc să fie atât de bine in
forma.fi şi atât de siguri pe diagnoza lor? Oare 
numai cetind ziarele şi f recventârul localurile 
publice, ori rătăcirul dealungul străzilor, se for
mează aceşti inf alibili? ln orice caz e la mi/loc 
o minune. 

Dar - impresie pentru impresie - avem 
impresia foarte limpede, că cetitorul serios nu 
va da nici cea mai mică importantă acestui ver
biaj pretenţios, care poate cel mult să distreze 
spiritele leneşe şi superficiale. 

Căci dacă ar fi să credem spusele acestor 
comentatori savanţi ai politicei româneşti, poli
tica aceasta ar fi cu totul lipsită de orice bzi
solă şi s' ar clătina la fiecare pas, cârui la dreapta, 
când la stânga, la voia întâmplărilor. 

Guvernul este profund pătruns de interesele 
nationale, a căror apărare ii este incredintată 
în acest ceas atât de grav al Istoriei noastre şi 
această constlintă a datoriei sale ii dictearză 
linia de conduită. Cât desPre opinia publică, 
pe care unii încearcă s'o prezinte ca indiferentă 
·la ceea ce se petrece, ea n'a vibrat niciodată 
cu mai multă PUtere • 

După cum am constatat şi cu alt prilej, nicio
dată încordarea patriotică n' a fost în România 
mai puternică decât acum, şi tocmai dela acea
sta atât de intensă participare a opiniei publice 

Numărul poporal pe 1/1 ~ w1 oane 
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la evenimente, îşi împrumută toată măretia dis- ~ Examene 
ciplina Pi. 

Sii-i lăsăm deci să vorbească şi să nu .ne di- ~ la institutul ped.-teol. din Arad. 

stragem dela sarcina noastră. ţ 
România trebuie să fie !lMa~ liniştită: şi Îh• i 

crezătoare în patriotismul şi în: discernământul! / 
acelora cari o guvernează;· fă~ să-i pese de; l 
ceea ce spune". . , 

Di:rectiunea scm{.n-ar~lă atrngeate11tiu11ea elcvi\ir 
dela inst. ped.-teal. din Arad la împrejurările ex~ 
traord inare ale riN>boiuJni când toate sunt în nes1-
~urantă şi se pot schimba de azi- pe mâne. De tl~ar 
interveni atite dispozitii examenele finale sunt oon~ 
ternplate aşa: 

Criza în partidul conser1ator. 
Bucureşti, 1 Maiu n~ 

După cum se ştie pe tema chestiei externe 
~·a ivit un conlict între dnii Alex. Marghiloman„ 
actualul şei al partidului conservator şi d. Nicu 
Filipescu, ~„111ntaş al aceluiaş partid, 
care conflict ameninţă să producă o regretabilă/ 
dcsbinare îr1 partidul conservator. · 

Pentru a preîntâmpina o criză în acest par
tid, s'a ţinut luni după amiazi la d. Marghilo„ 
man acasă o consfătuire. · 

In privinţa celor discutate la această con.ţ 
sfătuire, ziarul „Steagul" organul oficial al par~ 
tidului conservator publică următorul comuni
cat oficial. 

„Ieri (adecă Luni. - N. Rap.) la orei~ 
;:i s'au î·ntrunit la d. Marghiloman următorii 
membrii ai comitetuiJui executiv conservator: 

• dnii Titu Maioresu, Th. Roseti, I. Lahovari~ 
C. C. Arion, Dem. Neniţescu. Dem~ Greceann\ 
M. Vlădesou, Ia·coo Negiruzzi, Şomănescu~ 
general Teii, Orig. Ca1n1tacuzino, M. Miclesc14 
Simion Mehedinţi, Rachtivan, Dim. Dobrescu~ 
C. Meissner, Anibal Teleman, Ionel Oheor:.. 
gHiaide, Maimarolu, Paul Theodoru, Mitili· 
neu, coloneii Odobeanu,. B. Catargi, G. Asilaa 
ş! Oh. Ştilrbei. 

• 

Nici o convocare nu fusese trimisă altor 
persoane afară de cele aflate în Bucureşti. · 

S'a discutat situaţiunea 1nternă. a partiL 
6.til·ui. Bni1 D. Grecea111u şi M. Vlă<lescu, exi. 
primfmd opiniunea că agitaţi11nea di1n partid 
are la bază o simplă neînţelegere -ca1re ar pIJ.. 
tea fi eventual 'limpezită, d. Marghiloman a 
acceptat ca domnifle Jor dimpreună cu el. 
Conist. Arion să limpezea'Scă, cum vor crede, 
acest punct. 

· O convocare aficiaiJă a comitetutu:i ex.a
cutiv este apropiată". 

In scopul Iimpezirei neîntelegerilor s'a ales 
î11 a-ceastă consfătuire o comisiune de trei care 

V . ' s<1 trateze cu d. Nicu Filipescu modalitatea tmti 
îr.telegeri pentru a se evita o ruptură în partidl. 
In consecintă o comisiune compusă din dnii <;,, 
C. Arion, D. Greceanu şi M. Vlădescu au avlf.t 
Mercuri o consfc'ituire cu d. Fili.pescu. 

D. N. filipescu a. răspuns acestei cornis}uJii, 
că singura clarifica-rn a situatiunei din partidill 
conservator ar fi demisia dlui Alex. Marghilo
man ş! formarea unui comitet care să conducă 
partidul până după rezolvirea chestiunei ex
terne. 

In cercurile filipescane se spune. că în a
cest comitet ar avea Jocul său şi d. Tache Ie
nescu facându-se astfel fuziunea conservatoare. 

Comunicându-se dlui Marghiloman părerea 
cl! 11i filipescu. şeful partidului conservator. a 
hotă.rât să se convoace comitetul executiv pen
tru Vineri sau Sâmbătă pentru a lichida defini-
tiv conflictul ivit. · · 

~ Acesta e până în prezent sţ.adiul .crizei .din 
partidul conservator. 

La pref)(lrUndie: Tti 1f20:-c9/2'2 Maiu examen· 
scripturistic de calificatie de curs c. IV; iar în 
14/27-15/28 Maiu orale. Examenul scripturistic de 
calificatitme finală în 19 Maiu (I Iunie)-22 M:--iu 
(4 ll!lnie). Examenul de curs şi calificatiune de 
curs I, H, III după cari urmează exam. calif. finală 
s.121 Iunie până în 11/24 Iunie. 

La desf)ărtământul teologic: 1114 Iunie până 
3116 Iunie el!evii ordinari, iar privatiştii în 4/ 17 
lur.ie eventual zilele următoare. 

Se anticipă mcest anunt ca fiecare să fie gatn 
pregătit de examen, dar şi de aceea ca eventual 
să fie mai timpuriu examenele. 

Cei din c. IV ped. si teol. de c. III s<ksi înain
teze imed!at peti(iunile de admttere la examen rle 
califica(iune finală adjustate în regulă conform re· 
ga/(JJ!1lentul1zi, anume extras de botez, studiile an
terioare, testimoniile pedagogice, eventual atestate 
de servicii, din cari acte să fie dovedită continua
rea dela intrarea în institutul nostru. Mai departe 

· fiecare să solveascd taxele prescrise de regtlla
ment deodată cu îna.intarea . peti(iunei. Asemenea 
să se înştiinţeze în scris şi elevii din celelalte 
cursuri, atât ordinari cât şi privatişti, ca să aibă 
directiunea orientare asupra numărului ce se va 
prezenta la examen. Mai departe fiecare elev fără 
deosebire de clasă şi despărtământ să se prezinte 
cel putin cu o zi mai nainte de examenul său ît,). 
cancelaria directiunei, pentru aducerea în ordine 
a afacerii fiecăruia. Cine nu va observa aceste 
dispozitii sie-şi să-şi atribuie consecventele. 

fiecare elev să vină pregătit a locui în oraş 
pe timpul examenelor. 

Oficiile parohiale sunt ruF;aite a comnuica acest 
anunt fiecă.rui e!'ev din parohie şi a lua reversal 
dela fiecare că i s'a comunicat acest aviz, pentrucă 
eventual nu: va mai fi vreme de a face alt arviz ori 
comunicare ad personam. 

La ,,Lmrăria Con~orfila" 
Arad, str. Deak Perene nr. 20 
se afli de vlnzare clrţi de ruglciunl, 
bisericeşti, literare, populare etc. etc. 
Al. Cazaban. Ce nu se poate spune • , -5. 
Oonstanţa flodoş. Martirii. • • 2·-
Cles Payot. Educaţia Vointei 2·l0 
uay de Maupassant. Inima noastri. Ro-

Nuvele şi schiţe • • • • • • • 1 ·50 
1000 doine, strigături şi chiuituri ce sl 

oblcinu esc la jocurile şi petrecerile no· 
astre poporale • • • • • • • • • 80'-

N. Băl&escu. •Istoria.Românilor sub Mihai 
Vodă viteazul< • • • • • • ·• • • 2.

Stendhal. (Henry Beyle) >Despre amr•·-c, 
Traducere de O. A. Demetrescu. (Bibi. 
pentru toţi nr. 902-900 • • • . • 1·50 

Mihail Eminescu. , Viata şi opera sac, da 

văţător. Preţul • • • . . • • • • - ·50 
Culegere de cdntărl biseri&eşti Jegaă . -.30 
Mărgăritarul sujletul.lli. Carte de trugă-

ciuni şi cântări. intocmitt pentru tre-
N. Zaharie. Ediţie de lux • • • • • 4·
buinfele vie~i. l~gată simplu Cor. t·-
în piele 3·20 Cor. în catifea • . • • 5·60 

M leul mărgărltariu sufletesc. Cărticică de 
rugăciuni şi cântări. Legat • • • • -·45 

Icoana sufletulai Carte de rugăciuni şi 
cântiri bisericeşti. Legată 1 ·- Cor., te-

-gată în catifea • • • • • • • • • 5'60 
Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni - ·so 

legati • • • • • • • • • • • • 
O. Rotic4. Poezii • • • • , • • . • 2'~ 
E. Revent. „Cântecul neamuluic. Poezii 2·
N. Zaharia >Sentimente, pasiuni<. Patrio-

tismuL Bunătatea. Răutatea. Malltiozita-

tea. Amltiţia. Dispreţul. Afinitatea su-

Miarti, 4 Mai ·t9t5. 

A ca/tistul Preasfintei Nlscătoare de iDum.:. 
nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 
brună 5·20. Legată în os alb . . • 

Patima. şi msarlea Domnului şi Mântui. 
torului. nostru Isus Hristos. Legată ln 
pân~ aurltl • • • • , • . 

Visul Născătval'Bi de Dumnezeu. Legată 
R.ugăei1Yz8k ~tarilor şi cântări biseri-

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în
Dimitrie Oncilll. >Din Istoria României<, 
Th. D. Speranţia. >Anecdote de post • • 
Povăţuitor la impărăţiea cerurilor • • 
Oeneral Al. Candiano Popescu. >Războiul 

neatâmărei.c Asaltul şi luarea Griviţei 
N. Pora. >Intre viaţă şi moartec. Nuvele 

10·-

2·-
-·20 

-·95 
l'25 

-·6() 

3·-
2·-
1·50 Ecatarina Pitiş. >Poezii.c • . • • • • 

Culegere de diferite cdntece cuprinzând 
hore, doine, sârbe cântece de petrecere, 
marşuri, serenade, cântece poporale şi 
diverse · . . • • • . • . . . '. -·10 

Contribuţiuni istorice privitoare la trecu· 
tul Românilor de pe pămlntul crăiesc. 
Carte edată la iniţiativa şi sub îngrijirea 
dlor: Dr. llarion Puşcariu, Ioan de Preda, 
Dr. Lucian Borcia, Dr. Ioan Lupaş, Dr. 
Ion Mateiu şi Dr. Silviu Dragomir . • 4·-
0umnezeu şi alte Acaftiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Legat frumos 1 ·75 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame "1iciale: 

Budapesta, 30 Avrilie . .,.- Sitiuati.a genenaiă ~ ne
sehimbată• 

In ·cur.sul zilei s'au dia,t d·ueluri -de ar.tiforie &i lupte 
în şesu.rile Orava şi Opor. NouiJe violente HJtll(!.uri de 
noapte ale RuşiJor !e-am re~pins întocmai ca si pe cele 
de până a.cum eu pierderi grave pentru inamic. 

* 
Berlin, 30 Aprilie. - Se comunică dela marele car

tier general: 
Pe frontul occidental: La malul mă.rii avioane.le 

inamice sunt î11tr'o vie adivitate. La Ostende bombele 
a,·ia:tori.lor au vricinuit pa.guLe comiderabile Jlu.mai în 
·rase. 

Ieri am oombar<la.t cu focuri .Je ar«lerie fortă,reaţa 
Dlinkirchen. 

In Flan-dria nu s'a 1î.nregistra.t nimic imJ>Orfamit în 
cursuJ zilei. Noop.too inamicul a ata.ca.t tn .regiunea din
tre Steenstrat şi Hetsas. Lupta continuă încă. Pe malul 
vestic «1 canalmlui în apropiere dii Steens.trat şi Hetsas 
ai111 reconstruit şi menţinem bi.ne iea.puri.Je .poduriJor. 

Spre ol:lt dela ·Clutal, .s,pre nord dela. Ypem, Zuavii 
ş.i Turcocii au încereat 'Udl atac împotriva flancului .no
stru dela dreapta. Ata.cul s'a prăbuşit î.n urma focuilui 
110>S'tru. 

I.n Champagne, spre nord dela MesniI, Fra;ncezii 
n'au putut să .recu1cerească .nimi·c din poziţii.le ce i le 
lu.a.serăm alaltăieri. Grupul de fortific.a.ţii .im. J111I1gime 
d·e 1000 metri şi 300 metri Jătime l-am recon.struit &i-l 
mm1 ţinem. • · 

1 n Argon.ne, spre uord dela ,Le Tour de Paris tru
pele .noa.stre ·au lua-t 'eu a.sa.li un tr~i.nş.eu ina.mi.c, au 
capturat 1 ofiter şi 30 .soldaţi si au menţinut teditorul 
ocupa.t î.n ciuda repetat.efo·r oontraa.ta.curi ale .iJna.micu
Jui. La Coruey, J.a extremiitatea ostiieă ia. Argonnelor uu 
aeroplan i.nam.Î·C a căzwt. Pasag.erii au murit . 

1 ntre Meusa şi Mosella Fra.n<"ezii au a.taoa.t fără 

efect ,poziţiile >CC le ocun>asem ieri pe rnă.ltimiJe dela 
Meuse. Un atac fr.a;ncez spre Hord dooa. l<'li.rey a e.şuat 

cu a1ari pierderi .pe~ntru inamic. In lupt.sie ee s'a.u dat· 
într/ 27 pină fa 28 Aprilie pe îniiiltimile dela Meu.sa 
Francezii .uumai ln .p!'isonieri .au oierd·uit 43 ofiţerj, în
tre ra:ri 3 r.o.mamdanti de regiment şi vre-o 4000 .soldaţi 
de râ.nd. 

Azi noapte am aruncat 1nai muilte bo.Ill'be asu.pra 
fort.ului Harvich oe malu;! ost.iie al Angliei. 

Pe frontul oriental: A va.nga.rdele .a.rmatei noastre 
ce operează în regiunea 'inor.dve.soti·că a. Ru.siei au a.juns 
.ieri în f.ront Jung Ia căile feraite Di.inabu.rg-Liha.u. Tru
pele rn.seş.ti aflătoare .aici, între cari şi Tăomăşiţele oolor 
·rari a•u luat pa.rte la. bri.gandajuJ ·oontra. Memel-u.Iui, 
p:îm1 art11n n'au o.pus lllici o rezi.stentă serioa.să. 

Adualuwute lupte .sunt în curgere .lângă &wka. 
La Ka.lvarja, afacuriJe mai .mari ·mseşti au eşuat c4 
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Marti, · 4· Mai 1915. · · 

. 
mari vierderi pentru inamic. Am icaptur.a.t 5 -0fiteri şi 

500 .s-Oildaţi. Mai departe spre sud, între Ka.lvairja şi 

Augustowo atacurile ruseş.ti împo.triva noastră au eşuat. 

• 
Budapesta, 1 Mai. - Se .comunică dela. ca.rtieruJ 

geaiera.l: In Pol-Onia-ru.seasd .s'a diat un viu du.el de 
.a.r·tilerie, ca.re !Pe„aloou.rea. .8. ti.nurt şi. ·Îlll cu.rs.u2 noptii. 
Din mmer-0ase poz.itii a.m .aJu.ngat trupele ruseşti de 
asigurare. 

Pe ir-0ntu.I din vestul G.alitiei şi pe cel car.patin 11111 

s'a produ.s ni.ci o .sichi,mbaire. 

.Ina.micul şi; î.n cu.rsuI zilei de ierj a. dat rwetite 
atacuri vliolente împotriva înăltimilor pe cari. le-am 
-0eupa.t între şesurile Orava şi O.por. Am resp.i.n.s aiceste 
a.tacuri iarăş .cu foarte mari .pierd.er.i: pentru Ruşi. In 
ace.ste lupte am -0aptu.ra.t 500 de Ruşi. 

1111 •răstimpuri 1Î11 sudo.stul .Q.alitie.i şi iin Bucovina s'au 
dait due.luri de artilerie. Spre eud dela. Za.lesciky focul 
unei baterii a noastre a .iaicen.diat un deP-Ozit c11 ma
terial de răs.boiu al Ruşilor. 

P~ frontul sudk: Pe f.rontuJ sudic, în .timpu~ din 
urmă, afară de focu.ri de artilerie date pe alocurea dea
lungul fr.onti.eţei nu .s'a . .semnalat ni.ci un evenime.nt 
important. Spre ost dela Trebinje focul bateriilor noa
stre a alungat forţele mum.te.negreoo -O&ri ind·ră.s.n~.seră 

a Î!llai.nta vrea muJ,t pe :terjtorllil no.stru şi ~e-a. distru.s 
P-Ozi tiile. 

Berlin, 1 Mai. - Se comunică dela marele car
tier general: 

:Pe frontul occidental: Luptele înregistrate de comu
nicatul de ieri ce s'au dat pe malul vestic al canalului,· 
spre nordvest dela Ypern s'au terminat cu foarte mari 
pierderi pentru inamic. Spre ost dela canaJ, spre nord 
dela Ypern inamicul a încercat atacuri zadarnice. 

Continuăm bombardarea cu focuri de artilerie a lo

calitătli Dilnkirchen. 
Intre Meusa si Mosella s'au dat lupte de infanterie 

numai în regiunea dela Ailly si Apremont. Toate ata
curile Francezilor au eşuat cu pierderi foarte grave 
pentru ei. 

In 29 Aprilie, ca o revanşă pentru bombardarea din 
partea inamicului a localitătilor situate îndărătul fron
tului nostru cari serveau ca locuri de odihnă trupelor 
noastre, am aruncat granate asupra Reims-ului. Fiindcă 
inamicul întelege foarte bine semnificaţia acestei proce
duri a noastre, lesne ar putea evita bombardarea Reims
ului. ! 

Ieri Inamicul a mai pierdut 3 aeroplane. Spre sud
vest dela Thielt am împuscat un aeroplan en.1dez. La 
WieltJe, spre nordost dela Ypern am puşcat un al doilea 
aeroplan englez făcând să se prăbuşească. Pe un â1 
treilea aeroplan făcând parte dintr'o patrulă de avioane 
inamice !'am silit să aterizeze la Niedersulzbach, în 
Alsacia. 

Pe frontul oriental: Ciocnirea dela Sawlei s'a termi
nat favorabil pentru noi. După mari pierderi ce au 
suferit Rusii incendiând localitatea Sawlei de patru 
corturi s'au retras spre Nitau. Până acum am capturat 
1000 de prisonieri, apoi 10 mitraliere, mult. bagaj, tră
suri de munitiuni si multă munitiune. 

Atacurile inamice date împotriva noastră la Kal
varia sl spre sudvest dela această localitate le-am res
pins cu grave pierderi pentru inamic; am capturat iarăs · 
350 de prlsonieri rusi. 

De aJtă parte spre sudvest dela Augustowo Rusii 
au reuşit să atace prin surprindere o companie de a
vantpost germană pricinuidu-i . pierderi grave. Spre ost 
dela Plock şi pe malul sudic al Pilitei am respins sla
bele atacuri ale Ruşilor. 

• 
Budapesta, 2 Maiu. - Se comunică dela cartlerut 

general: In Polonia-rusească, în unele sectoare am res
pins pe inamic din poziţiile lui avansate. In aceste lupte 
trupele noastre pe alocurea au ajuns până la linia de 
sârme a poziţiei principale a inamicului. 

Pe frontul din vestul Galitiei şi pe cel carpatin s'a 
dat un viu duel de artilerie.-

Pe înăltlmlle dintre şesurile Orava si Opor trupele 
noa.ţtre au respins violentele atacuri ruseşti date îm
potriva poziţiilor noastre. Am capturat 200 de Rusi. 
Apoi trupele noastre au luat ofensiva şi după o luptă 
dârză au cucerit un puternic punct de sprliin rus spre 
ost dela înăltimea Ostry. Cu acest prilej am capturat 
câteva sute de Rusi şi mitraliere. 

In sudvestul Galiţiei şi în Bucoviml nu e nici o 
schimbare. 

• 
Berlin, 2 Mai. - Se oomunică de-la .marele -cartier 

gene.r.al: 
Pe frontul occidental: In Flandra, du.pă foarte pu

ternice 1pregă>tiri i.n.ami.cuJ a iMereat din nou asaltarea 
illOUei noastre pozitiuni .spre .sud·Mt dela Ypern. i$i amu
me, 111.tlllC'Ul Fra.ncszi1o.r tntre ca.n.wl şi drumul Ypern-

St. Julien a fost ener.gic, far a.I Englezilor snre ost 
de aci a fost slab. Ostenelile lor mai ales în urma fa11-

tului că de ciitre Broodseinde şi Veldhoec am operat 
în .contra Jor eu Uill foc .foa.rrte efeotuoo Ui flanc şi în 
spate, au fost absolut fără efect. Am ~lliPtura.t 3 .mi
tralLe.re. 

In Argrume, sp.re nord dela Le Four de Paris în 
u·rma ataicurilor noastre am .progresat bine. Fran.cezii, 
deşi au opus o viguroasă rezistentă, au pierdut mai 
mu:Lte tra.n~ şi 156 p.ri.sooierî. 

Intre Meusa şi Mose!Ja, numai în .Bois de Pretre s'i.iu 
. dat lupte violente; aci în repetite rânduri Francezii au 
atacat 1.n mas.se .mal'i. iAceste atacuri, ·Cari .pe .alocuTea 
ajunse.ră .până în apro.pî.erea irlllnş~or noa.stre, au fos.t 
respinse ·cu foame .mari .Pierderi pentru inamic, dcla care 
am capturat 90 .solda.ti. t 

Ie.ri a.m fă>cut i.ncavabile de luptă .a;l.te d-0uă avi-Oadle 
inamice. Un avion l-am împuşcat la Reims, iar pe cel
lalt .care făooa .parte dintr'o JJ.a:truJă de avioane l-am 
.silit să a.teriseze .în graJbă .spre .nord vest d.el.a. V er.d un. 

Pe frontul oriental: Operaţiunile noastre de răs
boiu di.n nordvestul Ru.siei progr.e.sează bine . .La Sawle 
.am mai 00;pturat 400 de Ruşi. Ln. u.rmărirea Ruşilor 
trupeJ.e di111 fron~u.l ·arm.atei germane au atins .regju
nea dinspre .sudv-eet dela Mitau. Aia.curiJe ruseşti din 
l'egiunea Kalvariei .au fost ros.pinse .cu ma.ri p.jerd~ri 
. penwu inami'C. Am -caJ)turllit 300 de pri.sonieri. 

• 
ConstantinoPol, 2 M.a.i. - leri, flancul stfung ina.mi.c, 

.pe i!are repeţitele noa.s-tre atacuri J-.a.u isg-0nit din pozi
t'iile Jui deJa Kaba-TeDe împingându.,} spre ArJ .Bur.nu, 
din nou a. Î•ncer-oait .să tna.inteze, pentru ca să scape de 
sub ef.ectuosuJ foc din fla.ne a:l '8.l'ti1eriei noa.str-e, da.r 
şi •Cu acest prilej priai atacur.ile noastre de bai-0netă 
J-lllm alungat î.n oozitiile Jui de IJ)e mail. Cu a.cest prilej 
.am .ca.pturnt 2 mitraliere, :muniţiu.ni :Pentru mitra:liere 
şi alt .maite.riad de răsboiu. Inami>cul, care .încer.ca.s.e să 
de.bar.ce la Sed H Bahr, e aielevă.ra.t .că intrat fa tranşee, 
dar în prezent situaţia lui e insuportabilă în urma fo
.cuJui baiteriifor noast..re aşezate dealuillgll'l .qi.a.Jului ana.
truean. 

Va.sele .noastre de .ră.sboiu au .scufundâit aa inrorarea 
Mărei de ,Marmara subma.rinul austral·ian „A. E. 2"; 
·echipajul vasului, 3 otiteri şi 22 .soldati au fost fă.cuti 
pris-0nieri. U.n aer-0J}!a.n inamic, cal'e ev-Otlua deasupra 
portului Alexandrete, l-am avariat cu focuri aşa, încât 
.a. ciz.ut m mar~. O voedeti a noastră e. 'JleS0C11it ruinele 
aero.Plmul w. 

P~ .ceJ.elalte f1"olllturi nu -se .ae.mn1111ează n·imic n-0u. 

Mobilizare partială în România? 
Braşov. - Ziarul „ Ţara" din Bucureşti pu

blică declaraţiile unui înalt ofiter din statul ma
jor al armatei române privitor la ştirile de mo
bilizare ce s'au răspândit. 

„Nu ştiu - a răspuns ofiterul la întrebarea 
ce i s'a adresat din partea ziarului bucureştean 
- că s'ar fi ordonat mobilizarea, dar cred că 
o mobilizare partială va fi în curând necesară 
pentru împiedecarea unei eventuale invaziunl 
al unui stat străin. Acest stat ar invada din mo
tive de tactică În România." 

1Mai târziu devenind mai deschis, ofiţerul a 
continuat: 

,,Probabil că Ruşii vor face o astfel de în
cercare, cu scopul ca să-şi asigure o parte din 
căile ferate pentru transportul de trupe spre 
Ceatalgea, eventual Sârbia. Germanii sl aliatu 
lor nu au interes să pătrundă pe teritorul no
stru. Aceasta s'ar întâmpla numai În cazul unei 
invaziuni ruseşti. 

Noul ales!erl în Grecia. 
Genf. - !Din Atena se anuntă că alegerile 

parlamentare î•n Grecia vor avea loc mai cu
rând, de cum au fost proiectate. In săptămâna 
aceasta se va publica decretul regal prin care 
se va disolva camera greacă. 

Lupte la canalul Suez. 
·Rotterdam. - Din Londra se anuntă: Biroul 

pressei. an un tă că dealungul canalului Suez au 
avut loc lupte mai mici între Turci si cavaleria 
indiană. 

Generalul Savoff în Bucureşti. 
Bucureşti. - Generalul bulgar Savoff, care 

a fost comandantul suprem al armatei bulgare 
în răsboiul balcanic a sosit Vineri aci, având · 
întrevederi cu membrii guvernului român. Ge
neralul Savoff plecând din capitala română şi-a 
continuat călătoria spre apus. 
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Predeal . . ;._;_ ,Generalul bulgar Savoff, a sosit 
Ia Bucuretşi. După o versiune fostul comandant 
suprem al armatei bulgare în răsboiul balcanic 
călătoreşte în Apus în o misiune im.portantă 
având mai întâi întrevederi cu factorii compe: 
tenti ai tRomâniei. 

Loyd George despre noua 
ofensivă a aliatilor. 

. Rotterdam. - iDin Londra se anuntă: In şe
dmta de Joi a camerei engleze ministrul Lloyd 
George a făcut declaratii privitor la apropiatele 
operatiuni ce vor pomi în curând aliatii. Mini
strul a spus, că biruinta atârnă î'll mare măsura 
dela posibilitatea de fabricare a materialului 
de răsboiu. E vremea, .ca aliatii să porneasca 
o actiune mai intensivă, căci în sfârşit duşmn
nul trebue scos din Frnnta, Flandria şi din în
treagă Belgia. Actiunea aceasta va consuma 
foarte mult material de răsboiu şi atârnând 
succesul în primul dela aceasta. interesele in
dividuale trebue supuse marelor interese co
mune, căci a învinge altcum şi cu putine per
deri nu se poate. 

Lupte la Tenedos . 
Berlin. - iDupă informatiunile primite din 

Londra, corespondentul ziarului .Oaily Mail te
legrafiază că aJiatii continuă cu încercările de-a 
debarca trupe la Tenedos. 

Trupele debarcate au dat în mai multe 
puncte peste trupe inamice în număr covârsi
tor aşa că au trebuit să se ia alte dispozitii. 
Bombardarea fortificatiilor continuă. 

$edinta camerii franceze. 
Paris. - ·Camera franceză a reluat Joi des

baterile. Intre proiectele depuse pe biroul ca
merii e şi provizoruJ bugetar pentru a doua ju
mătate a anului 1915. Şedinta a fost deschisa 
de preşedintele Deschanel, care înainte de 
toate l'a parentat pe deputatul Chai2ne. căzut 
pe câmpul de luptă şi a anuntat că deputatul 
Pasqual s'a întors din Germania unde a fost 
prisonier de răsboiu. . . 
: Preşedintele camerei franceze a accentuat 

din nou, că întreaga franta e solidară în vointa 
ei de a învinge. Vorbirea preşedrntelui Descha
nel a fots primită cu aplauze entuziaste. Ca
mera franceză va tine în fiecare săptămână 1 
sau 2 şedinte. In vremea din urmă au avut loc. 
tratative între guvern şi membrii camerii pri
vitor la închiderea sesiunei. Guvernul însă pro
babil nu se va folosi de dreptul său de a închide 
sesiunea, ci o va lăsa deschisă şi .după ce ca
mera îşi va fi terminat lucrările. Astfel camera 
se va putea convoca în ori ce moment după 
cum vor reclama împrejurările. 

Glers'. şi Bark în Bucureşti. 
Bucureşti. - Giers noul ambasador rus la 

Roma a sosit Sâmbătă aci, fiind în drum spre 
Bucureşti şi va petrece 2 zile în capitala ro
mână. In săptămâna aceasta e aşteptată la Bu
cureşti sosirea ministrului de finanţe al Rusiei. 
Bark, care se întoarce dela Paris. 

Tratativele chino-Japoneze • 
. Rotterdam. - „Times" anuntă că ambasa~ 

dorul japonez din Peking a declarat guvernulm 
chinez că Japonia e aplicată a reda Chinei Ki
aociaul, dacă China va împlini celelalte preten
siuni ale Japoniei şi Cingtaul va fi port deschis. 

. . 
Comunicat englez despre debarcarea 

la Dardanele. 

Rotterdam. - „Daily Telegraph" anuntă ca 
aliatii au debarcat Mercuri, ziua întreagă trupe 
pe peninsula Galipoli. ln cursul debarcării va
sele au împuşcat neîntrerupt pozitiile turceşti 
din apropiere. Aeroplanele turcesti au încercat 
să-i liniştească mereu pe alfati, dar fără suc
ces. Trupele debarcate la Enos au ocupat câ
teva localităti din apropiere şi a reuşit o de· 
barcare de trupe şi în sânul Seros. (Comunica
tul otoman desminte acestea _... N. R.) Rănitii 
au fost duşi pe Insula Lemnos. 

Corespondentul numitului ziar englez mai 
anuntă1 că flota aliatuor a pătruns din nou în 
Dardanele b()mbardând fortificatiile timp de 7 
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Par.~ 

ore. ln aceeaş vreme o escadră împuşea din 
sânul Seros. 

La Smirna vasele aliatllor au luat larăs o 
atitudine ofensivă. 3 vase emdeze au pătruns 
in sânul dela Smirna bombardând din depărtare 
pozitiile turceşti. 

Noui atacuri ruseşti în Carpatt. 
Budapesta.· ---- Dela cartierul pressei se a

nunţă: De când ne-am întrerupt actiunea în Car
paţi, Ruşii au pornit acum din nou î'lltreprinderi 
mai mari. Ei au atăcat mai întâiu dinspre Bali
grod spre Nagypolâny şi fiind respinşi aci au 
încercat să pătrundă la Ujoc, iar mai târziu în 
valea Oravei şi a Oporului. Increderea cartie-
rului principal e deplină şi lucrul prin

cipal e ca să reuşească nimicirea duşmanului 
cu jertfe mici. Rezultatul luptelor din Carpaţi e 
acesta până a-cum. 

Talaat bey ta Sofia? 

Roma. „Cornere delia Sera" înregis-
trează svonul că mai zilele trecute Talaat bey 
s'ar fi dus în mare taină Ia Sofia, pentru a în· 
cerea să deter'mine guvernul bulgar 1a o ac-
tiune în folosul Turciei. • 

„ 
Un împrumut al Oreclef. 

Atena. - Ziarul „Estia" spune că guvernul 
grecesc a început cu un grup de capitalişti a
mericani negocieri cu ·privire la un împrumut 
de 35 milioane drahme. 

„R OMÂNUL" 

Aeroplan rusesc deasupra Bartfel. 

Budapesta. - Dela cartierul presei se 
anuntă: Dealungul văii Ondava e linişte relativă. 
Deasupra Bârtfei s'a ivit ieri un aeroplan ru
sesc care a aruncait 3 scrisori. Intr'o scrisoare 
se cere dela comandamentul austro-ungar tra
tament bun pentru prisonieri, iar celelalte două 
erau adresate .pentru prisonieri ruşi dela fami
liile lor. 

Nlcolaevlcl nu e bolnav. 

Amsterdam. - Ambasadorul rus de aci des„ 
minte ştirile răspândite despre îmbolnăvirea ma· 
relui d11Ce Nicolae Nicolaevici. Tot aceste cer
curi desmint afirmaţia că armatei ruseşti i-ar 

lipsii muniţia. 

Desfăşurarea marelui plan. 

· Milano. - „Corriere della Sera" anunţă din 
Petrograd: Cercurile de aci văd în ciocnirile ce 

s' aa dat la graniţa Prusiei orientale şi în des· 

facerea deolaJtd a trupelor, începutul. desfăşu. 
rării marelui plan. Expertii mmtari însă nu sunt 
încă deplin în clar asupra iminentei acţiuni a 
duşmanului. Vremea e favorabilă şi astfel e dată 
posibilitatea pentru reluarea ~ctiunei. Ziarele din 
Petrogra<l relevă vehementa cu care atacă tru
pele germane şi austro-ungare în Carpaţi şi 

anunţă că lupta ce s'a pornit în 24 Aprili'ţ în di

Munltlunl pentru Serbia. recţia Strij continuă cu energie. 

Turtucaia. - Au trecut prin fata portului 
nostru vapoarele ruseşti .România. Belgrad si 
Serbia cum şi alte două, având la remorcă 12 
şlepuri încărcate cu munitiuni şi merinde nentru 
Serbia. 

Concentrări de trupe în Basarabia. . 
Tulcea. - In lsmall se observă de câtva 

timp o mare mişcare. Cei 10 mii de rezervişti, con-

centrati acolo din sudul Basarabiei pe măsură 
ce-şi complectează instructia .sunt duşi în gru
puri la Reni, în fiecare săptămână; iar de acolo 
pe câmpul de luptă„ 

Tripla întelegere şi Dardanelele. 

Sofia. - In cercurile diplomatice de aci, se 
afirmă că între Anglia şi Rusia a intervenit o 
înţelegere cu privire la chestiunea strâmtorilor. 
După această înţelegere, în caz. că Turcii ar fi 
învinşi, Rusia ar obţine Boşfornl şi Dardanelele, 
iar· Anglia insulele dela intrarea sudică a Dar
danelelor. 

Consiliu de coroană la Atena. 

BerHn~ - Lui „Tăglische R.tmdschali' i se 

Zilele trecute au fost încărcate mai multe <X>Tn1lnică din Geneva: Ziarele franceze află din 
şlepuri cu scânduri, rechizitionate dela cele 3 Atena, că acolo s'ci ţinui Vineri un consiliu de 

cherestele din Ismail şi au fost duse spre Prut, Coroană~ la care aa fost invitaţi toti generalii 
în Bucovina. şefi Iii corpurilor de armată. 

Aer0plan Inamic deasupra Ber
Dnulut 

Berlin. - Ieri. a fost văzut deasupra capi
talei germane la o inăltime cam· de 2000 metri 
un aeroplan inamic. Aeroplanul a cobor:it în ur
ma unui defect de motor în Tiergarten. 

„ 
Aeroplane austro-ung.are în Ba

sarabial. 

Bucureşti. - Ieri s'au arătat deasupra mai 

Linişte înainte de furtună. 

Amsterdam. - „Times" e informat din Pe
trograd că cercurile oficiale ruseşti văd în lu11-

tele <U artilerie ce se dau in Carpaţi începutul 
operotiunilor gener<de şi pregătirea pentru o 

înaintare generală a armatei ruseşti. iExpertii mi--litari cred de posibilă înaintarea armatei ru-
seşti şi spun că la sfârşitul acestei luni vor avea -loc evenimente mari în Carpaţi. • 

Continue lupte la Dardanele. 

multor localităţi din Basarabia 2 aeroplane, cari Amsterdam. - Lui „Times" i se telegrafiază 
au e.runcat proclamatii provocând pe •Românii · că vapoarele ce sosesc din Mitilene, Tenedos şi 
din Basarabia şi wpulatia islamită să se alăture Lemnos anuntă,. că la: Dar<lanele se dau în-ce-
armatei-- austro-un~are. pând de Duminecă, lupte continue. 

• 

Marti; 4 Mai 1915. 

Italia. 

Se anuntă din R.oma: n. Salandra, primul mini

stru a amânat pe timp nehotllrît şedinţa consiliului 

de miniştri, care era deja convocat. 
• 

Se anunţă din Geneva: „Journal de Geneve" 
primeşte~ dela corespondentul său ·din Roma: 

Cea mai mare parte a svonuriillor lansate în Europa 

despre atitudinea Italiei sunt pure invenţiuni. Nici 

publiciştii cu bune legături în anume cercuri nu 

ştiu nimic, nici chiar înşişi şefii· partidelor llU au 

inlormatiuni exacte; singur numai regele şi dnii 

Sonntno şi Salandra ştiu toate, el însll IJ4streaza 

cea mai mare discreliull8. 
• 

. Se anunţă din Roma: „Tribuna" a intervfewat 

o personalitate din ambasaida engleză din Roma, 

care ar fi deolarat: Dată fiinid rezerva.•cll care ort 
• 

ce diplomatic conştiinţios e dator s'o păstreze în 

aceste clipe în cart se hotăresc destinele Europei 

viitoare, înţelegeţi prea bine că nu s'a putut afla 

nimic sigur în jurul tratativelor cari au loc între 

diferitei@ cabinete, şi că decit toi ceea ce s'a afir. 

mat de câteva gazete asupra unor pretinse înţe

legeri între ltallla şi putertle triplei înţelegeri tre

buie să fie socotite ca faiatastice. 

„Giornale d' Italici' comentând svonurile răs

pândite din mai multe lzvoar.e · asvPr« activităţii. 

diplomatice a ltaJieit zice că ~llvernul dii& Roma 

deocamdată tfnde să lămurească - după cum . 

este şi datoria sa ........ diferitele situaţiuni în cari ar 

iJUtea să se afle Italia, fiind. logic că· Italia să se 

asigure faţă de urmările ori cărei eventuale atl• 

tudini . 

' ... ~. 

Se anunţă din Bertirt: „Berliner Tageblatf' a• 

flă din Roma: 

Regele a Invitat ia audient! pe lhinlstruf de 

externe d. Sonnino şi pe şeful siatul11l maWr.. ai 

armatei cu cari a avut o întrevedere de o ori. 

'41· 

1 Se anunţă din Roma: „Mt1.ttintl' l>'tbl~ u.n inter

View pe care l'ai avut cu contele Albert Apponyi. 

Acesta a declarat, că· Aastra-Ungaria na ·cere · ali

ct?va Ul Adriatică decât porturi maritime şi liber

t(l.te de acţiune. Contele Apponyi i accentuât tof'

odată interesele comune ale monarhiei şi Italiei fată.. 

de primejdia slavă. 

Contele Albert Apponyi sperează, cil Italia mi 

va face pretenţiuni tnacceptabife~ cari perlellteatd 

solidaritatea în viitor a acest°' cloud popoare· fată· 

de panslavism. ·, .t ~. -· 

~ 
I 
I 
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INFORMAŢI UNI. 
Arad, 3 Maiu 1915. 

Călugirii. 

Duioşi şi blânzi, în mohorîte haine1 
Vd 'nchldefi după mlsticile portt„ •• 
Pe 'Unde trecetl suflul albet morţi, 
V d urmăreşte cu divine taine. 

Cu mânile 'nfiorător de albe, 
Ca sfinţii zemislifi de Rafael, 
Blânzi ca Isus şi palizi ca şi el, 
Purta(i mătanii _..:. mohorîte salbe. 

Jn ochi închideţi nostalgii divine 
$i dllioşii din sfintele celule ..•. 
Privirlle ce Par de cărti sătule 

Sunt pline par' că de urări de bine. 

A voasttt degete osoase, lungi 
Ce 'ntorc solemn atâtea sfinte file 
Par fără viaţă - aşa sunt de . fragile, 
Jncât c'un suflu să le rumpi ajungi .. „ 

Acolo nici un sgomot nu pătrunde 
Din frământarea bolnavă de afară .... 
Jn craniile voastre ca de ceară 
Sporesc viziuni şi rugăciuni fecunde. 

Nimica din bolnava noastră viată 
Nu trece în chiliile preasfinte 
$i 'n urme vagi aducerile-aminte, 
Străbat la voi ca printr' o groasă ceată. 

·:..__ -9 

Adoratori şi slujitori lui Christ, 
Purtaţi cu toţii măştile la fel ...• 
Totl sunteţi blânzi, priviţi aşa de trist, 
Toti sunteti palizi cum a fost şi El. 

'• 

.... 
,_ 

Alastor. 

Despre Jocot. colonelul Dănilă Popp şi sub
locot. Rusu - eroicii ofiţeri români din Buco
vina - ziarele străine ne aduc aproape zilnic 
ştiri. Astfel ziarul „Neue freie Presse" des
criind vizita recentă a moştenitorului tronului; 
arhiducele Karl Franz fosef, în Bucovina, n~ 
spune că arhiducele a vizitat cartierul dlui 
locot.-colonel Dănllă Popp de pe malul stâng 
al Prutului, unde arhiducele a distribuit mai 
multe distinctii. Arhiducele a vorbit cti soldatii 
în limba ·lor maternă. Cu acest prilej a fost 
prezentat arhiducelui şi viteazul sublocotenent 
Victor Rusu, care purta la pept marea medalie 
de aur. 

Ziarul Pesti Napl6" publică o convorbire, 
pe care a ·~vut'o corespc:in~entul său .cu l?co~
colonelul Dănilă Popp. Ziaristul maghiar I a g~
sit pe eroicul ofiter român în linia de front ra
zimat de zidul unui grajd distrus de foc. Locot.: 
colonelul era îmbrăcat într'o manta de râ~d ~~ 
avea încins pe spate o carabină. Cu ochn sa1 
scânteitori privea perdut în zare. La întreba
rea ziaristului despre situaţia luptelor din Bu
covina, locot.-colonelul i-a spus între altele'. 

Frontul meu e în pozitiune relativ defensivr1, 
dar e ori când gata să înceapă lupta şi cu forte 

Când vor fi chemat! glotaşii de 42-50 ani. 
Neues Wiener Tageblatt" scrie: Aflăm din " .. 

sursă bineinformată că în cursul petreceru con-
telui Ştefan Tisza în Viena, s'a vorbit numai 
despre chestii curente, pe cari le-a discutat 
,primul ministru ungar cu miniştri comuni, iar 
audienta contelui Tisza la monarhul e de im
portantă întrucât cu acest prilej i-a raportat M. 
Sale despre votarea nouei legi privitoare la 
glotaşi, prezentând-o spre sancţionare M. Sale. 
l·n zilele cele mai apropiate noua lege va fi 
promulgată şi va intra imediat în vigoare. 

Se poate lua cu siguranţă, că nouile contin
gente de glotaşi nu vor fi chemate în serviciu 
militar Înainte de terminarea lucrărilor de 
câmp, adecă mai de vreme pe la sfârşitul 
lui Au2ust sau Începutul lui Noemvrie. foarte 
natural că până atunci se execută lucrările pre
gătitoare. In săptămânile viitoare se va face 
conscrierea şi clasisificarea celor cari aparţin 
•nouilor contingente. Asentările vor avea loc 
În Iunie sau În Iulie. Contingentele mai bătrâne 
vor fi folsite în primul rând pentru serviciul 
local aşa că soldaţii mai tineri cari făceau ser
viciu pâ·nă acum în interiorul tării, pot fi duşi 
în front fiind înlocuiţi cu cei mai bătrâni. 

După o altă telegramă din Viena: ministrului 
apărării tării autsirac i s'a .prezentat o dele
gaţie a dtputatilor austriec~ ~ndusă de ~ep~
tatul Hartl, rugându-l pe mm1stru ca foştn 0~1-
ţeri de rezervă, cari au renuntat la rangul sau 
să-şi poată recâştiga acest rang, iar. inginerii, 
arhitectii şi chemiştii să fie aplicati la miliţie 
corăpsunzător aptitudinilor lor. 

Cutremur de pământ în re2iunile Oceanului 
pacific. Observatorul universitătii din Budaue
sta anunţă că aparatele sismografice au semna
lat Sâmbătă noaptea la orele 2 şi 40 un cutre
mur de pământ în depărtare, pornit în oare
care punct al regiunilor Oceanului Pacific. 

După 3 sferturi de oră oscilatiuinile au- în
cetat. Oscilatiunea maximală arătată de apara
te a fost de un milimetru. lncă Joi semnalaseri'i 
aparatele mişcări puternice în interiorul pă
mântului. 

Apărarea Parisului împotriva Zeppelinelor. 
Secţia de aviaţia franceză a executat Vineri 

. seara în fata comisiei camerei franceze câteva 
manevrări în aer pentru cazul când capitala ar 
fi atacată de Zeppelini. Scopul maneiJ.7rărilor a 
fost de a dovedi în fata comisiei că· Parisul e 
apărat împotriva Zeppelinelor şi în cazul când 
ar fi atăcat pe neaşteptate. 

Cutrentur de pământ in Italia. Din Roma se 
anll'l1tă că Duminecă dimineata pe la orele .3 
s'a simţit un cutremur de pământ pe tărm!!l 
Mării Adriatice, dela Pesaro. până la Ancona. 
Despre mărimea pagubelor încă n'au sosit ştiri. 

O laudă binemeritată. D.Victor Mu.nteanll, 
prim-contabilul băncii noastre „Patria" se află, 
aproape dela isbucnirea răsboiului pe câmpul 
de luptă. Din o scrisoare, ce primim dela un 
prieten, retinem câteva rânduri, ca la.udă pentru 
d. Munteanu si ca un document, cum Românii 
noştri îşi împlinesc datoria pentru tron "i pa
trie. 

„Aici aşteptăm pe printul de coroană. Am 
lucrat din răsputeri, ca totul să fie în ordinea 
cea mai bună. Vizitând oberstleut,.,.., .... t-ul nostru 
frontul fiecărei companii, când a ajuns la d. 
Munteanu I'a felicitat si a spus că dacă va veni 
printul de coroană, îl va aduce la compania 
dsale. 

duşma11e de opt ori mai puternice ~ecât ale ln ordinul de zi, comandantul a publicat ur-
noastre. Ruşii n'au pace zi şi noapte dm partea •mătoarele: „Unter den bei Batalion in der 
noastră. Ziua îi atacăm cu artileria, iar noaptea Kampflinie durchgefiihrte Arbeiten, kann ich ie· 
ji neliniştim cu atacuri prin surprindere, aşa ne der Kompag-nie Oberleutn~„· ~··--·' _„„,,_so
ieă Ruşii sunt mai ales îngrrjati când într'o wohl in Bezug auf Anlage als auch Ordnmfg -
noapte nu întreprindem nimic. Zilnic iscodim als mustergiiltig bezeichnen. Dies ist zu ver-

•noui viclenii şi şiretlicuri, tinând astfel în per- lautbaren". 
manentă în şah pe Rusi. Artileria duşmană e . 
foarte puţin activă - ceeace dovedeşte că în- Transmitem prietenului nostru, dlui Victo! 
cepe să se împuţineze simţitor munitia de care . Munteanu, felicitările noastre "~--•rn acP-~'-'t>t 

• r I dv d ' b' 't tv I { Un") dispun Ruşii. . · au a - e sigur - memen a a. - „ . 

Stiri din România. Din ordinul directiei ge
nerale a căilor ferate, nu se va da function.arilor 
vre-un concediu pentru străinătate. 

- Ministerul de lucrări publice a hotărît 
să înceapă imediat lucrările de consolid;-i-·- ·· -·1-
tru mai multe din principalele linii ferate pro
iectate, în scop de a da· de lucru meseriaşi!or 
fără lucru şi micilor industriaşi. 

S'au ales lucrările cari, prin natura lor ar 
putea da de lucru unor cât mai numeroase ca
tegorii de meseriasi si industriaşi. 

Directiunea căilor ferate va publica, în ac<-'st 
senz adjudecarea lucrărilor de constructie ·- ~„. 
tru linia Roşiori de vede-Caracal si P"~'--·· por
tiunea de linie directă Bucuresti--Prnsiori de 
vede-Craiova şi care cuprinde construirea titrni 
pod peste Olt. · 

Se va construi deasemeni şi T){)dul pPste Si
ret pentru linia proiectată Făurei-Tecuci. 

De asemenea pentru lini.a Tnlcea-Medjidia 
din care o parte s·a şi construit; SP. va începe 
construirea liniilor portului Tulcea şi a ' ·- "
I ului. 

Cum au murit ofiterii de pe "Leon Gam
betta''. Ştirea depsre scufundarea vasului 
•• Leon OambeHa" a produs mare întristare în 
f ranta, mai cu seamă în urma faptului, că cu 
scufundarea vasu.lui şi-au găsit moartea atât de 
multi oameni. 

Ca o mângăiere pentru perderea mare le s~~
veşte -Francezilor tinuta eroică a ofiţerilor de 
pe vasul Gambetta, cari au preferat să piară îm
preună cu vasul scufundat, decât să fie salvaţi. 
Ofiţerii, adunaţi pe puntea comandantului s'au 
scufundat cu vasul lor' -. strigând „Trăiască 
franta" I 

,,:" 

.~Rechizitionarea rezervelor de cartofi. Prin 
o ordonanţă· recentă, guvernul ungar a decretat 
obligativitatea anunţării şi fasionării rezervelor 
de cartofi şi punerea acestor rezerve la dispozi
tia Comişiunii economice regnicolare. Ca pret 
maxim guvernul a fixat pro'majă, metrică suma 
de K 11.-, inclusiv spesele de transport la sta
tiunea de încărcare. 

fixarea tarifului de transport În Orient. De
la 6-10 Maiu o inttunire va avea loc în Abaz
zia pentru fixarea de transport în Orient. 20 de 
deputati vor participa intre cari delegaţii Ro
mâniei, Bulgariei şi Serbiei. 

Descoperiri arheolo2ice În România. Din 
Mangalia se an un tă: Directiunea muzeului na
ţional de antichităţi a început o no.uă serie de 
săpături în !Mangalia pentru cercetarea resturi
lor cetătei antice Galatis dela a cărei studiu 
se aşteaptă foarte însemnate rezultate, asupra 
străvechilor colonii greceşti dela marea Nea
gră. Luhările sunt conduse de d. Teodorescu, 
conservatorul muzeului. Până acum s'a desco
perit zidul, lat de 3 jum. metri, .pe o distantâ 
de 200 metri liniari., S'au început săpăturile la 
t· movilă din centrul oraşului, unde se crede că'· 
a fost teatrul 1iroman. 

Clopotele ca metale. In cercurile bisericeşti 
austriace s'a pornit o mişcare în scop de a 
mwe la dispoziţia comănduirii militare clopo
tele-vechi şi alte obiecte, ca să se poată com
pleta cantitatea necesară de metale pentru ar
mata noastră. Mişcarea aceasta are să se or
ganizeze în viitorul cel mai apropiat. 

Se scumpeşte şi pudra! Răsboiul urcă toate 
preturile fără nici o consideraţie. Fabricantii de 
parfumuri franceze au scumpit pretul pentru 
pudră, pentru alifii şi pomadă! Ziarul Chic Pa-

I 
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risien se vaită: Ce să se aleagă din atâte~ da
me tinere (şi mai puţin tinere), dacă azt sau 
mâne nu vor mai avea dresul necesar, pen_tru 
a cuceri lumea bărbatilor? - Mare nenorocire, 
îr. adevăr, când se isprăveşte praful de or~z.„ 
Da nenorcirea va fi şi mai mare. 5ând Pan~ul 
va constata, că şi praful de puşca _este pe 1s
pră vite, pe lângă tot importul american. 

Conventia provizorie greco-român_ă~ Dăryi 
mai jos puncte~e pri_n~ipale a~e _con~ent1e1 p~ov1-
zorii pentru marfun 111 R.omama, via Salomc. 

1. Un serviciu de comunkatiune regulat I_a 
2 zile sau în fiecare zi între S~lonic--'9h~vgheh
Niş-Taribrod şi câteva dv111 ~tatmmle d~t
nărene printr'un tren de marfun, compus dm 
20 vagoane .aparţinând statului român. 

2. Un sfert şi jumătate din aceste vagoane 
va fi pus la dispoziţia comerţului. 

3. Expediţia de mărfuri dela Salonic se va 
face pe baza conv-enţiunil?r ~e se ~flă _acţual
mente în vigoare între diferitele d1r~cţmm de 
drum de fier, pe ale căror retel_e vo~ c1rcu~a !re
nurile de marfă în chestiune; direct1~ r?mana ~e 
însărcinează să expedieze dn~ Salo~1c 111 R_?mu
nia mărfurile aparţinând particulanlor daca ex
peditorii o oer în .aceleaşi co_ndiţiuni şţ cu a-celaş 
: arii ca şi al mărfurilor ce 1-ar aparţ111e. 

· 4. ·Acest nou serviciu nu va aduce un p~eju~ 
diciu serviciului de mărfuri ce se efectueaz<i. azi 
;ntre Serbia şi Grecia. 

5. Convenţia va intra în vigoare pe d_a~ _ce 
Jirectia română va declara că a luat deplma 111-
~elegere cu drumurile de f~er or_ienta~e în ~ac~ 
priveşte plata transporturilor ş1 a crr~ulaţmne1 
trenurilor de marfă şi a tuturor detalnlor rela
dve. 

Convenţia va fi supusă ratificărei minist_r~lui 
de lucrări publice, sub aprobarea prealab1la a 
consiliului de miniştri. (Z.) 

..... 

Ultima ora.. 
CONCEDIAREÂ REZERVIŞTILOR IN 
. ROMÂNIA. 
Iaşi. - Măsura de a se concedia rezerviştii 

pentru ca ei să poată efectua muncile all;ricol~. 
a produs o excelentă impresie atât În oraş cat 
şi în întreaga populatiune tărănească din judet. 

. In oraş bucuria este mare, mai ales pentru· 
că măsura cu rezerviştii desminte stirile alar
mante ale unor ziare, că România va intra 
foarte curând în actiune. 

BIRUINŢĂ DECISIVĂ IN GALIŢIA OCCIDEN· 
TALĂ. 

\ Budapesta. - După ştirea sosită azi la amiazi 
armatele austro-ungare au avut un succes de mare 
importantă în Galitia occidentală. Trupele austro
.ungare au încovoiat întinsul front rusesc dela 
Gorllce, care se ţinuse de luni de zile. Am făc:ut 
numeroşi prlsonieri şi am capturat mult mater•al 
de răsboiu. . 

Intreg Berlinul a fost pavoazat cu stmdarde, 
in semn de bucurie pentru succesul trupelor austro· 
ungare. 

•.•.•.• ~·; ... ,fi'.~~ 

O NOUĂ OFENSIVĂ RUSEASCĂ(?).", 
Petrograd. - Oficiosul rus „Novoe Vremla" publică 

un Interesant articol semnat de criticul militar d. Borin, 
în care se arată că luptele decisive intre .armatele ru
seşti şi germano-austro-unsare. se vor da ln regiunea 
Carpatllor şi la Cracovia, a cărei atac armata rusă îl 
N.a incepe cât de curând, 

ln sprlJlnul sustlnerllor sale, criticul mllltar al zla· 
rulul „Novoe Vremla!', expune în amănuntlml sltuatlunea 
Ide pe eâmpul de răsbolu şi numărul de combatant!. 
(3 mllloane) ce vor lua parte la aceste lupte şi conchide 
că odată Carp.atll şi Cracovia cucerită, armatele ger
' mano-austro.unitare pot fi considerate ca definitiv în
'vlnse(I) ne maJ comptând pe nici un punct de sprl
Jln(?) (P. /.l.) 

„ROMANUL"' 

Kenjf ro Tokutomf. 

Până la moarte .•• 
Roman Japonez. 

Tradus în româneşte de P. Robescu. 

;(Urmare)'. "(17). 

Uitându-se la dânsa, asa cum şedea sub lu
mina lămpei, cu zimbetul ei drăgălaş pe buze, 
Takeo îşi dădu seama de frumusetea ferme
cătoare a soţiei sale, si i se păru că n'a văzut-o 
niciodată aşa de frumoasă ca acum. 

- Nami, de când te-ai îmbrăcat cu rochia 
aceasta, pe care nu ti-o cunoşteam, mi se pare 
că te-ai schimbat, că eşti o altă femeie, mai fru„. 

- Dacă mai zici ceva, fug. 
Takeo râse. 
- A tun ci tac. Dar de ce vrei să fugi? 
Si Nami, surâzând îi răspunse uitându-se 

cochet la el: 
- Ca să-mi schimb rochia. 

• 
Takeo plecase la începutul verei, în ma

nevre, si nădăjduia să se întoarcă acasă pe 
toamnă, însă o avarie a vaporului pe care era 
el, l'a făcut să stea multă vreme la San Fran
cisco, astfel că nu se întoarse acasă decât pe la 
sfârşitul anului. Acum, fiind a treia zi după a
nul nou, se dusese cu nevasta sa să facă vizită 
familiei Kato şi Kataoka. 

Mama lui Takeo era de moda veche şi nu 
prea îi plăceau mobilele moderne, totuş, de ha
târul fiului său iubit, în camera lui, erau o mul
time de lucruri frumoase japoneze şi străine, 
pe măsute şi prin colturi. Peste rogojinele albe 
ce erau pe jos, în dreptul meselor şi a scau
nelor, erau întinse covoare verzi deschise; pe 
peretele alcovului era agăţat un prea frumos 
peisaj marin, iar în fata acestuia, portretul ta
tălui lui Takeo. In cealaltă parte a camerei, era 
un dulap cu cărţi; pe peretele din fund al alco
vului, era agăţată o spadă din renumita fabrică 
din Kanemitsu, armă preferită de baronul Ka
washima. Pe o măsută era chipiu1 de ofiter şi 
un binoclu de marinar; iar de unul din stâlpii 
alcovului, era spânzurat un pumnal. Fotogra
fiile tintuite pe pereti, una era a vaporului pe 
care făcuse cel din urmă voiaj, alta era un grup 
reprezentând elevii academiei navale din Ye
daijma; alte fotografii erau puse pe mese, si 
între ele era una în care Takeo copil stătea pe 
genunchii -.tălui său. In altă fotografie era 
generalul Kataoka. 

Cu toate că Takeo era de felul lui vioi şi 
cam dezordonat, camera sa însă era în foarte 
mare regulă: nici un fir de praf nu se vedea '1~ 
mobile, iar într'un vas de arP"int erau câteva ra
muri înflorite, de prun, ceea ce însemnează că 
un suflet drăgălaş şi o mână albă si gentilă, 
orânduia totu'1. Iar persoana caer avea sufletul dră
gălaş şi mâna albă de zână, surâdea dlntr'o 
ramă ovală de argint, lângă vasul cu flori, .')i 
părea că visează copleşită de parfumul ramu
rilor de prun înflori(. Lampa inunda camera 
întreagă cu lumina ei albă, iar pe verdele co
voarelor, flacăra vie a căminului, arunca lu
mini roşii. 

Unul din cele mai frumoase momente ah~ 
vietii. unul din acele momente în care ~p simte 
în suflet o senzatie de multumire si de uşu
rare este când, întors după o călătorie lunrră şi 
periculoasă, după ce ti-ai scos hainele de drum 
şi te-ai îmbrăcat cu un ktmono comod, te-ai 
aşezat lângă căminul casei tale ascultând di
strat sueratul vântului şi monotonul tic-tac al 
pendulei. Şi senzaţia de mulţumke este si mai 
complectă, când la întoarcere ai găsit -- „._'lJa 

sănătoasă şi când simti dragostea cu care ·te 
împresoară femeia tânără şi bună, care te a
şteaptă cu nerăbdare. 

Takeo fuma răsturnat în fotoliu, şi gusta 
fericirea casnică. Doar gândul la Kijiwa îl preo
cupa puţj.n, a cărui carte de vizită o văzu oe o 
masă. ln ultimul timp,auzise vorbindu-se cam 
rău pe socoteala vărului său. Cu câteva zile 
mal nainte, venise la statul major o carte po
ştală pe adresa lui KHiwa. care era absent.. şi 
un ofiter, care din greşeală îşi aruncase ochii 
pe dânsa, a citit cum un cămătar îi cerea da
toria a cărei sumă o scrisese. poate intr'adins, 
cu c~rneală roşie. Afară de aceasta se aflase că 
cineva a destăinuit nişte secrete militare. 

Marti, ~- Mar 1915. · 

Pe Kijiwa îl văzuse multă lume la bursă, un 
local nu tocmai nimerit pentru un ofiter. De aci 
urmară o multime de bănuieli pe contul lui Ki 
jiwa, şi socrul lui Takeo, informat de un gene 
ral dela statul major, rugase pe Takeo să su 
praveghieze pe vărul său şi să-l povătuiască 
să schimbe calea apucată. 

- Canalia! 
Takeo zise vorba aceasta tare, uitându-se 

lung la cartea de vizită a lui Kijiwa. Insă în 
seara aceea, dânsul nu era dispus la gânduri 
supărătoare, si după ce îşi zise că o să caute 
să dea ochi cu Kijiwa, începu să se gândească 
la lucruri p1ăcute. Nami intră alu'icându-:i o 
ceaşcă de ceai, făcut de ea.· 

- Ceai negru! Multumesc, Nami. 
Se ridică din fotoliu, şi se aşeză lângă foc. 
- Ce-o fi făcând mama? 
- S'a culcat. 
Nami se uita la obrajii roşi.i ai lui Takeo, 

care sorbea ceaiul. 
,_ Te doare capul, Takeo? Ai băut cam 

mult sake„. 
(Va urma). 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

Cancelaria advocaţială a dlui Dr. EMIL 
BABE.Ş în Budapesta începând din 3 Mai 
st. n. se află: Vlll Szentkirdlyi utca 16. 

(Or6f Zichy palota). 

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

Du 2418-5 

„Pruna" 
societate industrială sl comercială pe actii 

în Marosilye. 

S'A PERDUT 
un mânz (iapă) de 3 ani, roşu, cu 
stea pe frunte, alb la pidorul di
napoi, - cine îl va fi aflat să în
ştirnţeze pe 

Don Mănutiu, Kiirtos (Curtici) Nr. 16. 

VIN.Uit.I 
vechi ,1 :noul de vândut;. 

Adresaţivă cu toatA tnorederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Viliigos) Petru Be~ea, 
că.oi VA trimite numai vinuri bune, curate ,1 pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 

Vinuri veehl din anlt 1911 - 1912 
Vin alb - - - -·84 -·72 
Rlzllng - - - -·86 -•74 
Roşu de Mlnfş - 1'60 1 ·20 
Carbenet - - 1'40 -·-

Vinuri vechi şi nou din anul 1914. 
Vtn alb - - -'68 -·os 
Rtzltng - - - -·70 -·60 
Şlller - - - -·74 -·64 

Baehlurl. 
Rachiu de treve - - - 2·20 
Rachiu de treve specialitate - 2'60 
Expediez la dorinţă tn sticle şi tn canti-

tate mai mioA vin. 
Vinul se expdieazA cu rambursă dela 50 

litri tn sus sub tngrijirea mea proprie. 
1
„ ... ; 

V ase dau împrumut pe timp de douA .....,... 
Pentru Calitatea vinului garantez. 

11e N7 ' Pe'tpu. Ben.ea 
propr. şi neg. de vmuri 
vuasro• (Arad m.) 
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TELEFON 

NR U·L. 750. 

Exect'tare 
promptă. : 

/.·· 

:1 . „ROMĂN UL" 

I CEL MA~ MODERN INSTlf UT I 
I TIPOGRAFIC ROMÂNESC DlN I 

UNGARIA ŞI TRANSILVANIA I 

SOCIETATE PE ACŢIUNI . 

. ARAD 

TELEFON 

NR lJ L. ·750. 

STRADA ZRINYI. t'1RUL. · tja. \ 
\ 
„.„„ •. 
• •• 

( () ·: 
' I .. ·.„ l ··T··· -

I 

fiind aprovizionat cu . cete ma1 mo„ 
derne maşini din străinătale şi patrie 
ca: maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
pre' um şi cu cele mal moderne litere 
primeşte spre executare tot felul' de 
opurj, reviste; foi,· placate, registre ti
păritQrf pentr~ bănci şi societăţi, pre
cum şi tipărituri ad\locaţiale, invitări 

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

, 

Preţuri : . 
modera.te: 

Pag. 7. 
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„R OM ANU[" 
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· •Marti, 4 ·Mal 1915. 

• RENUMITELE 
... „„„„„....... GHETE TUB.UL 

IEM 5 
CONDUC • 

PRETUTINDENI 

• „TURUL" 
FllBRICă DE GHETE SOC. PE 

ACJll TIMISOIRA. 

Cea mai mare fabrică de ghete 
. . în monarhie. 

13 O ·sucursale proprii. 
Anual se fabrică 900.000 perechi. 
12 0 0 mtincifOFi Şi impiegaţi. 

Magazin sucursală: 

în ARAD. 
în Palatul Minoriţilor 
bui ev. Andrassy nr. 13. -I m .„ ......... „„ •• „„„„„„„„„ ... „„„„„„„ 

I QiEiDTRG:R&FEEiiiW: I Cea mai buni api de dinti premiati la mai multe I 
e»poziţii lnternaţtonale cu cele mai mari dist•ncţH. I 

f><><> CC>Pe 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

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

I ODINIOARA SOCIETATEA CURELARIROR 

Ed. Bartilla-Winkler's Nachf. 

. Strada Cisnădiei 45. S I B 11 u, ff eltauer-gassa 45. 
~-

•• •• L.PLAN~ • • •• 

Wien, X. Goethegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. ~ se ceară 
pronunţat Api de dinţi Bartllla; pentru denunţările falsificaţi
lor plătesc onorar bun. ln comunele în cari nu se poate căpăta 
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii. 

!1111 ..................... „ ............ „ ___ 

SALON
.cremă 1 cor.30 fii; 
-poudră 1 „ 30 „ 
-săpun t „ - „ 
-maniciir 65 fii. 

Comandele din provincie se expe-
:: diază zilnic în mod prompt. :: _ 

Far1nacia la „Sf. Francisc" 
1 ..... eu_da-pe_sra_, _hu_1ev_ar_du_1 _011_m_n_ru1 ... re ~.~,; I 

I 

PEllTBU OA a.I. OUllPA.BAŢI 

„!IIANURI" 

„ 

DB trehla sl mergeţi la BUDAPESTA, la 

,,TRIS K A.'' 
se pot cumpăra cu preţuri favo
rabile. In localitate introducerea 
pe timp de un an o face gratis. 
In provinţă : expediază pianuri 
cu porto şi pachetare gratis. 

TBISKA. J. 
CLUJ (KOLOZSVAR), 
•tr. Ba.rtha-Mikl61 nrul 14. 

------------~~~--~-~ 

Haine de.vară, 
pardesiuri, haine pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articli de toalet11, umbrele, per
dele de dantele şi de p11nură se curăţase şi vopsesc cu mult11 grijă şi specialitate în 

·stabilimentul meu industria.I de vopsitorie 
de pănuri •i de cură.ţitorie chimică., 

aranjate cu cele mai noui maşini din strainătate. - Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte hai
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnic în . 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu specialitate tn 

croitoria mea specială. - Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării. 

Lucza Jozsef, ;~!~~i1!~::~~ Szeged. 
nLBros: Prhălle şi stablllment ·principal: TELBros: 

BEEE9=:9;;4. ~ ;:~~·;:::a.llrlll iu o;;~~ ~::;=:::9:9:4:. = 

Tiparul tipo2rafiei "Concordia" societate pe actll în Arad. - Edltor-resp0nsabil: LAU~ENTIU LUCA. 
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