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Ceţmpania anului 1914. 
Rezultatele obţinute. 

- Părerile unui ofiţer superior român. -

Campania alllului 1914 s'a terminat, fără 
ca răsboiul, după cinici Iuţii de activitate, să-şi 
fi schimbat fizio1110tmia pe nici un teatru de ope
raţiuni, îmbrăcând caracterul absolut al răs
boiului de a'Sediu: întreprirnderi de amănunt, 
înaiutări şi retrageri pe mici distanţe şi pe 
mici poziţiuni de fronturi din vastele întinderi 
pe cari armatele s'au oprit în acest timp. 

Nimic din ştiinţa şi a•rta militară proferată 
de mai bine de un secol n'a a1răta1 că răsboiul 
modern, al masselor, va ajunge la forma şi 
felul de a fi al răsboiului din secolul al 17-lea 
sau dela începutul celui al 18-lea, şi pe care 
aceeaş ştiinţă l'a denumit răsboiu de pozi
ţizme spre a arăta o stare decadentă în acea-

·• stă ramură de îndeletnicire omenească. 
Multe sunt cauzele ce au făcut ca arta 

răsboiului să ajungă la un aşa rezultat nepre
văzut; dânsele se vor lămuri după ce se va 
termina această gigantică şi sângeroasă con
vUltsiune, dair de pe acum se evidenţiază două 
mai principale: Naţiunea înarmată şi perfec
ţionarea utila/ului de răsboi. 
· -- Din aceste cauze arnlatele de milioane au 
dovedit o virtute esenţială, de a fi puţin mo
bile. de a sta mai mult decât a se mişca, iar 
perfecţionarea mijloacelor de luptă a întărit şi 
mai mult această virtute. 

Nu este locul aci de a arăta mai pe larg 
această îndoită faţă a chestiunei; ci vom spu
ne numai, că aceste armate imense în numărul 
luptătorilor ce le compun, d~n ITI001ent ce s'au 
apropiat unele de altele şi au intrat în cârn-

Pace. 
Tatăl nostru cel din .ceriuri 
Caută aici pe pământ 

Şi întreabă-acestea neamuri 
Unde este-al. Tău cuvânt: 
„Creşteţi, stă11âniţi pământul, 

Pace fie între voi, 

Multi să fiti ca şi nisipul, 
fără griji şi f ăr' nevoi". 

Pace sfântă pune iard 
Intre crai şi îm11ărati 

Nu permite ca să piari1: 
Taţi, părmti, copii şi fraţi, 

Prin păduri, câmpii străine, 

Să-şi găsească-a-lor mormânt 
fii de-ai naţiei române 

Ce tin mult ralt Tău cuvânt. 

L. Iancu. 

Numărul poporal pe l an 4. cor. 

pul tac.tic, s'au oprit din cauza efectu1ui ar
melor de foc; că după oprire au început aco
perirea de loviturile aicestor arme, puşti şi tu
nuri, utilizând formele terenului. De aci, prin 
apropieri din ce în ce mai mici s'a trecut la 
faza luptei propriu zisă, adecă la formarea 
unor adăposturi de pământ inatacabile prin 
gloanţe de puşcă şi de ş.rnpnel, ceeaice a ne
cesitat intrarea în acţiune a tunului de caNbru 
mare, dar şi greu de mişcat, cu ajutorul c'.i
ruia să se dărâme adăposturile şi să se distru
gă apărările accesorii. 

Şi astfel, lupta de lopată şi de asediu în
cepe şi durează cu caracterul ei special, cu 
duiumul de •mine, cu bombe de mână, cu lupte 
de artilerie pentru dărâmare, cu asalturi de 
breşă etc. 

Aceasta este noua metodă de luptă, nouă 
numai cu numele, căci este de pe timpul lui 
Vauban. 

Campania anului 1914 s'a terminat, re
zultate1e pentru cei în luptă se pot catagrafia 
cu o singură expresie: negative pentru toţi. 

* 
Vorbind despre luptele. din vest, 

ofiţerul român spune faptul că armatele g3r
mane luptă pe teritorul adversarului, aceasta 
este un atribut ail ofensivei strategice ce au 
luat. Altcum nici nu s'ar putea înţelege o for-· 
mă de răsboiu ofensiv. Avantajul tras din a
cest atribut este că toate distrugerile pricinui
te <le operaţiuni, toate vexaţiunile stărei de 
răsboiu, şi dânsele nenumărate se petrec în 
afara terito-rului naţi·onal, un bine pentru po
pulaţiune. Dar atât nu este de ajuns. Este nu-
mai începutwl unei ofensive, şi nimic mat 

mult... 
• 

Durerea unei mame. 
- Nuvelă. -

(Urmare). (4). 

Lorel avu o alipă de adâncă întelegere a lu
crurilor, a <lurerei părinteşti şi a nevinovătie1, 
cu1lpabHe în fata foi, a fratelui mai mic. Ener
vat, de fiorii ho.alei, ori a neîntelegerei„ ce o 
observa Ia Mişu, se răsti: 

- Pr<>stule !... Lasă-mă în pace şi taci ... 
·Răcni aşa de tare cel din urmă cuvânt, :n 

cât toţi tresăriră, iar Mişu începu să plângă. 
Ciprian împăcă pe Mişu, ştergându ... i lacrt

mile: 
- Taci, ·puişorule, că nu ti-a spus matale. 
Mişu enervat şi jignit în amorul propriu de 

OO})il, care î·ntrece câte odată al oamenilor ma
turi, răspunde.fi printre lacrimi: 

- Da ... nu ... ci mă face prost, şi ameninta 
cu pumnii îndeştati pe Lorel. 

- •Lasă, mamă, nu trage, interveni Anglăita, 
care stetea deasupra lu.i Larei. 
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Numitul ofiţer continuă apei astfel: 

Este şHut, că defensiva a fost surprinsă 
nepregătită. De această surprindere trebma 
ofensiva să se. fol06ească spre a ajunge mai 
repede la o situaţie strategitcă hotărîtor favv
rabilă ei. 

Din evenimentele ce s'au strecurat s'au do
vedit, că timpul, acest factor important în ;)
peraţiuni n'a fost socotit la justa lui valoare 
de către ofensivă. 

S'a mai aflat apoi, că răsboiul are părţi 
sau ascunzişuri insondabile cari numai în el 
şi prin el se pun în relief şi se fac valorabile, 
fiindcă în timp de paice nu le putem aprecia 51 
cunoaşte îndeajuns spre a le integra în for
mula planului de răsboiu ce întocmim d priori. 

Ofensiva a dat peste unele din aceste ne
cunoscute, să le zicem forţe sau elemente in
sondabile, <lin a căTor cauză a trebuit să ~e 
oprească şi să ia poziţie în faţa defensivei. 
Tmpul acesta de oprire a fost cel mai preţios 
aliat pe care ofensiva n'a putut să-l câştige 
de partea ei, ci I'a lăsa.t'să treacă de partea 
defensivei care, avizată fiind. s'a pus pe lu
cru, ca să prepare o rezistenţă cât mai înver
şunată. 

La. preparaţiunile defensivei era nevo\e 
ca şi ofensiva să răspundă, să facă la fel; 
ceeace în termeni de conducere în ale răsboiu
lu i, însemnează răsturnarea re~ulei de pre
dominantă pe care ofensiva trebue să o exer
cite a•supra defensivei. De aci şi p~.nă la pier
derea iniţiativei în operaţiuni nu este decât 
un pas. 

. ' 

_. Da, mamă, răspundea Aglăita. 
- Fii cuminte, ca să se facă bine roca, adău

gă tatăl. 

- Coca nu se zoa'Că cu mine? De ceee? ... 
- Se joacă mamă, numai să doarmă puttn, 

răspunse mama lor şi ochii i se umplură de la
crimi, pe care se silea să le strivească între 
pleoape. Ce uşor e să plângi mult, ţipând, ble
stemând şi ce greu plânge o mamă ce veghiază 
deasupra unui copil bolnav, care gândeşte la 
viata îngerilor. 

Lacrimile se striveau câte-una între pleoa
pele Aglăiţei. Larei privea cu ochi mari, senini, 
cum şiruiau pe obrajii ei ş.i gândea poate cum 
isvorăsc aşa uşor din ce adânc de fiintă por
nesc şi cum curg fără să tresare, să suspine 
pieptul?!... Durerea unei mame, e mai mare, cu 
cât lacrimile isvorăsc mai greu şi isvorăsc ast
fel, fiindcă pornesc din cele mai nepătrunse a
dâncuri ale fiinţei noastre ... E o datorie par'că 
pentru o mamă să-şi ascundă lacrimile, ce 1e 
varsă pentru copilul ei. Nu tipă decât 1n cliipa 
din urmă, când moartea îşi joacă umbra peste 
obra.iii palizi ai nevinovatului copilaş. voind 
par'că să-şi topească durerea îngrămădită până 

- Coca e bolnavă, a<lăugă ea, o doare. atunci în suflet printr'un singur strigăt. Desnă-
- Doaie? întrebă Mişu, pătruns oare-cum dejd.ea e bomba explosibi·lă, pe care o pregătim 

de teama necunoscutului prin puterea instinc-1 în adâncul inimei din IacrimHe plânsului tăcut, 
tului. ca să ne ruineze fiinţa, într'o clipă fatală ... 

Preţul unui exemplar 10 fileri. Numărul poporal pe 1
/, an 2 cor. 
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din Bucovina. 
Din tragedf a neamului ro~âţiesc. 

Din Bucovina sosesc ştiri. îngrozitoare, cari 
arată că cele ce se petrec ad, întrece orice in-
chirmire. ' · : · 

Preoti români ucişi sau exPulzati tocmai·în 
Siberia, fără altă vină, decât aceea că sunt Ro
mântr ·prim'llri roml1nt au fost schingiuiţi şi spân
zu:rati; femeile au /.ost siluite, fetele violate, cu 
atâta bestialitate, încât multe au inebunit de 
groază,· voluntarii bucovineni - cari szmt sol
daţi - au fost spânzuraţi. Crimele acestea în
dreptate împotriva Românilor se petrec zilnic. 

Dar, pentru marele public, mai convingător 
ca ori ce argument, sunt faptele. 

Cazacii, cari sunt stăpânii Bucovinei, prădează 
tot ce le lese în cale, necinstesc femeile şi terori
zează întreaga populaţie. 

La Gura Humorului, târguşor locuit numai de 
Români, n'a rămas casă neprădată. 

Femeile au fost violate în faţa bărbaţilor, copii
lor şi sotilor. Fete de 10 şi 12 ani au fost pângă
rite de soldaţii ruşi în prezenţa comandanţilor lor 
cari ii incurajau pe soldaţi în aceste acte de vi
tejie. 

Locuitorii car1 au îndrăznit să se opună la a
ceste acte de sălbătăcie au fost executaţi imediat 
ca.- spioni. 

Preotul român Zaharovschi din comuna Mahala 
de lângă Cernăuţi, încercând să-i convingă pe co
mandantli ruşi că ar trebui să se poarte altfel cu 
populaţia românească, a fost arestat împreună cu 
sotla sa şi trimis la.„ Tomsk în Slberia ca delic
vent politic. 

Loctlltoruf de primar dela Storoiinef, care a 
îndrăznit de asemenea să protesteze împotriva 
barbariilor căzăceşti, a fost gpânzucat. 

La Rădăuţi comandanţii ruşi au organizat pră
darea şi necinstirea sistematică a satului. Soldaţii 
erau aduşi pe compănli şi puşi să prădeze şi să vio
leze rând pe rând casele locuitorilor. 

Multe femei necinstite au inebunit de groază 
şi de ruşine. 

Dna Halipa, soţia Inspectorului Halipa, a scă· 
pat travesth.1du-se in costum bărbătesc. 

D. lliu(, primarul Rădăutilor, a fost bătut până 
Ja sânge chiar de comandantul armatei ruseşti, 
fiindcă "îndrăznise" să ceară o gardă pentru paza 
avutului şi onoarei locuitorilor. 

Ofiţerii ruşi încarcă în căruţe mobile, covoare 
şi tot ce găsesc mai de preţ prin case şi le trimit 
în Rusia. 

• 
Se ştie că tinerii bucovineni, în special Româ

nii, au organizat o legiune de voluntari pentru a 
apăra tara de năvala Ruşilor. 

Aceşti voluntari organlzati ~ilităreşte, purtând 
semne distinctive şl comandaţi de ofiteri Şi sub
ofiţeri activi, sunt consideraţi totuş de Ruşi ca 

:Aglăita şi 'Ciprăan se priviră ca doi condam
naţi. Inţeleseră că o primejdie, un doLiu, apăsa 
deasupra lor ca un cer încărcat de electrkita:te a
şteptând ilUrnai vuetul furtunei ... Sufletele lor, ne
Hniştite ca peSiCăruşii nevinovati ai apelor, se fră-
mântau în căutarea unei scăpări. A.Jtădată plân
geau, oftau ca o geamandură, purtată de valuri, 

ce răscolesc adân.cu·ni. Durerea le schimbase găn
duri.fe ca prin farmec. Judecătoml nu ma.4 gândea 
.Ja băi şi Ia aerul Slănicului şi era mulţumit să-ş1 
umplă plămânii cu prafol străzilor, pustiite tle 
arşita verei, numaii să p.icure de undeva în su
flet mângăierea, asemenea unui strop de rou~. 
ce face cercuri pe întinsul unei ape Hniştite ... 

- Ce facem, Ciprian? întrebă Aglăita, pri
vind drept în fată pe bărbatul ei. 

- Să chemăm doctorul, răspunse scurt Ci-
prian. · · 

In aceste câteva cuvinte, trecea ceva din 
seninătatea şi gravitatea, cu care pronunta 
sentintele, dar cine poate pătrunde, câtă slăbi
ciune şi sentimentalism, trăieşte îndărătul ochi
lor servi ai bărbaţilor, ce nu plâng. Inima lor 
se împietreşte de durere, nu se înmoaie, căci 
şi ttercule, a preferat să simtă greutatea pă
mântului pe umerii goi, fără să picure o lacrimă, 
care înduioşează ... 

franctirori şi spânzurau până la unul când le cad I Deşi o parte din pressa bul~ară a contestat ca-
Jn mână. · L. A litatea oficială a, yiz,i.tei fostului ministru bul5!ar, 

Peste 2000 de leşuri ;de v:otuntari r.o~;inl se ! .în Italia, pressa ·de pretutindeni a comentat 
le~gănă în bătai~ v~u,M~~' spânz.urate; Prin. ~ietele ! foarte. mult pfecarca dlui Ohenadieff ca să son-
oraşelelor bucovmeue. I deze cercurile condue<'ltoare ale Italiei. 

Populatia care ~ăm~sese la începutul. invaziei „Eclzo de flulgarie", ziarul francez bulgar, 
1>rin comunele româµeşti, iµge acum îu~buajtă de . oare se i·nŞij).iră din cercunile guvernamentale ale 
groază. spre Ro~ânla ŞT! t\9~aria. ·. Buliwriei, publică, cu privire la plecarea dlui 

Toh refugiat1l <tec.lară qa dacă Ruşii vor. mai . Ghenadieff, Llrmă,toarele aprecieri: 
sta câteva !µrti, în 1:JµGQf,l~~·, qu v.a wal ~~~ne . :: ..... :: '„Era :naturat:.ca. un om poli tic de talia 
nici urmă de Români acolo: · · · · „. dlui Ghenadleff, să simtă nevoia să se ducă 

„SEARA". să se informeze în persoană, asupra sentimen
telor şi aspiraţiunilor oamenilor p0litici' italieni, · 
iri ce priveşte peninsula balcanică in general, 
şi Bulgaria în particular. 

ln jurul misiunei dlui Ghenadieff 
la Roma! 

Momentul acestei vizite e din cele mai bine 
a~ese. Iminenta evenimentelor hotărîtoare, face 
pe oamenii de stat mai comunicativi fată de 

interviewat a neutri, cari pot, azi sau mâne să fie duşi de-o 
parte sau de ceealaltă, a baricadei, de iutereR.oma. - D. Ohenadieff fond 

declarat următoarele: 
Intre Italia şi Bwlgarfa dela 1878 ;in

ooace există legături de Vlie simpatie şi n~ciodata 
între cele două ţări nu a existat un desa.cord de 
interese dar nid pe \1iitor nu se va putea ivi. In
dependent de conflagraţia europeană 'Italia şi 
Bulgaria au fost şi sunt destinate să :procedeze 
în totdeauna de acord, dar situaţia internaţio
nală dfa ultimul timp a avut o îmâurire mare 
asupra relatiuni:Jor dintre cele două popoare. Ita
lia du1pă debarcarea dela Valona a devenit opu
tere balcanică şi cu atât mai mult cu cât ea nu 
a vut până acum şi nu va avea nid de ad înainte 
intenţiuni de cuoerire sau de predominare polt
tico-economice în Balcani; de aceea poPoarete 
balcanke pot să o privească cu deplină si1ncert
tate şi încredere şi Bulgaria mai ales a fost sa
tisfăcută pe dephn prin debarcarea .italiană 1a 
Valona, .căci urmarea are să fie stabilirea echi
librului prin influenţa ipe care această a tre1a 
mare ,putere o va exercita ln peninsula .balca
nică. 

şele lor .... 
In asemenea împrejurări, dacă misiunea dlui 

Ohenadieff e sau nu e oficială, e o consideratie 
de impor~antă secundară. 

Valoarea exministrului de externe, e cu
noscută şi în străinătate şi în Bulgaria şi de
claratiile sale n'au nevoie să fie sanctionate. 
pentru a fi luate în consideratie de un perga
ment oficial. 

Călătoria dlui Ohenadieff la Roma a fost o 
fericită inspiraţie, ori de unde ar veni; aceasta 
este părerea cea mai ratională care s'ar putea 
da în mijlocul comentariilor atât de variate 
cărora le-a dat naştere această deplasare". 

Creşterea I ele lor. 
De Oeorge M. Pteancu, preot 

(Sfârşit). 

·Un a!lt pun:ct foarte !important care ne face E foarte folositor aşa dară a creşte fetele în dra-
- a zis d. 1Ghena:dieff _ ca să avem 0 deose- gostea lucrului, şi mai ales în a acelora cari se ţin de 
bită oonsideratie pentru ItaUa este şi faptuJ că datorintele lor. Aceasta o cere şi îndcstulirea lor de 
ea. e singura putere oe a rămas până a:cuma a- mai târziu. Având cu ce să-şL petreacă vremea, vor mai 
fară din Conflict, şi forţa sa miHtară, morală $1 uita. grijile mărunte, mici ~e .vv~eţii şi vor fi vmai ~nde
politică care este acum destul de însemnată va stuhte cu ceea ce au; apoi fara lucru se urase şi asa 
creşte încă .pe măsură ce se vor s.lăbi celelalte n:ai în gr~bă le vin în minte_ luc:u~I ~ari n'ar tr~bui 
ţări di'll cauza răsboi.ului. Se crede dar că vmn- f~cute; avand de lu~ru, v_or. fi ~a1 h~s1te. dve apu~atu
ta lta1'iei va cântări muilt în ziua lkhidărei groaz- n.le de d.oamn: man, vcan m:enmeaza p~na Ia sang~ 
nk:ei crize euro en De · t l b 1 I viata sot1Ior ş1 o amaresc ş1 a lor, mai ales atunci, 
.. ,

1
. V P e .. · ~aoeea m eresu u ţ~ro- când n'au mijloace pentru asemenea domnii, şi le vor 

ttai I~m e~te ca atm~Cl V c~n~ momen!ul vh?t31ntor feri de lenea urîtă şi de ţinerea atâtor sărbători bă-
v~ fi sosit cele doua t~n sa s~ poata gas1 m <le- bestf. · · 
rplm acord pentru apararea mtereselor respee
tice şi pentru triumful echilibrului din Balcani, 
fără de care nu va putea exista pace durabilă 
în Europa. 

• 
BuC1.J.reşti. --- Fostul ministru de externe al 

Bulgariei, Ghenadieff, se află de câteva zile la 
Roma. S'a vorbit ·mult în pressă despre misiu
nea pe care ar avea la n"ma d. Ghenadieff. 

Aglăita se sfătui cu Ciprian să cheme pe Dr. 
Stroian, care descoperea uşor boala. Cunoştin
ţele ştiinţei medicale, îi lumina nepătrunsul cor
pului omenesc, îi arăta, ca 'ntr'o lumină stranie 
şi necunoscută, rănile de. care suferă. Le ve
dea, fără să-l îngrozească, fiindcă orice mese
rie are obicinuinţa ei, care printr'o putere ne
bănuită şi invincibilă, schimbă lucrurile, le în
vălue într'un ce misterios„.. Doctorii nu v}id 
decât rana, ca ceva deosebit de trup. Privesc 
la ea şi ignorează tot ce are legătura cu dânsa. 
Nu privesc niciodată lacrimile ce umplu oct.ii 
bolnavului. Par nişte demoni, ce-şi fac o plă
cere din a tăia, dacă e ceva exterior şi a te în
grozi cu cercetările, când e ceva ascuns. Se 
~onfundă uneori cu psihoJorrii, numai că ei văd 
şi vor să descopere o realitate organică. Nu se 
împacă cu ipotezele decât ignorantii. 

nr. Stroian era din acei, ce cunosc boala 
imediat. m:mai dacă nu e ·o manifestare prea 
străină unui doctor de provincie. Se întâmplă 
unui doctor, ca şi unui advocat dtn oraşe mici. 
să întâlnească un „caz străin" chiar după ani 
de practică. Un colt de provincie nu radiază 
toată strălucirea ştiinţei. Muncesc ca să tră
iască, fără a se trudi să risipească întunericul, 
ce ascunde încă multe lucruri, cunoaşteriei ... Se 

Despre lucrul acesta s'ar putea scrie şi vorbi foarte 
mult, căci el este un mijloc puternic întru aducerea 
îndestulirii în viata omenească. Se întelege, că trebuie 
să le invătăm si la lucrurile de cari .vor avea lipsă, să 
le ştie face bine, să nu le facă numai aşa pe de-asupra 
si pe apucate. De pildă cu facerea mâncăr~lor: fetele 
să ştie bine fierbe, să facă nu numai 2-3 feluri de mân
cări, toată viata. şi şi acele. rele şi cari nu se pot 
mânca, - căci astfel de-o parte nu-şi nutresc cum se 

multumesc, poate prin puterea obicinuinţei, să 
ia drept roade ale ştiinţei, ceiace reuşesc să 
facă, cu toate că în unele momente. conştii-nta 
le aminteşte dojenitor unde e lumina adevărată 
şi puternică. 

Figurile severe ale profesorilor, muncite de 
chinurile experienţei, le a;par ca un ce luminos 
şi amestecându-se cu tablouri din. viata lor de 
student, le arată tot ce are ştiinta mai select şi 
ce curaj au ei, să se înfătişeze ca reprezentanţii 
ei. Obscuritatea vietei de provincie se identi
fică însă cu semi-ştiinta lor şi pare ceva, ce 
corespunde perfect. N'au însă niciodată curaj, 
să mărturisească nepriceperea. Spun ceva, pun 
diagnosticul şi numai când necesitatea opera
ţiei e evidentă, trimit la doctorii mari din Bu
cureşti şi Iaşi sub pretext că lipsesc aparatele. 
care nu ştii de ce lipsesc, fiindcă provincia nu 
poate să acopere cu capitalul ei cheltuielile, ori 
neştiinta doctorilor e culpabilă. 

(Va urma) 
• 



• 

Sâmbătă, 30 Ianuarie n. 1915. 

cade familia şi în felul acesta tot! sunt mai slabi la 
lucru, - de altă parte nu-si pot trage acasă bărbatii 

atât de uşor si nu pot opri neîntelegerile cari se nasc 
pentru lucrul acesta. Tot asa şi cu alte lucruri de-ale 
lor: fetele să stie bine ce se tine de ele şi învăţarea lor 
bună e treaba părintilor. 

6. fetele trebuiesc crescute aşa încât niciodată să 

nu se lase de cinstea si ruşinea femeiască. 
Femeile ca si bărbatii sunt zidirile lui Dumnezeu, 

au si ele trup si suflet ca si bărbaţii, si trebuie să se 
îrgrijească şi ele de sufletul lor. Astfel fiind, fetele au 
să fie sotiile, iar. nu se~vitoarele bărbatilor; vor avea si 
ele dreptul la cinstirea. si apărarea bărbatilor. Nu-l 
Iertat să încarce pe ele mai mult lucru decât pot duce 
llmerii lor slabi, în. vreme ce ei sed în crâşmă sau lene
vesc toată .ziua. fumând din pipă st întinzându-se la 
soare. fiecare. are lucrurile sale şi acele nu-l iertat să 
Ie încarce pe .celalalt sot. Dar fetele trebuie să tină 

seamă Ia cinstea lor femeiască, adecă să le învăţăm la 
aceea, că ele nu sunt mijloacele oarbe a poftelor şi a 
foloaselor, cari numai bărbatii la gustează. Gândesc aici 
Ia concubinat. fetele trebuie să aibă atâta minte să 

înţeleagă, că a trăi. fără cununie e dejosirea cinstei 
ei de femee, că bărbatii le folosesc spre lucrul si pofta 
lor ca pe nişte dobitoace; iar nu spre ajutorare cinstită 
ca pe nişte soţii. - Astfel de călcare a cinstei fe
meieşti, fetele bine .crescute nu rabdă niciodată, precum 
nici altfel de călcări mai mici a cinstei lor, cum sunt 
îndrăgostirile tăinuite, fără vrere serioasă de a se lua 
şi altele. 

Intărirea cinstei acesteia asemenea este o datorintă 
rr.are a părintilor, si le va feri fetele de multe lucruri 
neiertate si le va da tărie de-a nu se lăsa de mijloace 
oarbe. - ·se întelege, nu se tine de cinstea femeiască 
a nu asculta întru nimic de bărbat ori de părinti si a 
vrea câ totdeauna gândul ei s:l. iasă biruitor între orice 
împrejurări. Asta e încăpăţinare şi aduce multe zile 
amare pe11trn ceea ce vrea să le ducă în îndeplinire. 

7. Putină grile se dă curăte11iei în toate locurile, 
cu toate că nu este mai urît lucru în lume ca murdăria, 1 

necurătenia. Dacă bărbatul trebuie să tină curat oco- I 
Iul ( c.u~rte.a), uneltele. de. lucru'. grajdu~ etc., !e~eia ~re-1 
buie sa tmă curăteme cat mai mare m casa, m hame, 
scl., cari toate au influinţă hotărîtoare la sănătatea fa
miliei. Cum luăm seamă, curăţenia nu e chiar des oaspe 
în casele sătenilor noştri, şi asta nu pentrucă fetele şi 
femeile n'ar fi harnice să curătească bine, ci fiindcă nu-şi 
bate capul nimenea cu aceea. să-si dedee şi înveţe fe
tele Ia dragostea curăţeniei şi .astfel nu înteleg binele 
acestui iucru. Ca în toate, asa şi aici, pilda bună face 
mai mult ca ori ce vorbă în lume; de aceea înşişi pă
rintii să ti~ă curăţenia cea mai mare şi prin aceasta să 
dedee şi fetele să tin.ă şi ele aşa, şi să nu rabde nici 
o lene în lucrurile aceste. Nu numai atunci trebuie să 
se măture şi să se lase aer curat în casă, când vine 
cineva; nu numai pentru joc şi pentru petreceri tre
buie să se piaptene, - ci totdeauna casa să fie o o
glindă, iar fetele curat şi isteţ îmbrăcate, pentru că 
din lucrurile acestea omul cuminte poate judeca sufletul 
fetelor. Acestea ·toate sunt mai nainte decât jocurile şi 
altele Ia fel, cum zice şi chiuitura românească: 

„La mân9ruta 'n joc ,voinică 

Spală oala tu pisică". 
„La mândruţa Jucăuşe 

Stă gunoiul după uşe". 

Cine nu grijeşte de curăţenia lucrurilor unde şi cu 
c'art trăieşte, acela nu se grijeşte nici de ceea a trupu
lui, nici de a sufletului, şi de astfel de fete şi femei să 
fugi în lume! 

8. Trebuie să. ferim fetele de lux, adecă de purta
rea hainelor şi de traiul de toate zilele, nepotrivite cu I 
statul şi averea lor. Sunt multe, foarte multe fete cari 
cred că se vor ridica de-asupra celorlalte numai prin 
haine de mătasă, prin s;lbe de aur, prin panglici (pe
tele) şi prin păpuci de lac, peste tot prin îmbrăcăminte, 
cari trec peste puterile lor de bani, şi cari seacă nn 
numai punga şi lada de bani, ci orice gând mai frumos 
şi mai înalt, orice avânt spre vre-un lucru mai folositor 
şi mai sfânt. Unele fete şi femei nu-şi bat capul cu 
nimic în lume, nu cu împlinirea datorinţelor acasă şi 

fată ·de Dumnezeu, nu cu sărăcia şi scumpetea, nu 
se i{ândesc la copii sau părinti, la nimic altăce decât la 
haine sl la bani. Această boală grea şi foarte strică

cioasă trebuie s'o scoatem din fete, dacă nu vedem a
plicare în ele, Iar dacă nu, să grijim să nu se abată 
dela drumul cel adevărat şi să nu apuce şi ele în 
urma vorbelor multe şi poate a batjocurilor la gândurile 
rele a luxului. 

Hainele, peste tot portul, pot fi foarte curate, foarte 
frumoase. şi plăcute fijră, să se. întindă omul vc~te pu
terile ce , 1„ are )a , îndeJ11~ă . P,~in . aye~~a, ce~o are. 
fetele trebuie să fie bune, plăcute, lucrătoare, credin
cioase, cinstite, - aceste sunt de frunte: hainele pot 
fi fără multe podiabe ,şi zorzoane nefolositoare, adecă: 
simple, curate şi frumoase. 

fetele trebuiesc dedate să nu facă lux nici în mân-

cări şi băuturi Ia unele prilejuri, ca la cununii, bote
zuri, îngropări. Ele pot opri mai bine şi mai cu folos 
stricăciunea şi prădarea mare ce se face în bani, cum şi 

mai aies stricăciunea sufletească oe se aduce prin be
ţiile şi fărădelegile cari urmează din băuturi şi pe cari 
femeia de cinste are datorinta si şi poate s'o oprească; 
pentru că ea nu ia parte nici când în petreceri cari 
încep să fie îndoielnice sau chiar nestricăcioase, şi 

astfel şi betivii se ruşinează şi se retin dela lucruri 
neiertate. 

9. fetele trebuiesc învăţate la răbdare, căci dacă 

toată lumea are lipsă de această virtute întru purtarea 
grţutăţilor de multe feluri ale vieţii acesteia, apoi ie
meile mai ales au lipsă de ea, căci lucrurile lor sunt 
asa fel încât pun la probă răbdarea ori cărui om. Pe 
Iâr~gă năcazurile şi greutătile vietii tuturor, ducerea 
economiei şi a rânduielii casei, creşterea copiilor mici 
şi altele de aceste, sunt acele, pentru purtarea cărora 
trebuiesc. învăţate fetele,. ca mai . tâu;iu, dcda1.-: fiind, 
să ducă mai uşor viata. 

. „Lui Dumnezeu dă împrumut cela ce dă săradlor", 
zice sf. Scriptură. Indurarea fată de cei săraci încă este 
virtute potrivită cu sufletul şi însuşirile femeieşti. Sunt 
însă a se ajuta numai cei. cu adevărat săraci şi nepu.tin
ciosi, cari nu pot câştiga pânea de toate zilele, iar pe 
ţigani şi pe altl oameni sănătoşi cari umblă cu miile 
după milă, nu trebuie să-i ajute nime. Şi pe cei într'a
devăr săraci şi neputincioşi îi ajutăm după 'iluterile 
noastre, adecă cât putem da din avutul nostru. i'fr{: 
tragerea din cele de lipsă pentru viată. Risipire, îm! 1a
ştiere nu-i Iertat să se facă nici ;tlci, nici aiurea. 

Biserica opreşte pe femei dela slujbele ei. D J: cl1; 
au chemare frumoasă, înalta şi potrivltă. vietii lr.r, 
sunt apostoli. Cea mai înaltă apostolie a credintel în 
Dumnezeu şi a vieţii adevărat cinstite creştineşti, o să
vârşesc femeile prin creşterea copiilor lor. Atunci, a
tunci de mici trebuie să vestească copilaşilor lor cre
dinţa sfântă creştinească, să-i înveţe, să-i întărească, 
şi viata să ll-o îndrume după învăţăturile acelei cre
dinţe. Aceasta este apostolie înaltă, apostolie sfântă, 
şi la această apostolie trebuie să creştem fetele noa
stre; zelul şi dragostea fată de legea lui Dumnezeu 
trebuie s'o vărsăm în inimile lor, căci sfântă e che
marea lor prin care lătesc şi păzesc credinţa creştină 
în lume, - şi răsplata cerească şi darul Domnului nu 
va întârzia! 

• 
Toate aceste gânduri de creştere nu se pot învăta 

altundeva, decât numai acasă, dela părintii creştini. 
fiecare întelege, că lucrul creşterii fetelor noastre e 

foarte însemnat şi în loc de lenevire în ea, trebuie să 
avem grije deosebită, căci dela creşterea ce Ie-am dat-o 
lor atârnă nu numai fericirea şi viata fetelor, ci şi a 
multora, ba chiar a lumii întregi. Griia noastră să nu 
sh\bească întru creşterea lor. Să petrecem cu ochii în
treaga lor purtare şi să grijim de ele, căci sunt mal su
puse ispitelor şi căderea lor e ruşinoasă şi stricăcioasă, 
dar totodată să vărsăm în sufletele lor dragostea mare 
a bunului, frumosului şi folositorului, şi nu ne va părea 
rău: de-o parte pentru fericirea lor şi a urmaşilor, de 
altă parte pentru răsplata îmbelşugată a lui Dumnezeu! 

~·----

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic uµgar.ne trimite spre.publi
care următoarele telegrame oficial.e: 

Budapesta. - Am curătit de duşman ~i va
lea râului Nagy Ăg. Duşmanul, care a patruns 
îr. această vale cu forte mai mari. până în tinu
tui swe sud dela câmpul Boului, a fost con
strâns ieri să-şi părăsească şi cele din urmă po
zitii bineîntăTite. Am ocupat Toronya şi în ~r
mărirea duşmanului am pătruns până la W1s
kow unde s'a desfăşurat din nou o luptă cu 
arie;gardele duşmane. Pe înălţimile, ce se g~: 
sesc spre nord dela Wiskow ş1 la Voloc, Ruşn 
aruncând în luptă întăriri mai mari au mai în
cercat odată, ca să-şi recâştige pozitiile prin -
cipale dar i-am respins perzând ei cu acest 
.prilej 700 de prisonieri şi 5 mitraliere. In cele
lalte puncte ale frontului situaţia esential nu s'a 
schimbat. Spre ost dela valea Nagyâg e Hnişte. 
In Galiţia ciccidentală şi în .Polonia au avut loc 
lupte de artilerie şi sunt în curgere acţiuni mai 
mici. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se a~mntă: Incercările neînsemnate ale duşm<t
nului de a ne atăca spre nordost dela Gumbin
nen Ie-am respins. La Biezun, spre nordost dela 
Sierpc am respins un detaşament rusesc. 

In Polonia nu e nici o schimbare. 

. t-15. !!. t 

.Berlin. - Dela cartierul principal german se 
a nuntă: Pe ţărmurul flandrei artileria duşmană 
a bombardat localităţile Middelkerke şi Slippe. 

Pe înălţimile dela Craonne am mai cucerit 
dela duşman spre ost dela poziţiie cari le-am 
ocupat alaltăeri o altă tranşee de 500 metri 
lungă. Un contra atac al francezilor I'am res
pins cu uşurinţă. 

In luptele ce au avut loc dela 25 până în 27 
duşmanul a suferit pierderi grele. Peste 1500 de 
francezi au rămas morţi pe câmpul de luptă. 
lmpreună cu cei anunţaţi în 27 Ianuarie trupele 
~oastre au făcut în total 1250 de prisonieri. 

In Vosgi în ţinuturile dela Senonies şi Bland 
Saipt am respins mai multe atacuri ale france
~ilor, având ei pierderi însemnate şi le-am prins 
un ofiţer şi 5 soldati de. rând. Piederile noastre 
sunt de tot minimale. 
· In Alsacia de nord .francezii au atăcat pe 
drumul de pădure Nider-Aspach-Troschwei
ler-ttirzbach poziţiile noastre dealungul pădurei 
Aspach-Ammersweiler-Hechtweiler şiHirzbach. 
A tacurile le-am respins în tot locul cauzând 
duşma<nului .pierderi grave, fiind înfrân
gerea duşmanului mai cu seamă gravă spre 
sud dela Hechtweiler şi Ammersweiler, unde 
f ancezii s'au retras în disordine. Am capturat 
5 mitral.iere franceze. · · 

1 Ruşii au detlnut li.OOO de 
Români in BIMU>viRa. 

Copenhaga. - După ştirile din Petrol'{rad 
Rusii au detinut până acum în Bucovina J I.OOO 
~e Români.· · · 

·Luptele în Caucaz. 
Constantinopol. După cum anuntă zia-

rele ruseşti armata rusească din Caucaz a fost 
întărită cu trupe siberiene cari îndură mai uşor 
fri~ul. După ştirile sosite din Caucaz Turcii 
luptă cu vitejie şi îşi apără excelent pozitiile. 
fo tot locul, unde Rusii atacă, Turcii opun cu 
succes fată cu numărul covârşitor şi puternic 
o rezistentă îndârjită. Cu toate că Turcii au în 
fată în tot locul un număr covârşitor, situatia 
lpr e favorabilă. · · 

Noul transPorturi de trupe engJ~ze. 
Frankfurt. - „Frankfurter Zeitung'' .pri-

1ţ1eşte; din Amsterdam: După o telegramă nri-
111ită de „Tijd" din Sluis Englezii au debarcat 
rpai recent o trupă de 120.000 oameni şi la pri
rpăvară vor trimite încă o altă armată în Franta. 

Lupte la -canalul. Suez. 
Rotterdam. - Din Cairo se anlllltă: Snre 

ost dela Kantara au avut loc ciocniri între a
vantgardele Turcilor şi Englezi. Turcii au îm
puşcat asupra avantposturilor enrrlP.ze, . rănind 
un ofiter şi 4. soldaţi englezi. . . . .. .. . . . 

Răs~la din Caplaod. 
· Rotterdam. - Cores"'>ndenţii englezi din 

Capstadt anuntă: Răsculatilor le-a reuşit Du
minecă ·noaptea să ipătrundă în Upington. In f>

ras s'a desfăşurat o luptă violentă de artilerie, 
care s'a terminat cu biruinţa trupelor engleze. 

· Luptele cu răsculatii continuă afară din oras. 
(Upington e un. oraş mare în Capland, lânrră 

. râul Orange). -
I pregătirile de răsbolu in Japonia. 

Tokio. - Ministrul de răsboiu japonez cere 
dela camera japoneză un împrumut extraordi
nar de 28 milioane yeni pentru continuarea 
răsooiului. 

Pasici ii desavuează Pe 
moştenitorul sârb. 

· Sofia. - MoştenitoruJ Serbiei, Alexandru, a 
<lat nu de mult o ,proolamat·ie în care a prom1s 
-că Serbia va da ooostitutie Macedoniei. 

· Primud-mink;tru Serbiei, Pasid, acordâna 
u•n.interview unui ziarist despre chestiunea ma
cedoneană 1-a desaY.uat pe moştenitorul Serblel. 
P.asid a .doolarat că Serbia .nu poate_ da consu
tuţie !Macedoniei deoarece în ace~t. caz nat10-
na!ităţile ar <iicta legHe.în Serbia. 

·,Ciocniri intre Sârbi şi bandele 
bulgare. 

· Salonic. - După şti-rile oficiale în tinutul 
Strumita se concentrează la vre-o 3000 comi
tagii macedo-bulgari, cari condusi de ofi+ari 
concediaţi din armata bulgară, intentionează 
să ocupe oraşul Oevgheli dela granita sârbo
greacă, în care se găseşte numai o p,-arnizoană 
sârbească de tot slabă. Prin ocuparea oraşului 
Gevgheli comitagii bulgari au de scop să împie-



Pag. 4. 

dece transportul de munitiuni pentru Sârbi prin 
Salonic. La începutul răsboiului a reuşit să ză
dărnicească comunicatia pe această linie, dar 
Sârbii au restabilit în grabă linia. Una dintre 
avantgardele bandelor macedo-bulgare con
centrate acum s'a ciocnit la Udova cu Sârbii, 
dar înaintarea o împiedeca furtunile cu zăpadă. 

Turcii înaintează spre Teheran. 
Constantinopol. - Turcii au pornit o nouă 

ofensivă în Caucaz. Ei i-au respins pe Rm:i în 
directia spre Olly, făcând multă pradă de răs
boiu. Turcii înaintează acum spre Teheran, ca 
să ocupe acest oraş. 

Unde doresc Ruşii să-i înfrângă pe 
Turci. 

Berlin. - „Tăgliche Rundschau" e informat 
că Rusii doresc să dea o lovitură decisivă ar
matei turceşti, la Adrianopol, de unde să în
nainteze apoi spre Constantinopol. ExecutarPa 
acestui plan ar însemna însă violarea neutra
lităţii bulgare, căci la Adrianopol, Ruşii nu oot 
ajunge decât numai prin Bulgaria. 

Intrevederea intre D' A vama 
şi d. Burian. 

Roma. - Ziarul „Tribuna" scrie că între
vederea dintre Ducele D' Avarna ambasadorul 
Italiei la Viena şi bar. Buridn a avut un caracter 
cu totul normal, întrucât noul ministru al aiace
rilor străine austro-ungare trebtde să ia contact 
cu reprezentanţii diferitelor tări. - Germania pregăteşte o mare ofensivă .• 

Roma. - Ziarul „Dovere" din BeHnzona (El
veţia italiană) asigură că în u:!timele două săp
tămâni Gem1aruia a tr.imes atât pe frontul occi
dental ·cât şi pe cel oriental toate rezervele sale 
·cu SiOOpui de a anticipa ofensiva. 

Lupte aeriene. 
Roma. - Se telegrafiază din Paris că vre-o 

10 aeroplane germane au arunca:t Sâmbătă 80 
de bombe asupra oraşului Diinkerque făcân<l 
20 de vktime. Un hangar plin cu mărfuri a fost 
distrus. 

Aviatorii franco-englezi au trântit un „Tau
be'' gemian fa Bruydunes . 

Generalul Savoff la Paris. 
Roma. - Se telegrafiază din Paris că gene

ralul Savoff ar fi însărcinat în curând de către 
guvernul bulgar cu o misiune la fel cu cea care 
a fost însărcinat d. <Jhenadieff pe lângă guver
nul italian. 

Asupra principelui de Biilow. 
· ·Roma. - Presa italiană se arată în deobşte 
foarte rezervată asupra misizmei principelui, de 
Biilow. Nimenea n'ar putea spune cu siguranţă 
care este adevărata ţintă a tratativelor conduse 
de fostul cancelar german cu guvernul italian 
şi la ce mmct anume ele se află în acest mo
ment. Atâta se afirmă în cercu.rile politice com· 
petinte, că pe la sfârşitul acestei luni, Principele 
de Biilow socoteşte că va putea da la Berlin ca
vântzd hotărît al Italiei. 

"ROMANU(" 

categorii de contribuabili. Din produsul net 80 % 
va fi al confederatiunei şi 20 % al cantoanelor. 
Acest impozit se va lua dela toţi locuitorii. El
veţiei, deci şi dela' străinii ce locuesc acolo. 

Răsboiul abia va începe în Mai. 
Roma. - Ziarele publică că dna Parker, 

sora lordului Kitchener, spuse la inaugurarea 
unui club al femeilor soldaţilor că. întrebând 
pe fratele său când se va termina răsboiul, el 
îi răspunse: Nu ştiu când se va termina~ dar 
ştiu că abia va începe în Mai. 

Apărarea Parisului contra 
aeroplanelor. 

Roma. - Se află din Paris că ultimele ata
curi aeriene asupra Parisului proectate de Ger
mani vor putea fi respinse gratie măsurilor lua
te de comandantu!Gallieni de acord cu ministrul 
de răsboiu Millerand. Aviatorii au un post de 
pază la St. Denis apoi toate edificiile mai înalte 
au fost provăzute cu tunuri aşa pe: Montmar
tre, Pere la chaise, Panteon şi altele. Reflec
toarele puternice au fost aşezate pe înălţimile 
Montmorency, Sa~nt Cloud şi Bellevue. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 29 Ianuarie n. 1915. 

Pentru fondul ziariştilor români a intrat la 
administraţia ziaruluJ nostru suma de 2 cor. dela 
d. Dr. Nicolae Ciaiolan din Pecka. 

MuHumini. 

D. colonel Const. Toplicescu despre va
loarea soldatului român din România. Intr'un 
frumos arti'Colaş publicat în ziarul „Epoca'" 
d. coilooel Constantin Toplicescu din armata 
româ1nă spune î'l1tre altele despre soldatul ro
mân drn România următoarele: 

- Noi cari ne-am făcut viata aproape întrea
gă în mijlocul soldaţilor noştri, le cunoaştem 
valoarea şi ştim cu siguranţă ceeace putem a
ştepta dela dânşii. 

· Să fim dar mândri de soldatul român şi sa 
fim siguri că el ştie să-şi facă datoria. Tăria a
ceasta a soldatului român provine de acolo ca 
el este crescut afară la câmp, unde viciile oraşe
lor nu au pătru.ns încă şi apoi este legai de pa
mâniul său pe care-l iubeşte mai presus de orice. 
Acel ce s' ar îndoi o clipă de valoarea soldatului 
român, nu-l cunoaşte. 

Să fim dar siguri de dânsul, ca şi de victoria, 
pe care o vom obţine! ... 

Alegerile parlamentare se vor amâna. „Po
l1itikai Hirad6" anunţă: Dacă răsboiul nu se va 
termina până la primăvară, a1legerile parlamen
tare, cari ar avea să se ţină la primăvară se vor 
.amâna, .iar mandatele deputaţ~lor vor fil ,prolun
gite. 
· Audienta ministrului de externe ••• Bud. Tud." 
anunţă că ministrul de externe bar. Buriân a 

A viatorl franco-en1dezi bombardează f.ost pr.imJt alalfă.ieni -dimineaţa în Schonbrunn 
Ostende. în audientă de către M. Sa monarhul. 

Roma. - Ziarele din Londra afirmă că 9 a
viatori franco-englezi ar fi bombardat Ostende 
provocând pagube gărei şi cazarmelor. 

Din Sinai. 
Roma. - „Corriere della Sera" află din 

Suez că 40 de mii de turco-beduini s'au retras 
ir. spre Sinai. Un mare contingent a rămas la 
Elarisch. 

Favoruri pentru studentii cari ajung la asen
tare. Ministrul instructiunei publice a dispus 
pnin .o ordin.atiune ca tuturor elevilor liceelor 
cari vor fi chemaţi în serviciu mi.titar să li se li
berere oertifkatwl anual respective certificatul 
de maturitate. In caz <Iacă vor fi concediaţi din 
armată, toţi aioeşti elevi sunt însă obligaţi să-şi 
continue cursurile lioeale. Uniiversitarifor şi ce-

Egiptenii şi actiunea Turciei.. lorlalti ascultători ai şcolilor înalte li se va 11a 
Roma. - „Corriere della Sera" află din Cai- posibHitatea să termine anul şcolar înainte de 

ro că populatiunea din oraşe e impresionatJ. de a a-şii începe servkiul militar. 
actiunea pornită de Turci. · Cutremur in Elvetia. Astăzi a avut loc o altă 

Ouvernul englez întrebuintează nouă avia- sguduire de pământ în regiunea Belfort. In re
tori pentru serviciul de cercetare în Palestina giunile vest-nord din Elvetia, cutremurul a fost 
şi Şiria, însă fără rezultate însemnate. (A. T. I.) destul de însemnat. 

Un impozit de răsboiu în Elvetla. Pagube neînsemnate. Nu sunt victime. 
Roma. - Se telegrafiază din Berna că o Dr. Stefan Eichlhardt, concipist la politia de 

reuniune a tuturor directorilor de finanţe din stat din Budapesta, publică în foaia oficială a 
cantoa'11e sub preşedenţia dlui Motta, preşedin- politiei un articol, în care spune, că a reuşit să 
tele confederaţiunei elveţiene, a aprobat proec- constate că agenţii secreţi ai morilor mari, an
tul unui impozit de răsboiu. Impozitul va fi pus gajati şi plătiţi de aceste, au provocat în mod 
asupra averilor până la minimum 5000 fr. şi artificial scumpirea făinei în interesul proprie
asupra veniturilor până la minimum 2500 fr. tarilor de mori. Asociaţia morilor din Buda- l 
procentul acestui impozit nu a fost încă fixat, pesta publică un protest energic contra acestei i 

dar va fi de sigur progresiv: s'au nrevăzut 82 1 preti<nse insinuări. Incidentul devine interesant! 

Tiparul tipografiei "Concordia" societate pe actii în Arad. - Editor responsabil: 

Sâmbătă, 30 Ianuarie n. 1915. 

Cutremur în insula Zante. Se anuntă din Ro
ma: Azi dimtneată s'a simţit o puternică zgu
duitură a pământului in iinsula grecească Zante. 

Papa publică rugăciuni pentru pace. Papa a 
publicat în şapte limbi rugi speciale pentru a se 
îndura O-zeu să dea pace popoarelor. 

Ultima oră. 
AUDIENTA CONTELUI CZERNIN. 

Viena. - Ambasadorul austro-ungar la Bucu· 
reştl, contele Czernin, a fost primit azi înainte de 
amlazi în audientă de către MaJ. Sa monarhul. Se 
afirmă că audienta contelui Czemin nu e în legă
tură cu nici un eveniment extraordinar. 

FLOTA. ANGLO-FRANCEZA BOMBARDEA
ZĂ DARDANELELE. 

Sofia.- Flota anglo-franceză bombardează 
·din nou Dardanelele, dar fără nici un succes. 

DESMINTIREA ATENTATULUI IMPOTRIVA 
REGELUI GRECIEI. 

Viena. - Legaţiunea grecească desminte!şti
rea răspândită, că împotriva regelui Greciei 
s'ar fi. săvârşit un atentat, şi o declară de lipsită 
~e orice temeiu. 

RUSIA N'A FĂCUT PROPUNERI ROMANIEI. 
Biroul telegrafic ungar ne transmite următoarea 

telegramă din Bucureşti: 
Ziarul „Viitorul" desminte ştirea înregistrată 

de unele ziare bucureştene privitoare la pretinse 
propuneri făcute de Rusia în chestia Ardealului şi 
a Bucovinei, precum şi în chestia cooperaUunei 
armatei ruse cu cea română. 

CONT. TISZA LA CARTIERUL PRINCIPAL. 

Budapesta. - Primul ministru contele Ştef an 
Tisza insotit de secretarul său d. Barcsay a ple
cat azi după amiazi, la cartiertd principal. 

RECVIRAREA OFICIALA A FAINEI •. 

Budapesta. - Guvernul a dat o ordinatiune 
privitoare la reevirarea oficială a intregei făini 
atlătoare în tară. Această ordinatiune prevede · 
pentru acei cari nesocotesc preturile maximale 
pedepsirea cu închisoare de două luni. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 
·----- --.,----------== 

Publicare de licitaţiune. 
Pentru ex.arendarea moşiei din Cergăul-mic 

.aparţinătoare „Fundatiunei culturale şi de binefa
cere Ioan M. Moldovanu" se va tine licitaţie pu
blică în Blaj la 17 februarie 1915 st. n. la 11 ore 
a. m. în cancelaria advocatială arhidiecezană. 

Pretul de strigare este 9000 coroane. 
Descrierea mai amănunţită a acestei moşii a

comodată atât pentru economia de câmp, cât şi 
pentru economia de vite, Precum condiţiile de li
cita re şi exarendare se pot vedea în cancelaria 
advocatului arhidiecezan. · 

.Cei ce doresc a lua parte la licitaţie sunt obli
gaţi a depune un vadiu de 900 coroane în bani 
gata, ori hârtii de valoare notate la bursa din Bu
dapesta. 

Ofertele prezentate în scris, pâtlă la terminul 
de mai sus se vor lua numai atunci în conside
rare, dacă se vor face pe lângă acluderea vadiului 
amintit şi pe lângă declaraţia, că oferentul cu
noaşte conditiunile de licitare. 

Blaj, la 27 Ianuarie 1915. 

Ma 2354-2 
Dr, Iuliu Maniu, 

advocat arhidiecezan. 

Caut 
un praeticant de farmacie 

cu sau fără practică. Ofertele să 
se adreseze farmacistului Virgil 
Vlad, Gyulafehervâr. Postul se 

poate ocupa Imediat. 
(Va 2353-10) 

prof. VASILE STOICA., -

.• 


