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Spre poarta aurită. 
laşi, 2 Martie rn. . 

„Bat la poarta aurită" - 1acesta este tit
lul unui şi·r de articole din ziairul „La Poli
tique" în care se artată interesul nostru de a 
fi atenţi la bătăile în „poa1rta aurită". Con
stalfltioopolul, Bosforul şi Dardanelele către 
care de veacuri tiind Ruşii şi pentru care au 
purtat răsboaie nenumărate ou j-ertfe de oa
meni bani şi umilinţi, dar n'au izbutit din .pri-
cina f ronţei şi Angliei cari li s'iau opus întot
dea'Una cu înverşunaire, - Constantinopolul, 
Bosforul şi Dairdainelele pe unde trece artera 
cea· mai însenma;tă şi indispensabilă (de foarte 
mare trebui.nţă) vieţii noastre economice vor 
cădea sub stăpâ·nFrea exolusivă (numai) a Ru
siei în caz de victorie a triiplei înţelegeri. 

Acum nu mai este îndoială: fruntaşii po
litiei ruşi, în bumă (parlarrrieîihtl 1rusesc) au 
declarat că vor să transforme Marea Neagră 
într'o mare rusă, prin uniitrea Slavilor dela 
miazănoapte cu cei dela miazăzi şi prin stă
pâ•nirea strâmtorilor, dela Constantinopol. 
Ţinta străveche a Rusiei trebue să fie şi în 
acest răsboiu aceeaş, totuş până acum fu-
sese ţmută în ·umbră, desigur- pentru ca Ita:Iia, 
_România şi Bulgaria să nu dea semne de în
grijorare prea mare. Astăzi î111Să, când de~ 
curajarea î-n Rusia este desăvârşită, guver
nul ·rus dând curaj poporului i-4 arătat, cu 
mâna întiITSă spre miazăzi „poairta iaurită" 
prin care vor intra într'o viaţă nouă şi feri
cită, c'o întregiire a 1neamului şi c'un acces 
(ieşire) la marea liberă. 

,,Sperăm de asemeni, - spune în Dumă 
d. Gurko, membru a~ consiliului im.periai 

jalea casei după cel mort. 

·\".'. 

Flori uscate pe răzor 
Muieri rămase cu dor 

- C' a murit bărbatul lor 
Umblă prin casă oftdnd 
Lacrimile 'năbuşind, 
Dar copiii le vedeau 
Pe mama lor întrebau: 
- Spune maică-adevărat 
Tata unde a plecat? 
Dar mama lor se ferea 
La copii nu le spunea 
Ci afară cd ieşea 
$i de plâns se apuca, 
Căci 9e uită prin obor 
Jn tot cotu-i locu gol, 
Aude şi 'n grajd mugind 
Boii gazda lor chemând 
Si ea cum îi auzea 
De bocit se apuca: 

- Dragi doi boi, averea mea 
Ce vă jeluiţi aşa, 
Ori şi voi ştiţi tare bine 
Că stăvânu nu mai vine, 
C' a murit în bătălie 
Departe de-alui moşie 
Unde i-o fi fost mormtlnt11 
Si 'n loc de cruce la cap 
De i-au pus brad răsturnat 

Numărul poporal pe~l an 4. cor. 

rus, - că vom pune un picior soiid (tare) la 
Constantrnopol, de()lairece stăpânirea acestui 
oraş singură pOlate aduce a1devărata unire a 
noastră cu Slavii dela miazăzi şi să distirugă 
(nimicească) influenţa subversivă (nimici
toare) a germanismului care stăpâneşte 1azi 
anumite părţi locuite de Slavi; sperăm cu 
atât mai mult cu cât obSitacolul (piedeca) 
permanent ,aJl acestei uniri a şi dispărut (pic
rit) şi opoziţia (împotrivirea) statelor euro
pene a'liate 1nouă nu mai există". Iar 'la sfâr
şitul cuvântării a spus: „Şi cupola străveche 
a sfintei Sofii va adumbri din .nou altarul liui 
Crist. Tu o Ţair ai! Rusiei! să cazi înaintea 
lui şi să re 1ridici oa Ţar a1 tuturor Slavilor." 

Chestiunea pare acum 1ămurită pentru 
toţi. 

Da1r, încă un cuvânt. Bu•lgaria ieste vădit 
de palftea dublei alianţe (Austro-Ungaria şi 
Uermania); Bulgaria nu râvneşte la soarta 
Slavi'1or din împărăţia dela miazănoapte şi, 
temându-se de cutropire, a luat poziţie împo
triva Rusiei, care în anul trecut i.,ja dat şi o 
pedea1psă. In afară de 1pri'Illejdia cutropirei, 
Bulgaria vrea să aibă pe mare din.im liber de 
comunioaţie cu restul 1l!umei; dar acest al doi
lea interes a diminuat (scăzut) mult pentru 
Bulgaria, fiindcă ea are o ieşire mai avan-

. iajoa;să la Marea Egee. Deci dnttre ţările bal
canice numai România are interes de viaţă 
şi de moarte ca strâmtorile să nu ·ca·dă sub 
dominaţiunea (stăpâ-nirea) rusească. România 
stă într'o situaţie excepţională şi niciodată 
n'a trecut printr'o mai complicată şi mai 
groaznică primejdie. _ 

Să avem însă încredere în înţelepciwnea 
neamuliir oostru„ .. 

Si 'n loc de-acoperemânf 
Armatura pusă 'n rând 
Si-a rămas casa pustie 
Cânii latră-a sărăcie„. 

Vai ş'amar săraca gloată 
Ce-a rămas fără de tată 
Că-i grea mila strinului 
Că-i ca umbra spinului 
Dacă vrei să te umbreşti 
Te răneşti, te umileşti, 
Numai de ai noştri frati 
Fi-vor şi ei mângăiati. 

Trimisă de George Drăghiclu, sergent, reg 43. 
din comuna Mehadica. 

Din literatura suedeză. 

Pi kku-Matti. 
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O frumoasă cunună pe 
mormântul unei mame. 

- fundatiunea „Pa„aschiva". -

Zilele trecute a trecut din viată, - cum s'a 
scris atunci - mama li. Sale Preasfinţitului 
domn episcop Dr: Demetriu Radri al Orăzii
mari. fericita în Domnul a fost aşezată spre o
dihnă veşnică în cavoul familiar de sub strălu
cita biserică, ridicată de li. Sa în Tâmvăhaza 
sat românesc, situat pe malul stâng al Murăşu~ 
lui, aproape de Aiud, străbuna vatră a familiei 
Radu. 

In ultimele decenii ale veacului trecut de 
aici au plecat la carte mai înaltă feciorii f~un
.taşului Ioan Radu. Erau trei la părinti si erau 
feciori în toate. Doi luară dnnnul cărturăriei, 
iar unul rămase acasă, să fie pază la moşie şi 
să fie cineva şi lân!l;ă plug, că vedem, cum tot 
plugul e fruntea şi temelia. 

Cei doi . drumeţi după învăţătură plecară 
toamna spre Blaj, cu ce a dat Dzeu şi cu ce le 
putea agonisi mama "lor, o femeie harnică şi cu 
noroc la trebi de pe ce punea mâna, avea să 
pună Si Dzeu darul. Şi Cerul a răsplătit din bel
şug truda acestei mame, plecată spre toată bu
nătatea şi i-a făcut parte de viată lurrgă şi pace 
şi de multă mângăiere în lumea aceasta. Cu 
toate acestea, fericita în Domnul a rămas pâ
nă la încheierea vietii ceea ce a fost în vremuri 
mai grele: adevăratul model al tărancelor noa
stre bine înstărite, .iubitoare de gospodărie si 
simplitate. crutătoare şi milostivă. 

Ţinea fată de orice cotitură şi orice surâs 
al norocului, de orice strălucire a zilelor de mai 
târziu, să-şi ,păstreze acea demnitate constie 
din felul de a vorbi şi a judeca lumea aceasta. 
al tăranului nostru harnic şi cu dare de mână. 

Bucuroasă, - ca toate mamele în slăbiciu
nea lor pentru familie, ~ de a vedea pe ai săi 
vrednici şi luminati între cei luminaţi, totuş nu 
s'a grozăvit la lume şi nu şi-a făcut titlu de va
nitate din strălucirea familiei sale. In toate fap
tele a·unut să arate, că dacă fiii săi s'au învred-

. Acum însă casa avea o înfăţişare sărăcă
cioasă; coşul· se dărâmase, aşa că fumul ieşea 
de-adreptul prin pod; cât despre gard, nici ur
mă! 

Acoro, în coliba aceea, care pare .părăsită, tră
ieşte un bătrân soldat orb şi sotia lui. Ar muri 
de foame, bietii, fără doar ş.i poate, <Iacă bătrâ
nul orb n'ar împleti năvoade, dacă bătrâna n'ar 
face mături şi dacă sătenii n'ar pune mână dela 
mână să le dea în fiecare an ·câte trei chile de 
grâu. 

Cu vre-o patru cinci ani în urmă, toate mer
geau mai bi.ne. Atunci, pe lângă bătrâni, mai 
trăia şi o .pereche tânără, fiul şi nora lor, cari 
lucrau cu sârguinţă, aşa încât nevoia nu se sim
ţea de loc î.n familia lor. 

Dar nenorocirea se abătu -0.intr'odată peste 
-căsuta Hniştită din marginea pădurei. Luntrea 
cea mare a bisericii, care ducea pe toţi enoriaşii 
din sat la biserica aşezată pe malul cellalt, se 

După Topellus. răsturnă într'o dimineaţă, din pricina unei fur-
Afară din sat, la marginea pădurei, e o că- · tuni venită fără veste; tânărul, împreună cu so-

sută. . tia sa, pieriră în va'1uri, cu ceilalţi consătenl din 
ferestruia ·căisutei e atât de mică, încât căp- barcă. Numai bătrânii rămăseseră acasă; un

şorul blond şi cârliontat, .care se arată câte- , chiaşul din pricina orbeniei sale, iar bătrâna ca 
odată în geam, par'că o cuprinde toată. să vadă de-un oopilaş. 

Odinioară, păreţii casei erau zugrăviţi fru- • I.n dimineata aceea, clopotele bisericei ves-
mos cu roşu; -Oe j.ur-împr. ejur un gard împrei- '.I tind sfârşitu~ liturghiei, sunară şi de înmormân
muia o grădiniţă de legumă, totdeauna bine în- . tare pentru cei atât de timpuriu pieriţi. 
grijită. . · ; Rămaseră bătrânii, singuri cu durerea lor, 

Pretul ttnut exemplar to fileri. Numărul poporal pe 11. an 2 cor 
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nicit de înalte demnităti intre oameni, apoi du
pă Dumnezeu şi dânsa a contribuit la aceasta. 

Dar decât din toate aceste vorbe, mentali
tatea superioară a răposatei mai bine se înve
derează din o seamă de fapte şi observatii, oe 
cât de instructive, pe atât şi de caracteristice 
pentru viata aceleia ce a fost Paraschiva Radu 
n. Maior. 

AbiHându-se din când în când pe la Orade-mai 
prefera liniştea dela tară - li. Sa în căutarea 
vre-unei plăceri pentru dânsa, i-a deschis o 
contă în dragă voie la una din prăvăliile de aici. 
Si mama episcopului dela Orade face câteva 
cumpărături şi se reîntoarce la palatul epis
copesc cu o cheltuială de şase - zi sase -
zloti. --- Apoi bine - mamă - observă li. Sa, 
atâte totul ce ai târguit? 

- Atât - dragul meu - că aştia trebuiesc 
şi plătite. 

Ce bine ar fi, dacă s'ar cugeta tot astfel si 
damele lefegiilor noştri, sărmanii! 

Dar şi mai admirabilă măsură a inteligentei 
a dat din prilejul nuntii fiicei sale, Teodorica, 
ce a avut loc în apartamentele rialatului epis
copesc din Orade. După numeroase cuvinte de 
felicitare, - cum e obiceiul anucat din stră
buni la nuntile româneşti, - la urmă în mijlocul 
unei atentiuni generale, se ridică o matroană 
î·n pitorescul ei port de pe Murăs si în fata alor 
trei episcopi, doi prelati, mai multi canonici şi 
un select public de alti intelectuali, de-ai noştri, 
într'o românească curgătoare ca un isvor de 
codru si cu o prezentă de spirit spune cuvinte 
ce storc admiratia tuturor. Si cu acest ultim 
gest de mare bucurie din viata ei, adormita pe
cetluieşte chiar în fata unoo- înalti dignitari 
străini, mobilitatea inteligentei, puterea de afir-
mare şi vointă a româncei si tot în aceeaş 
vreme relevă şi înaltele însuşiri si aptitudini 
ale ponorului nostru, care şi atunci când n'are 
vre-o mână de învătătură, are proverbialul car 
de minte ce îl îndeamnă ca în toate să fie aşe
zat la vorbă şi să cugete bine ceea ce are de 
spus înainte de-a spune ceea ce a cugetat. 

Şi nu deapăn acelaş vechiu repertor de vor
be când afirm că oratorul şi charmeur-ul su-
1o1:estiv, care este episcopul Orăzdi-nm,ri, cu 
drept cuvânt poate zice cu Goethe: 

Vom Vater hab'ich die Stotur 
Das Lebens ernsten Fiihren; 
Von Miitterchen die Frohnatur 
Und Lust zu labulieren. 

Legătura aceea 'firească şi adânc fiiască 
dintre mamă şi fiu a rămas până la cele din 
urmă, sfântă şi instructivă pentru toti cari pe o 
linie mai scurtă ori mai întinsă ne-am ridicat 
de lângă plug. 

... .a =· !I 

cu sărăda şi cu micul lor nepoţel, unica moşte
nire rămase de pe u:rma celor doi morţi adoraţi. 

,,Matti'', aşa-I chiema pe băeţel; şi fiindcă 
era mic, mic de tot, îi ziceau de obiceiu. Pikku 
Matti. Cine cunoaşte limba finlandeză ştie ce 
însemnează cuvântul Pikku; dne n'o cunoaşte 
trebue să ghicească că însemnează ,,Mic"; aşa 
dar Matti cel mic. 

Matti era grăsuliu şi rumen la fată, ca un 
măr domnesc; avea ochişorii albaştri şi părul 
ca aurul, singur.ul aur, de-altfel, pe care a fost 
şi el stăpân în tume. Că.puşorul lui Pikku-Matti 
se arăta în pervazul ferestrei, .când se petrecea 
,ceva neobişnuit pe stradă. 

Dacă treci toamna pe Ia coliba bătrânilor, 
aşa, pe seară, ai să vezi focul pâlpâind în vaitră. 

Bătrânul orb împleteşte năvoade, bătrâna îi 
citeşte din Biblie <lespre orbii cari trăiesc în lu
mea întunerecului şi cari vor vedea odată şi o
-Oată, străl0uicind o lumină vie: lumina lui Isus 
Christos, care desohide ochii orbilor. Şi Pikku
.Matti stă într'un coltişor. cu pisica în ·poală; a
scu1tă şi el, cu evlavie, par'că ar pricepe ceeace 
.citeşte bunica; d·ar curând, îl fură somnul; ochi
şorii se 'nchi<l şi adoarme cu capul pe genunchii 
bătrânei. 

. Dacă, însă, treci vara pe acolo, ai să bagi 
de seamă că lângă casă e o .poartă, poarta ţa
rinei. .. Nu trebue să aştepţi mult până să vie 
cineva. Pikku ... Matti se arată 'n uşă, sare apoi 
peste bolovanii din cale-i, peste şanţ, ca să·ti 
deschidă, şi perişorul lui auriu flutură 'n vânt. 

A.cum e lângă poartă. Daică ai un ban, arnn-

Acestei dragoste a tinut să dee vrednică 
expresie 11. Sa episcopul Radu, când mai nainte 
vreme a cinstit gândul părintelui Său, ridicând 
întru preamărirea credintei noastre. biserica 
Sf. Uniri din Tâmpăhaza, chiar pe locu.I unde 
fericitul în Domnul dorind dorea să ridice o bi
sericută între şi pentru cele două sate înve
cinate. · 

Iar acum întru I ericita pomenire a iubitei 
sale mame, drept cunună ce mi vestejeşte, în 
ziua de 26 Faur 1915 a făcut o funda(iune de 
50.000 cor. (cincizeci de mii}. 

Dacă pe lângă Fondul Radu, destinat pentru 
scopuri şi lipsuri şcolare, mai amintim si cele
lalte mari jertfe aduse în anii din urmă de II. 
Sa episcopul Radu, pentru o seamă de institu· 
tiuni si clădiri bisericeşti si şcolare, - cum 
sunt cele patru şcoli primare din parohiile de 
lângă Beiuş; internatul peda1wgilor şi semirza
rul teolOKilor din Orade, o fundaţiune la Consi
storul din Blaj Pentru şcoala din Tâmpăhaza, 
o altă fundatiune pentru spitalul din Lugoj, bi
serica din Pocola de lânO'ă Beiuş, strălucita 
biserică din Tâmpăhaza, tumul catedralei din 
Orade, 150 de mii f)e de-asunra în f)a/atul ef)is
co/JeSc, - zic, dacă toate aceste sume le eon-Această nouă danie a 11. Sale este destinată 

pentru o prea frumoasă instituţiune de creştere 
a cărei lipsă deja de mult se simteşte şi se va 
simti şi mai tare de aci înainte, - pe lângă 
şcolile din Beiuş. 

i 
siderăm, cu bucurie şi adârzcă recunoştinţă vu
tem înregistra suma de aproape I milion co-

1 roane, vărsată de II. Sa în scopuri de binefa-

1 

cere şi înfiripare ct!lturală şi bisericească. 
Acest nou aşezământ cultural va purta nu

mirea: „Paraschiva", după numele de botez al 
mamei episcopului. Asupra menirei mai de a
proape a acestui institut, de data aceasta nu 
pot să insist. La vreme voi reveni. 

In fata vorbelor, acestea toate sunt fapte 
' reale si faptele dela sine vorbesc. 

Ţin numai să amintesc din acest prea plăcut 
prilej, că „Fondul Radu" cu această dona(iime 
azi face 200.000 cor. din cari, în valoare de 
150.000 sunt realitătile de lângă gimnaziu, a 
căror menire este, ca Ia o zi grea să sară 'tn
tr'ajutorul vechei clădiri vulcaniene a liceului, 
iar această fundatiune de SO.OOO cor. depusă a
cum parte în realitătile de lângă internatul Pa
velean de fetite în nret de 30,000 cor .• parte în 
bani 1o1:ata, hârtii de valoare, 20.000 cor. - va I 
avea să vie si să sprijinească mai denarte, în
tr'o directie practică educatia şi instructia şcoa-
lei civile de fete. . 

:După toate acestea, noi cu credintă şi cu 
nădejde privim în viitorul neamului nostru, ce 
ş~ în vr•emuri atât de grele, cum sunt cele prin 
cari trecem azi, ne dă din sânul său minti lumi
nate şi inimi mari şi cuprinzătoare de nevoile 
ş: trebuinţele vietii noastre culturale. 

Cu avutul şi cum'pătul şi agoniseala lor, 
ei vin astăzi ca o mână cerească să ne mai ne
tezească fruntea îndurerată şi să mai îmblân
zească asprimea vremilor ce au dat peste noi, 
- fără de vina noastră. 

Alături de Ilustrii mecenaţi, I. M. Moldo
vanu, Dr. T. Mihail, episcopul Radu vine drept 
al treilea stâ1p puternic ~i neclintit, pe cari a
vem să clădim mai intensă şi mai întinsă viata 
noastră culturală de mâne. (c. r.) 

Jertfa Românilor pentrn tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna CLADO VA, comitatul Caraş-

. . · Severin pe câmpul de luptă. . . . . 

· Trandafir Buru, inv., 2 copii, (prins} 
Dionisie Avramescu, I copil, (dispărut) 
Dimitrie Birgian, I copil 
Petru Birgian, I copil, (rănit greu) 
Samson Birgian, 2 copil 
Dionisie leneşescu, 3 copii 
Dionisie leneşescu, 3 copii 
Dimitrie Ciurescu, I copil 
Gheorghe Comescu, căs., (dispărut) 

IO Aurel Subtire, 4 copii 
Ioan Oligor, 2 copil 

Iosif Roşu, I copil 
Dionisie Măgurian, 4 copii 
Zenovie Lupulescu, I copil 
David Homoc, 1 copil 
Dimitrie Şelariu, june 
Valeriu Monu, I copil, (dispărut) 
Vasile Sârbu. 4 copii, (bolnav) 
Donesie Bagiu, I copil 

20 Nicolae Bagiu, I copil 
Dimitrie frantescu, I copil, (rănit) 
Luca Celeu, 4 copii, (rănit} 
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că-i-!; îl aşteaptă: mai ales dacă e vre-un ban 
nou. Nu cunoaşte valoarea banilor; dar un ban 
nou îi face a0ceeaş plăcere, ca şi o piesă de ar
gint. Numai, bagă de seamă! Nu cumva să a
rund paraua înainte de a fi trecut poarta; altfel 
e in stare să se repeadă să culeagă banul, şi 
să-ti trânte.as-că poarta în nas. Să nu-l cerţi, că
lătornle; adu-ti aminte că nici tu nu erai mai 
breaz, când erai mic,. ca Pikku Matti. 

De obiceiu, băetelul mânca la bun~cii lui pâi
ne neagră, us:~ată şi peşte afu1nat; când şi când 
se nimerea şi câte .putin lapte acru şi cartofi; 
asta la zile mari. Cu toate astea, îi pria ce mân· 
oa. De cetit, nici pomeneală; dar sta straşnic 
de bine .pe creştet, ou picioarele în sus, şi făcea 
nişte tumbe minunate pe iarbă; mai ştia bine 
tot să arunce cu .pietre în Jacul luciu ca o oglindă, 
când îşi sprtla bu.IJica h1i rufele. Cunoştea la per
fecţie urma de cocoş sălbatic si pe cea de coţo
fană şi mai ales ·urmele pe ca-ri Ie lăsa lupul pe 
zăpadă. 

Ştia să-şi facă săniuţă dintr'o aşchie şi cai 
şi va'€i din fructele de brad, cu picioare de bete. 
Astea toate sunt doară cunoştinte destul de în· 
tinse pentru un pitcoci oa el! 

O singură meteahnă avea Pikku-Matti; un 
singur cwsur, cam neobişnuit, ce-i drept.„ n'a
vea pantaloni! Şi asta, dtn două pricini. 

Mai întâi, bunicii lui erau prea săraci ca să-i 
facă: şi apoi, ce vreti? Aşa era moda la copiii 
din sat, să umble cu pantaloni numai în zi de 
sărbătoare. 

O buoată bună de vreme Pikku nu-şi dădu 
seama d-i lipseşte ceva; robotea toată ziua 
:piin toate ·Părţile, par'că n'ar fi fost pe lume şi 
haine netrebuincioase. Dar, ce se întâmplă? In
tr'o dimineată, .câ11d tot satul se adună pe mal, 
ca să se ducă la biserică, Pikku se tinu scai să 
meargă şi el. 

- Nu se poate, drăguţule, îi zise bunka. 
- Da de ce? 
- N'ai haine. 
C-Opilul se miră grozav. 
- Aş :pute:t să-ţi împrumut o haină veche 

de a mea dar au să creadă toti că eşti o fetită. 
- .Nu vreau să fiu fetiţă, vreau să fiu om, 

scânci Pikku. 
- Iaca, iaca! râse bunica; e om, chiar când 

nu e decât de o şchioapă. Stai fr.umuşel acasă„ 
puiule. 

Pikku rămase de rândul acesta acasă. 
Curând se făcu un bâlciu, unde veni şi o pa

noramă. iPikku Matti auzi pe tovarăşii lui de 
joc cum .povesteau minunătiile văzute. li veni 
şi lui pofta să se ducă la bâlciu . 

- Nu se .poate, puiule, răspunse bunică-sa 
iarăş. 

· - De ce nu? întrebă Pikku . 
- Acolo sunt numai oameni bogati: j.ude~ 

cătorul, notarul, slujbaşii. Nu poţi să te duci fără 
pantaloni. 

Pikku se luptă o bucată de vreme cu el în
suş. Vedea cu oohii îoohipuirii toate pă·puşile 
dela panoramă. La urma urmei zise: 
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Adam furdian, 6 copil 
Ioan Muntean, 3 copii 
Iosif Muntean, june 
Dimitrie Avramescu, 3 copii, (bolnav) 
Gheorghe Stoichescu, 2 copii 
Dionisie Dehelean, 2 copii 
T riiu Ianoş, 4 copii 

30 Seraiim Gli2or, l copil 
Dimitrie Selariu, 2 copil 
Dionisie Clurescu, 1 copil, (rănit) 
!Andrei Ciurescu, June 
Dimitrie Selarlu, căsăt. 
Procopiu Bulf,!arescu, 2 copii, (rănit) 
:Atanasiu Bubrnrescu, june 
Trăiau Lupulescu, 1 copil, (rănit) 
Nicolae Grozescu, căs. 
Vasile Vălean, 1 copil 

40 Dionisie Pasculescu, June 
Vasile Sintescu, 1 copil 
'Dimitrie Florescu, 1 copil 
Vichentie Ilie, june, (rănit) 
Gheori;;:he Iencşescu, 2 copii, (rănit) 
Vichentie Cosmescu, June 
Luca Homoc, 2 copii 
Ioan Voinescu, căs. 
Romulus Homoc, 2 copii, (rănit) 
Luca Martinovicl. (bolnav) 

50 Dionisie Martinovicl, iune 
Rusatin Ianoş, căsăt. 
Dimitrie Crişan, 2 copii 
Ioan lstrat, .lune, (rănit) 
Zahar!e Mitar, 1 copil 
Dionisie Homoc 3 copii 
Iulian Covaci, 1 copil 
Dimitrie Selari, 1 copil, (rănit) 
Rusalia Birgian, 2 copii, (bolnav) 
Dionisie Stoichescu, 3 copii 

60 Petru -Subtire, 2 covn 
!Nicolae Ardelean. căsăt. 
Aurel Volnescu, l copil 
Serafim Homoc, căsăt 
Dionisie Selarl, june, (rănit greu) 
Ioan David, căsăt. 
Parteniu Cerbe, 2 copii 
-Octavian Miloş, June 
Pavel Sirbu, 4 copii 
Iulian Brigian, 2 copii 

70 Gheorghe Măgurlan, 2 copil 
Dimitrie Olarin, 2 copii 
Serafim Blrgian, 4 copii, (bolnav) 
Constantin Cosmescu, I copil 
Aurel Trifcscu, 3 copii, (prins) 
Seraîim Cladovan, 2 copii 
VasHe frantcscu, căs., forins) 
Gheor~he frantescu, 1 copil 
Constantin Murarescu. căs. 
Nicolae Olocean 

80 Rusalin Crişan, .t copil, (bolnav) 
Donesie Jivanior, june 

· - Dad mi-ai împrumuta rochia ta? 
- Iacătă-I! râse bunică-sa. 
li dădu rochia. 
- Acu semeni a fetiţă. 
- Dacă seamăn a fetită, nu mă duc: nu sunt 

fetită, sunt băiat. 
Ispita era prea mare. Plecă. Când ajunse în 

piata primăriei, începu să strige -cât îl ţinea 
gura: 

- Nu sunt fetiţă. Sunt băiat.măcar că seamăn 
a fetită! 

Tot~ oamenii râ<leau; fetele se adunaseră 
roată împrejurul lui, băteau din mâini şi stri
gau: ,;Marioro, de unde ai cumpărat rochiţa 
asta aşa frumoasă?" 
~ E a bunichii, .nu e mea: vedeţi bine că nu 

sunt <Ilici o Mărioară. Sunt Matti. 
Atâta râseră oamenii şi glumiră pe soco

teala l1ui Pikku încât acesta, amărât şi supărat, 
se duse într·o fugă acasă. 

- Desbmcă-mă, desbracă-mă ! strigă el. Nu 
mai vreau rochie! Sunt băiat!" 

- Vezi bine, zise bunicul; cu altă ocazie, să 
ştii că-ţi împrumut ,pantalonii mei. 

Bătrânii bunici iubeau pe bietul Pikku din 
toată inima. După Dumnezeu, era singur.a mân
găere, singur.a lor bucurie .pe pământ! Dacă 
le-ar fi stat în putere l-ar fi îmbrăcat numai în 
-catifea brodată cu aur. Ii deteră o bucăţi-că de 
pâine cu unt, şi băetelul îşi uită necaz.ul. 

La câtă-va vreme după iaceea, auzi de pe la 
drumeţi că are să treacă prin sat un om mare 

ttROMANUi..~ 

Vasile Lingurar, 4 copii 
Pantelimon f icu, căs. 
Dumitru flcu, 1 copil 
Vichentie Zlătariu, june • 
Ioan Subtire. 1 copil 

87 Ioan Mitar, 2 copii 

Comunicat prin: Ioan Căpitan, 
preot. 

· Bombardarea Oardanelelor. 
Anglia favorabilă lnternationallzăril Dardanelelor. 

Din Londra se comunică ulrmătoarele amă
nunte asupra bombardării Dardanelclor: 

Era de aşteptat un atac puternic împotriva 
strâmtorilor în urma vorbirei semnificative a mi
nistrului rus Sassonow în Duma (parlamentul rus) 
şi în urma aluziunei că se vor lua măsuri ca să 
se sfftrşească cu blocarea (închiderea de toate 
părţile) Rusiei; tot în acest înţeles s'a pronuntat 
şi ministrul englez Lloyd George în camer.<11 comu
nelor (parlamentul englez). 

Atacu.~ s'a început în primele ceasuri Vineri 
dimineata, când puternica flotă engleză compusă 
<lin năvi de rrtsboiu de primul ordin precum şi din 
năvi de a doua şi a treia categorie şi din încru
cişătoare de bătaie, urmate de flotile de torpedi
niere de cercetare, se înşiră pe Marea Egee. O cs
c.:.:dră franceză destul de puternică ce cuprindea 
între altele năvi!e „Bouvet", „Gaulois" şi „Sufren" 
mergea alături de flota engleză. Intre ceasurile 7 
şi 8 flotele aliate sub comanda viceamiralului 
Sackvil!e Carden ajunseseră la depărtare de 20 
mec de Seddul Bahr, fiind la jumătate depărtare 
între insulele Imbros şi Tenedos. Un ceas mai 
târziu năvile se găseau în pozitiune de a începe 
focul, fiind cam la 18 klm. de Capul tlelles şi Kum 
Kaleh. Bombardarea tinu câteva ceasuri dimineaţa, 
în care vreme câteva hidroplane, cari fuseseră a
duse pe o navă speda1lă, fură lansate pe apă şi 
mai apoi se ric.lican în aer să-şi potrivească tra
gerea. 

La ceasurile 2 <lupă amiazi viceamiralul PO-
, rund că o parte <lin flotă, compusă din năvi en
gleze şi franceze, să se apropie de .coastă, bom
bardand forturile cu tr::JJgcrc repede şi .cu tunuri 
de lY.t)ibru mijlociu. P~ecară trei năvi engleze: 
„Vengeance'', „Cornwallis" şi „Triumoh" cu 4 tu-

. nuri de 305 mm., 4 tunuri de 254 mm., 14 tunuri de 
190 mm., 12 tunuri de 152 mm. şi alte 2 duzini de 
tu:rnri mai mici; ele fură însqţite în cele dintâi 
operatiuni de încrucişătorul ,Jnflexible" cu 8 tu
nmi de 305 mm. şi „Agamem;-ion" navă de a doua 
categoric cu 4 tunuri de 305 mm. şi 10 tunuri .de 

. 234 mm. 
! · Când năvile se apropiară de intrarea stîâm-
1 · 
I 

şi puternic. aşa -Oe mare, că regele nu era mult 
mai mare în rang ca dânsul, Se spuneau lucruri 
mari despre el; că ar fi îmbrăcat din cap până 
în picioare numai în argint şi pietre nestimate; 
d ar purta cu el un sac de bani, numai bani de 
argint, pe care trebuia să-i arunce copiilor pe 
drum. 

Vestea asta ajunse şi la urechile lui Pikku 
· Matti, ca,re numai decât îşi manifestă dorinţa 

de a merge şi el să-l vadă pe minunatul călă
tor. 

- :N'ai haine, zise râzând bunicul. Vino şi 
du-mă de mână până 'n ipod, şi acolo o să-ti caut 
şi o să-ţi dau pantalonii mei, să vedem dacă îţi 
vin bine. 

Cine era mai fericit decât Pikku Matti ! Se 
urcă ca o ·pisică ,pe scara podului, aşa că bietul 
bunic <le-abia1se putea tine pe urma lui. 

Cum ajunseră în pad, bunicul scotoci într'o 
ladă veohe, prăfuită, din care scoase un rând 
de haine milităreşti, o căciulă şi o sabie. 

- Dămi-o mie!, strigă Pikku Matti, cum o 
văzu. Şi fără să aştepte. înşfăcă sabia grea, care 
era mai mare decât dânsul,. şi cu mare ane
voinţă începu s'o învârtească. 

- Când vei fi mare. îi zise bunicul, mângă
indu-1, ai să ai şi tu sabia ta, cu ca,re ai să-ti a
peri ţara. 

-:- Si am să le tai capu! la toţi! 
- Cui? 
- Duşmanilor! 
Se coborâră din pod. băiatu\ târând sabia, 

toarci, începu o canona,dă puternică din forturi şi . 
multe bombe căzură în apă chiar lângă vase. 

D. Angagneur, ministrul de marină al frantei, 
fiind întrebat în privinţa acestei bombardări de 
corespondentul ziarului „Petit Parisien" a decla
rat, că flotele a1liate au bombardat de fapt for
turile exterioare ale Dardanclelor. 

Se telegrafiază din Atena, că la atacul desfă
şurat de Englezi şi Francezi împotriva Dardanele
lor, au luat 1x:·:rtc 12 încrucişătoare, 20 distrugă
toare şi 3 hidroplane. Ţinta principală erau întări
turile de pe nnlul Asiei: Orchanie şi Kum-Kalch. 
O sută cincizeci de tunuri au aruncat 2000 de o
buze. Spre seară, a răspuns la atac num?.n fortul 
dela Ertoghur. 

Flota anglo-franceză a fost întărită cu 7 dread
noughturi engleze şi 3 franceze. Două mari trans
porturi de trupe au sosit în fata Da,rdanelelor cu 
vre-o zece năvi ajutătoare, destinate l:a scoaterea 
torpilelor. 

ln total, sunt vre-o 60 de vase de răsboiu cari 
încrucişează în fata Dardanelelor. 

La Mitilene merge svonul că aliatii ar fi înce
put să debarce trupe la Xeros. 

Agenţia telegrafică turcească „Milli" comunică 
următoarele: După un comunicat al conducerei 
armatei ieri flota duşmană timp de 3 ceasuri a 
bombardat, fără succes însă, Dardanelele, în urmă 
din cauza foctt'!ui puternic al bateriilor noastre 
a fost silită să se retragă. In acelaş timp o flotilă 
compusă din 4 încrucişătoare şi torpiloare fran
ceze a bomba;rdat poziţiile noastre de-alungul gol
fului Saros, dar fără rezultat. tlidroplanele noastre 
au bombardat cu succes vasele duşmane. 

In ţinutul lrakban Ahoz două compănii de ca
valerie engleză provăzută cu mitraliere s'a ciocnit 
cu trupele noastre de recunoaştere. Am silit pe 
duşmall1 să se retragă. Duşmanul a pierdut 50 de 
morţi, arme multe şi mari cantităţi de muniţiune. 

Ziarul italian ,,Idea Nazionale" spune, că nu :! 

avut loc întărirea svonului răspândit în cercurile 
politice italiene după care Anglia ar fi oferit Ita
liei să ia parte la acţiunea navală împotriva Dar
danelelor. Ziarul adaogă, că în cercuri competente 
se judecă svonul acesta ca fantastic; doar - zice 
ziarul de mai sus - acest svon chiar din isvor 
străin se socoteşte ca lipsit de temeiu. 

Acelaş ziar primeşte din Londra ştirea, că flota 
anglo-franceză ar avea ca bază a operaţiunil:or o 
insulă grecească. Grecia, fa protestul allstro-ger
man în privinta suferirei aliaţilor pe o insulă gre
ce:.scă, a răspuns că nll are mijloace să se împo
trivească flotei alia(ilor. 

Un alt ziar italian ,,Corriere dela Sera" crede 
îit ce priveşte chestiunea strâmtorilor, că Anglia 
ar fi învoită ca Dardanelele să fie declarate inter-
1wtionale. 

Z!::iruiui „Nationalzeittm.rf' din Berlin i se a
nw1tă din Constantinopol următoarele: E fapt, că 

iar bunicul cu bratele încărcate cu haine. Dar 
abia ajunseră jos, că auziră larmă mare pe 
stradă. 

Se vestise că boerul cel mare e pe aproape. 
Repede, bunica, bunicul, ,puseră mâna şi-l în

ţoliră pe :Pikku cum putură mai bine; pantalo
nii dela jumătate fură răsfrân.ti şi prinşi cu ace 
cu gămălie; mânicele cele largi, de-ar fi încă
put băeţelul cu totul într'una, fură de asemenea 
Siuflec.ate şi prinse; boneta cu pană, în care că
puşorul lui blond dispăruse -cu totul, fu şi ea 
strâmtă în acelaş chi·P, numai săbiei n'avură 
ce-i face. Pikku 1Matti o îndnse cum putu şi aşa, 
înfăşurat, o tuli la poartă, după ce bunicul îl în
văţă salutul milităresc. 

Abia ajunse Pikku la :poartă, şi un nor de 
praf întunecă văzduhul. In scăpărări de pot
coave, în ;pocnituri de bici şi în chiuit de surugii 
se apropia trăsura marelui oaspe, cu iuţeala 
fulgerului. Surugiul strigă să se deschidă poarta. 
Atunci Pikku lm1nd poziţia militărească, salută, 
aşa cum îl învăţase bunicul. 

- Opreşte! strigă boerui din trasură, suru-
giului. ...,. 

Caii se opriră. Boerul întrebă: 
- Cine-i piticul acesta, îmbrăcat în unifor

ma asta mHitărească? Si râse prieteneşte. A
sta-I făcu pe Pikku să mai salute iarăş. Jitarul, 
care păzea la paarta satului, răspunse că e ne
poţelul unui biet soldat bătrân şi orb, numit 
Hugg, care sta chiar în <:ăsuta de lângă poartă. 
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doud forturi turceşti de pe malul european al Dar
danelelor au fost rău stricate de bombardarea nă
vilor engleze şi franceze. Tunurile engleze duc la 
mare depărtare, aşa că tunurile forturilor de pe 
maJ nu se pot apăra. Noroc însă că nu nimeresc 
toate gloantele de tun a flotei engleze. Flota duş
mană a fost din nozz întărită. In acest moment flota 
duşmană se compune din 40 năvi mari de răsboiu, 
fără de încrucişătoarele şi torpiloarele ce o înso
ţesc. 

Se telegrafiază din Tenedos, că bombardarea 
Dardane/elor a fost reluată ieri; au luat parte va
sele mari şi vre-o 20 de contratorpiloare. Portu
rile turceşti au răspuns; rezultatul nu se cunoaşte. 

(A. T. I.) 

Răsboiul şi. băncile 
din Arad. 

Ziarul „Ara-di Kozlony" din localitate în 
nrul său din 3 Martie n. se ocupă cu chestia de
punerilor dela toate fJăncile din Arad şi conclude, 
că în anul trecut depunerile în general au scă
zut cu 3 milioane .coroane„. Această scădere nu 
provine însă din neîncrederea TJublicului faţă de 
institute, ci ea coresTJunde abia unei părţi din 
suma subscrisă pentru îmTJrumutul de stat, care 
împmmut in mare parte s' a subscris prin def}o
nen(i. 

O frumoasă dovadă de maturitate şi cumin
ţenie au manifestat deponenţii cari nu sau lăsat 
nici ademeniţi şi nici înfricaţi de spaima răs
boiu/.ui, ci şi-au lăsat neatinşi banii lor depuşi la 
bănci. 

Acest faTJt îmbucurător dovedeşte soUdi
tatea (tăria) băncilor şi încrederea faţă de con
ducătorii lor. 

Se STJUne cu tot dreptul, că după capitala Bu
dapesta cea mai solidă piaţă de bani este piata 
Aradului,unde viata economică şi comercială 

şi în aceste vremuri grele şi-a avut cursul ei nor
mal. 

Ce ne priveşte pe noi, constatăm cu bucurie, 
după datele lui ..A. K." că şi Îa anul 1914 htstl
tutul de credit şi economii "Victoria" a făcut 
un record, urcându-I-se depunerile spre fructi
ficare cu vre-o o Jumătate milton cor „ adecă la 
considerabila sumă de 14 milioane coroane. 

La auzul acestor cuvinte, boerul sări din tră
sură şi se îndreptă spre locuinţa orbu·lui. 

:Să fi fost de-<>Parte ! Bătrâna amutise de 
frid, era să cadă de pe scaun. 

Bătrânul. mai curajios, dibumd, arătă oas
pelui u.n scaun şi-l pofti să stea. 

- Bine v'am găsit, drag.ii mei, zise boerul, 
dându-Ie mâna. Imi pare că suntem cunoştinte 
vechi, adăogă el, adr~sându-se soldatului orb. 
Nu eşti d-ta Hugg, din fosta mea rompanie, a 
39-a? 

- Da, da! domnule Căpitan, răspunse orbul 
vesel; vă recunosc vocea! 

- Slavă Domnului că te-am găsit! zise boe
rul. Decând te caut! Am să-ti plătesc o datorie 
veche, tii minte? Ţii minte că mi-ai scăpat viata, 
atunci, în răsboiu, când ai abătut cu îndemânare, 
din drum, glonţul i.namic ce era cât pe-aci să-mi 
zboare creerii? Eu n'am uitat, dragul meu, cu
rajul, devotamentul ordonantei mele credin
cioase. După răsboiu, n'am mai auzit nhnic de
spre d-ta, nu ştiam unde să te mai ca'llt. 

Te credeam mort. Dar a vroit Dumnezeu să 
ne mai vedem, şi acum doresc din inhnă să te 
ajut, să fac ceva i>entru d-voastră, pentru ştren
gărelul acesta. Are să fie un viteaz de frunte! 

Zkând astfel, boerul ridică în brate pe Pikku, 
care se furişase în casă„ 

-Lasă-mă, strigă dânsul; iaca vezi ce mi-ai 
făcut? Mi-ai dat capela jos, şi are să se supere 
bunicul! 

Bătrâna. îşi ceru iertăciune pentru îndrăs
neala nepotului; dar boerul .râzând, zise: 

Această frumoasă sumă a depunerilor spre 
fructificare vorbeşte mai mult decât orice co
mentar. 

ln aceste vremuri grele, ca şi cari n' au mai 
fost TJână acum, creşterea dePunerilor Ia banca 
noastră "Victoria" dovedeşte marea încredere 
pe care publicul o are fată de conducerea ace
stui Institut. 

Răsboiul .. 
Telegrame oflclale. 

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

Budape5-ta. - In Carpaţi, spre apus dela 
pasul Ujoc sunt în curgere lupte, cari pentru 
posesiunea înăltimilor importante şi a liniei cul
milor de munti iau proportii ')i mai mari. Mai 
multe contraatacuri ruseşti le-am respins sân
geros şi în cursul zilei am avut în front noi 
succese locale. Cu prilejul ocupării unei înăl
ţimi spre nord dela Cisna, am :acut prisonieri 
400 de Ruşi. Lângă Dunajet şi în Polonia TU·· 

sească n'a avut loc nici un eveniment mai esen
ţial. 

Berlin •. - Dela cartierul principal german 
se anuntă: La St. Eloi, (la sud de Ypern) am 
resprns, după o luptă sângeroasă pept la peµt, 
un atac a două companii engleze. La Perones 
am făcut prisonieri persoanele ce se aflau pe 
un aparat aerian francez, care în urma unui de
fect de motor, a fost constrâns să coboare. 

In Champagne atacurile franceze n'au avut 
nici cel mai mic succes. I-am aruncat pe fran
cezi, cauzându-Ie mari pierderi, în poziţiunile 
lor. 

.La nordvest de Viile sur Fourbe am cucerit 
dela duşman tm tranşeu lung de 350 de metii. 

In pădurea dela Consenvoye şi în regiunea 
Ailly-Apremont am respins cu uşurintă năvă-
lirile franceze. · -- · 

Spre nordost dela Badonviller, am câştigat 
prin atac teren considerabil. Aci am mutat fron
tul nostru cu 8 chilometri înainte. 

La nordost de Celles, Francezii au încercat 
zădarnic să-şi recâştige pierderile ce le-a su
ferit zilele dm urmă. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, la Grodno si
tuaţia nu s'a schimbat. 

Spre sudost dela Augustow, Rusii au în
cercat să treacă peste Bobr, dar cauzându-le 

- Lasă, că am să-i dau eu bunj,cuJui altă 
.pălărie, nouă, şi haine noi; şi bunicuţei şi tie„. 

- .Mie haine soldăţeşti, ceru Pikku repede, 
eu vreau să mă fac soldat, cum a fost bunicul. 

- Nu v·rei mai bine să te iau cu .m~ne, mi
cule? 

- Du-te cu Domnul, ziseră bunioul şi bu
nica; la dumnealui ai să bei lapte în toate zilele 
şi ai să mânând pâine albă, şi peşte proaspăt 
şi tot felul de bunătăţi. Are să-ti dea şi un cal 
să călăreşti„. 

- Un cal? întrebă Pikku şi ochişorii lui se 
făcură mai mari. Indată însă îşi luă seama: 

- ·Eu aici vreau să rămân, la bunicu şi la bu
nka, nu mă duc def.a ei, zise el, gata să isbuc
nească în plâns. 

- Eşti un copH de inimă, zise fostul căpitan 
mângăindu-1; îmi pare bine că nu eşti facom şi-ti 
iubeşti bunicii. Voi î·ngriji de ei şi de tine de a
cum, .să nu mai iduceti lipsă de nimic. Când vei 
fi mare atunci te voiu lua şi te voiu face un sol
dat, cum .am fost noi. Bine fad că nu-ti laşi, ·cum 
fac multi oameni mari, pâinea neagră, ca să a
lerge după bunătăt.i ispititoare, şi numai Dum
nezeu şi sufletul lor ştie ·cât trag :pe urmă. Nu 
uita -cuvintele: „Cinsteşte pe tatăl şi .mama ta, 
ca să-ti fie tie bine pe pământ!'.' 

- Asta e scris în cartea bunicutii! zise 
Pikku. 

- Da, răspunse boemi, dar nu· e scris în 
toate inimile! 

(R. C.) Ana Alex. Codreanu. 

Vineri, 5 Martie n. 1915; 

mari pierderi i-am aruncat peste râu. Am fă
cut prisonieri 1500 Ruşi. 

Celalaltc atacuri ale Ruşilor, făcute împo
tt iva noastră spre nordost dela Lomza, s'au 
prăbuşit în fata frontului nostru. 

La sud de Kolno am avansat. 
La Miszyniec am retras puţin avanttrupele 

noastre în fata tortelor covârşitoare ale duş
manului. 

Spre nordvest dela Prasnis, Rusii au înaintat 
puţin. Spre ost dela Plock am respins mai multe 
atacuri de noapte ale Ruşilor. 

Luptele în Carpati şi Jur de Stanislau. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
nunţă: Luptele reluate în Carpaţi continuă fără 
întrerupere pe întreg frontul. Mai îndârjite sunt 
luptele la Stanislau şi pe şesul Galiţiei sudos- , 
tice. unde lupta e foarte vie şi e mai schimbă
cioasă decât pe coastele Carpaţilor. Se poate 
constata că ·Ruşii pentru ca să-şi scape ar!pa 
sudică periclitată au amncat în foc toate rezer
vele, între aceste şi trupe, cari de abia au fost 
instruate. 

Situaţia noastră în general e favorabilă şi 
deşi ne găsim în fată cu forte îndoit de mari 
ca ale noastre, duşmanul n'a putut să câştige 
teren sau avantaj de tactică în nici un punct 
al frontului. Atacurile şi contraatacurile sunt 
îndârjite şi cu mari pierderi. Mai recent atacu
rile trupelor germane au avut rezultat. 

Nu se poate prevedea, cât va tinea această 
luptă uriaşă, pentru desfăşurarea definitivă însă 
au în tot cazul o mare mfluintă viscolele de 
zăpadă. 

Luptele la UJoc şi Stanislau. 

Viena. - Corespondentul de pe câmpul de 
răsboiu al ziarului ,,Fremdenblatt" scrie: Lupta 
gigantică din Carpaţi a luat ieri iarăs proportii 
considerabile. Câtă vreme în zilele din urmă 
s'a dat lupte ·nurnai spre apus dela stâmtoarea 
Ujoc şi la Nistru, ieri s'a pornit lupta în tot ~o
cui cu multă vehementă. Artileria noastră a 
avut <}.proape pe întreg frontul o zi foarte grea. 
Lupta dela Stanislau, care încă nu s'a sfâr<;it 
de tot, ne-a adus ieri iarăş avantajii. Artileria 
rusească are aci poziţii foarte bune. dar mor
tierele noastre grele au avut un efect deza~
truos. Rezistenta încăpătinată a Rusilor arată 
din nou că străduinta leir e să apere cu toate 
fortele lor atacul strategic ce l'am pornit noi 
în coastele lor. Cu toate că au pierderi mari, 
Ruşii n'au putut câştiga avantagii în nici un 
punct, prin acţiunea lor din Carpaţi. 

Cernăutul eliberat. 

Vatra-Dornei. - Guvernul a numit un nou 
consiliu orăş. în Cernăut. Primarul Cernăutului 
Dr. Weisselberger,după cum se ştie a fost dus ca 
ostatec de c.>ttre ·Ruşi, viceprimarul Barleon 
e bolnav în Viena, iar al doilea viceprimar Po
povici se găseşte ca soldat pe câmpul de Jnr,tă. 
Primar al oraşului a fost acum numit consilie
rul Krahl (german) iar membrii în consiliul o
răşenesc: Minkusch (rutean). Dr. Bondnarescul 
(român), Oajevsky {polon), Dr. Flicker (ovreu). 

Contele Meran a luat după eliberarea Ccr
năutului imediat dispozitii, ca familiilor celor 
plecaţi în răsboiu să li se împartă ajutor, iar 
pentru populaţiunea care se găsea în mare mi
zerie să se aducă cantităţi suficiente de ali
mente. 

Ruşii şi-au aruncat in front 
toate rezervele. 

Viena. - Dela cartierul pressei se anuntă: 
Luptele din Cernăuţi,cari din cauza vremii nefa
vorabile se liniştiseră, s'au pornit acum cu nouă 
putere. 

Ruşii au aruncat în front toate rezervele lor, 
pentru ca astfel să-şi uşureze aripa lor de mia
zăzi. Acţiunea lor, prin oare îşi jertfesc numai 
fortele, n'a reuşit. In Caripati, ei n'au putut câşti
ga avantagiu în nici un ipunct, ba chiar au pier
dut teren în mai multe puncte. Luptele aceste 
crâncene, câtă vreme vor mai tine nu se poate 
prevedea, căci are o mare înrâurire asupra lor 
şi vremea. De altcum se dau lupte crâncene pe 
întreg for.atul din Car.pati şi pe şesul Galitiei 
dela miazăzi-apus. 
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A cui . e Stanlslaul. 

Bucureşti„ - „Diminetei" .i se anunţă cu da
tul de 27 februarie: Ştirea că Ruşii ar fi reo
cupat Stanislaul, până acum nu a fost confir
mată. 

Asediarea• Dardanelelor şi· cercurile 
. ·italiene. 

Roma. - Asediarea Dardanelelor a pro
vocat în cercurile politice italiene o mare agi
tatie. Ziarele italiene pretind ca deja de acum 
să se încheie o întelegere liniştitoare cu an
tanta pentru cazul dacă Dardanelele ar cădea. 

Roma. - „Vittoria" scrie că asediarea Dar
danelelor serveşte numai interesele Rusiei, că
reia i se gată puterile şi munitia, i>ar massele ei 
în lipsa armelor şi munitiei, nu pot decât să se 
predea duşmanului. Dacă tripla antantă nu 
va reusi să forteze trecerea prin Dardanele, 
Rusia va ff şach-mat. 

Athena, - Sub conducerea generalului fran
cez D'Amade au fost concentrate în fata Dar
danelelor 4 divizii, compuse din francezi, Hin
du şi Negrii, pentru ca să fie debarcate pe tăr
m1u:i. T·urdi au concentrat însă deasemenea 
t~upe, pentru ca să împiedece debarcarea. 

Noul plan al 2eneratului 
Hindenburg. 

Roma. - Se anunţă, că generalul german, 
Hindenburg a făcut un plan <le luptă urmărind 
să taie legăturile Varşoviei de Petrograd. Lup
tele dela lacurile Mazuriene au făcut parte din 
acest plan. if>,rima luptă, după „C-Orriere della 
Sera" face parte din acest plan de luptă. Ger
manii fac mari sforţări să treacă Niemen-ul. Pe 
de altă .parte din Petrograd se anunţă, că Rusii 
au reuşit să-şi .refacă (?) frontul şi că opun nu
meroase forte pentru. a împiedeca viguroasa o
fensivă germană. 

Bulgaria sl România. 

Roma. Ministrul Bulgariei la Roma, d. 
Rizoff, întrebat de corespondentul ·lui „Corriere 
delia Sera" dacă nu există o întelege secretă 
între Bul~aria şi România, a declarat: 

- Puteţi spune în numele meu că Bulgaria 
n' are înţelegere secretă saa publică cu nici un 
stat din lume. 

Pe de a.Jtă .parte, d. Ghenmlieff, spune „Fi
garo" după „Tribuna" a afirmat că svonurile 
după cari Bulgaria n'ar fi pregătită pentru une
le event'llalităti, sunt l~psite de temeiu. 

- Bulgaria, a spus dânsul, are 400.000 de 
oameni gata şi înarmaţi ca în 1912. Cât despre 
relaţiile bulgaro-române, ele sunt excelente şi 
se va face tot posibilul pentru ca ele să devină 
din ce în ce mai intime. De altfel, o alianţă of en
sivă şi defensivă între Sofia şi Bucureşti fdcea 
parte din programul fostului prim-minstru Stam
bulow. 

Diferite. 

- Guvernul german se ocupă cu proiectul 
unui nou impozit de răsboiu. Acest impazit l-ar 
plăti liferantii de .răsboiu după venitui, ce l-au 
câştigat în cursul răsboiului. 

- Luptele lângă ;Rheims au fost reluate. 
Francez.ii au pornit atacul. 

- Din Petersburg se anuntă că fo Mandşu
ria s'au înrolat în armata .rusească 460 de Ja
ponezi. 

- Un ziarist italian a vizitat prisonierii au
stro-ungari din Niş şi a constatat că Sârbii tra
tează bine cu ofiterii, iar cu soJdatii de rând f<:>~"" 
te rău. 

• „ .... 

- Din Berl)n se anuntă că la ~rtieral sta
tului-major german sunt rep.rezentat-i toti ata
şaţii militari ai statelor neutrale şi lipsea până 
acum numai cel al Italiei. Acum a fost trimis 
ca ataşat mHitar la cartieru:l german ambasa.,. 
dorul italiei din Berlin. 

De pe câmpul de luptă. 
- Copilul regimentuluJ. -

Un băiat rămas orfan. de mamă din frageda 
pruncie, iar de tată abia de 7 luni, dar cu un 
frate care a fost rănit de curând pe câmpul de 
luptă, s'a prezentat în zilele acestea aici (pe 
câmpul de luptă) oomandei regimentului nostru. 
E abia de 14 ani. Are 3 clase gimnaziale, si e 
de origine din Caşovia. Un băiat măruntei, dră
gu.ţ, deştept, în uniformă de caporal provăzut 
cu un căluşel grăsuliu „Pubi" pe care-l dirijează 
bine din frâne. lti este mai mare dragul privin
du-I. 

Acum e între noi, e al nostru, şi eu l'am bo
tezat: „Copilul regimentului". Altcum îl stri
găm pe nume, „ferco". 

A fost la început pe câmpul de luptă, şi a 
fost şi rănit la piciorul drept. 

Iată istoria lui: 
La isbucnirea răsboiului tatăl său, .fWlctio

nar la căile ferate, a fost transferat la frontiera 
Serbiei. Acolo s'a şi prăpădit. fratele băiatului 
a fost transportat, ca rănit, în spitalul din Ti
mişoara. Băiatul a rămas în grija unui căpitan, 
care l'a luat cu sine pe câmpul de luptă. Căpita
nul făcea serviciu de comandant al unui tren 
de diviziune. 

Băiatul provăzut cu uniformă, se Unea de 
personalul diviziunei. 

Cu o ocaziune trenul a ajuns însă în apro
pierea nemijlocită a duşmanului şi băiatul a 
fost rănit de o bucată de şrapnel în piciorul 
drept şi a fost transportat în spitalul din Ca
şovia. După ce i s'a vindecat rana, a plecat să 
cerceteze pe fratele său care zăcea în spitalul 
din Timişoara. Acolo a ajuns în grija regimen
tului 61. dar mai ales în simpatia unui major, 
care era să conducă un batalion pe câmpul de 
luptă. 

Băiatul s'a înştiintat şi a rugat cu lacrămi 
în ochi să fie dus şi el. Rugămintea i-a fost :m
plinită şi provăzut cu uniformă şi promovat, 
după toată forma militară, de caporal, a plecat 
pe câmpul de luptă. 

Aşa a ajuns la noi, fiind încunjurat şi iubit 
de toti. 

E împărtit la trenul regimentului în slujbă. · 
Si care H e s~ujba? Toată ziua vine, pe căluşe
!'ul lui, „Pubi", la locui unde e postat regimentul. 
Se h1telege prin slujba aceasta a devenit şi mai 
interesant şi iubit. El e „copilul şi poştărelul" 
regimentului nostru. 

Cred că ori şi cine îşi poate închipui, cu ce 
nerăbdare îl aşteptăm pe „poştărelul" nostru. 

Ne cunoaşte deja pe toti, ne distrage 5i ne 
mâir1găie şi îndulceşte zilele, aducându-ne scri
sorile venite din depărtare, dela ai noştri. $i 
ne duce scrisorile ce le trimitem, ca să linistim 
soţiile şi părintii... 

Azi încă nu a sosit, dar de mult îl aşteptăm, 
căutându-l în depărtare, doară, doară vine şi 
ne aduce vre-o câteva şire scrise de cei de a
casă„„ · 

27fll. n. 1915. 
Eugen Muntean, 

preot militar. 

O nevoie naţională. 
- Regele Carol al României despre Dunăre si 

mare. -

ln mesajul corpurilor legiuitoare din 1868, re
gele Carol I a numit navigarea pe Dunăre o ne
voie natlonală. 

ln 1869 a spus că România, aşezată la portile 
Orientului, pe marginea celei mai mari artere de 
comunicatie, este chemată a Juca 1HI mare rol în 
echilibrul Europei orientale. 

La 1880 dorea ca întreaga Europă să îşi pă
streze Influenta ei asupra Dunării. Când s•a Inau
gurat podul, Carol I, la 14 Septemvrie 1895, a zis 
că după dorlnta Sa de un sfert de veac, România 
stăpâneşte calea cea mai scurtă intre mările nor
dice şi ţările din Orient. 

La serbarea Jubileului de 50 ani af Unlrei, re
zele Carol I a urat: 

„Dumnezeu să ne· ocrotească iubita noastră· 
tară, imbo1ătită prin lzbinzlle vitezei noastre ar
mat. cu acel irtffllos ţinut care ne-a deschis dru-
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mul mării, pe care trklolorul nostru, acei mândru 
simbel al Unirii, fâlfâie şi vesteşte până în tărlle 
41:ele mai depărtate, că la gurile Dunării este un 
popor care s'a ridicat prin virtuţile sale civice ·şi 
răsboinice". 

INFORMAŢIUNI.. 
Arad, 4 .Martie n. 1915 .. 

D·rul I. Urban larnik şi Românii. 
Un incident mişcător. 

Sub acest titlu ziarul bucureştean „Steagul" scrie 
următoarele: 

Bunul pireten dela Praga al Românilor, pro
fesorul Dr. Urban Jarnic, continuă cu îngrijirile 
şi drag.ostea sa pentru soldaţii . români, răniţi, 
aflători în spitalele din măreaţa capitală a Boe
rniei şi am avut prileju1 să ne ocupăm; într'un 
alt număr de frumoasele şi mişcătoarele sale 
fapte, pentru alinarea suferinţelor fratilor no
ştri. · . ' , : 

Astăzi, vom povesti un alt incident din viata 
de „îngrijitor de bolnavi" pe care o duce acum 
-distinsul magistru dela Praga şi se va vedea 
imediat sufletul nobil şi spiritul înalt de umani
tate a1 acestui duios şi mare filo-român. 

Vizitând din nou .spitalele din Praga pentru 
a-ş.i vizita amicii ce-şi făcuse, printre soldatii 
români veniti, cu prilejul vizitelor sale preceden
te, .d. Dr. Jarnik a dat peste unul din ei, care -
acum însănătoşat de _ranele căpătate în răsboiu 
- aştepta să fie din nou trimis pe câmpul de 
luptă. 
: Intrebându-1 dacă nu ar dori să ştie şi el ceti 
căci constatase că e analfabet, dânsul i-a răs~ 
.Puns amărât că nu vede nici un folos ca să mai 
'.înveţe carte, deoarece cine ştie de are să se mai 
; întoarcă din răsboiu şi acest răspuns a mâhnit 
'pe ilustrul său interlocutor. 
· Totuş dr. Jarnik şi-a continuat vizita mai 
, departe şi întâlnind pe un alt „amic" al său, pe 
. care îl învătase să citească, l-a întrebat dacă nu 
are vre-o dorintă. 

Soldatul i-a răspuns ·că ar dori tare mult 
să she să citească o psaltire românească de care 
a auzit el că s'ar fi tipărit la Gherla şi a rugat 
frumos pe vizitatorul lui să i--0 procure. 

Altul, în ·locul profesorului ceh, ar fi trecut 
c~ vederea o asemenea cerere, care - pe lângă 
cmdătenia ei - era încă şi greu de realizat. Un
~e să găsească. într'adevăr d. dr. Jarnik psal
tirea ce i se cerea? 

La-Gherla însă e un episcop român şi în do
rinţa sa de a-şi servi pe prietenul din spital, ilu„ 
strul .profesor a adresat însuş .prelatului o scri
soare, rugându-l să îi procure cartea dorită. 

Acum, D. Jamic aşteaptă să i se trimită din 
Gherla psaltirea şi ne închipuim mulţumirea su
fletească .ce va s)mţi el, când va vedea ,piă.cerea 
soldatului satisfăcută in via sa dorinţă. 

„Nu e într'adevăr mişcător acest inci<:lent 
care pune, într'o atât de caldă lumină, senti~ 
mentele de dragoste pentru Români ale profe
sorului dela Praga? 

Acestui nepreţuit :prieten al neamului nostru 
i se cuvine toată recunoştinţa Românilor!... 

Cum e lăudat eroismul regimentului româ
nesc 63 din Bistrita? Dint"o scrisoare primită 
dela colonelul reg. 63 din Bistri(a, re!(iment 
aproaTJe curat românesc, extra!(em următoarea 
caracterizare a feciorilor noştri: „Die Mann
schaft des Hausre1dments hăit sich sehr brav 
und tapfer und macht lhrem Volke und dem 
Vaterlande alle Ehre" Hefner, Oberst. Tălmă
cită ve româneşte: „Feciorii regimentului de 
casă se tin foarte brav şi cnrajioşi si fac popo
rului Dvoastră şi patriei, toată cinstea". Colo
nelul Hefner. 

Târgul din Arad. Căpitanul oraşului Arad a
duce la cunoştintă că târguJ de primăvară în 
anul acesta se va tine în zilele de 19-23 Mar
tie. Târgul de vite se va tine ne noul loc de târg-, 
In 19 va avea loc târgul de miei, oi, vaci porci, 
etc., iar în 20 de cai. Pe locul închis al tân!ului 
se pot duce însă numai cai, asupra cărora pro
prietarii respectivi au pasaport. Pentru caii fără 
paşaport s'a destinat un loc desclinit. 
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O lmPortantă ol'dtnattune a comandamentu
lui armatel Se ammfă din ~·Jena: Comanda
menrul armatei, Im.inii în considerare că intere
sele economi.ei natfonale suni in legătura strân
să şi cu inleT esele armatei a ordonat, ca venrru 
isPră\'irea cât mai curând a lucriirilor de vri
mth·ard, să li se acoTde rruve/or de rezervă şi 
reconmlescemilor un concediu maximal de 1./ 
zile. inrrucât o permit aceasta interesele mili
tare. 

fxploatati grădinile. Consiliul oraşului A
rad atrăgând atentiunea locuitorilor asupra 
vremurilor grele în cari trăim îi provoa~ă pe 
toti cari an grădini, să le folosească acestea cât 
mai intensiv sămânând tot felul de legume tim
purii. neapărat necesare în culină. 

Orasul dă gratuit din grădinile sale răsadul 
necesar tuturor cari i se vor adresa cu această 
rugare. 

Cum explică Ruşii înfrângerea din Mazurla? 
Se anunţă din Petrograd: Comunicat oficial: 

Germanii convingându-se. după o serie de 
atacuri de o excepţională violenţă şi tenacitate, 
cari i-llu costat victime 1nenumărate, despre 
imposibilitatea de a înfrânge trupele noastre 
de pe stânga Vistulei, au procedat la finele lui 
Ianuarie la aplicarea unui nou plan. Termmând 
alcătuirea in interiorul tărei a mai multor cor
puri de armată şi aducând trupe de pe frontul 
de vest contra noastră gratie retelei lor minu
nate de căi ierate, au îngrămădit în Prusia forte 
considerabile căutând a bate a doua noastră 
armată, care ocupa poziţiuni puternice în spre 
lacurile Mazuriene. 

Spre a asigura succesul ' acestei lovituri 
Germanii au transPortat o parte din contingen
tele lor de pe fronturile Bzurei şi Ravkei re 
dreapta Vistulei. 

Concentrarea germană în Prusia răsări
teană a fost revelată la 19 Ianuarie încă, dar 
însemnătatea trupelor concentrate acolo nu s'a 
cunoscut decât mai târziu. Neputând din lipsa 
de căi ferate să aducem cu suficientă graoă 
pe frontul Prusiei răsăritene fortele indispeni
bile spre a opri lovitura duşmanului, şefii ar
matei au hotărât să retragă armata din Prusia 
ostică spre granită şi mai departe spre ~ie
men. ln această mişcare, aripa dreaptă a cor
pului 10 de armată strânsă de mari forte ina
mice. ameninţată de o invăuire la flancul dreµt, 
a fost silită la o mişcare repede si a descoperit 
flancul corpului următor. care din această pri
cină. s·a aflat într'o poziţiune extrem de ceni
bilă si doar elemente separate au izbutit să 
scape. 

Celelalte corpuri ale celei de a zecea ar
mate combătând continuu cu tenacitate s·an 
retras încet în directiile ce li s'au orânduit 
respingând vitejeşte pe duşman şi ofensiva lui, 
pricinuindu-i pierderi grave SPorite şi din cau
za zăpezii adânci, care acoperea toate dru
murile. 

Drumurile erau impracticabile, automobilele 
nn putea înainta. trenurile erau în întârziere 
sau se opriau. 

Retragându-se corpurile noastre fom!ând 
aripa stângă a celei de a zecea armată au re
ţinut pe duşman nouă zile. La 6 februarie a
ceste corpuri ieşind din sfera luptei. au ocupat 
pozitiunile ce li s'au fixat. 

Actualmente aceste acţiuni ale frontului ger
man continuă să se desiăsoare spre Oso\"ietz 
pe drumurile dela Lomza la Edvabno. la fil)rd 
de Kadzidlo spre Plotsk. Pe alocuri aceste 
lupte sunt foarte crâncene. 

Pe dreapta Vistulei, pe drumurile spre Plo
tsk. elemente austro-ungare au fost releYate 
printre trupele germane. 

t Persida Givulescu n. Gberman după lun~i 
şi grele suîerinte, a decedat în 17 f'ebr. (2 
Martie). ktmormântarea va avea loc în cimi
terul gr. or. rom. dn Soborşin în 20 f ehr. (5 
Martie). Odihnească în pace. 

Crima unul copil. Agentia ttavas află din 
Porto că un elev de 14 ani Jose f rancisco Sil
va a tras două focuri de revolver asupra şefului 
democratilor Alfonso Costa. în momentul când 
se U1'e& in tren spre a mefll:e la Lisabona. Costa 
n'a fost atins. Silva a declarat că a lucrat din 
propria initiativă. 

„R O MANUL" Vineri, 5 Martie n. 1915. 

aJacurile tin fără întrerupere. La sud de Nistru 
se dau lupu grele cu p111emice trupe ruseşti. Cât 
\'a (int'a lupta nu se voare prevt"'tlea. 

la Prumysl Rllşii s1au in necu~tir'i1ate. 

O mie ziare Kermaoe - sistate. Ziarul „Oe- I 
neralanzeiger'' din 1'\annheim publică o statis- ! 
tică. din care rezultă că în Germania. dela in- I 
ceputul răsboiului până acuma, peste 1000 (una ! 
mie)_ ziare şi re\·iste şi-au sistat apariţia - şi j 
numarul acestora creşte mereu. Pemrucă nu =================== 

Economie. 
Stân>lrea Insectelor strlclcloase. 

e nici o industrie care să fi suierit atâta in ur
ma răsboiului, ca editura de ziare. cărti şi re
viste. faţă de aceasta însă pretentiile publicu
lui s'au ridicat, căci azi se cer cărti. ziare şi 
re\:~ste„. 6ratis, pe când produsele alto.r indu- •

1 
strn se plătesc cu mult mai bine. Astiel St<hd Amăsurat orânduielilor din art. de lege 12 din 
lucrurile !ntr'~dev~r e d~ mirat5~ ziarele noa-

1 
1894 despre a..~ricultură şi despre politia de câmp. 

stre romaneşti mai pot tace fata 1 mpreiurănlor .:Juccm sprl! ştire tuturora şi spre in tocmai ur
şi să nu ne mirăm nicidecum de disparhia pro- mare. că fiecare proprietar de pământ este inda-
vizorie a unora din ele. torat: 

Jertfele risbolnlul mondlaL Biroul international al I. Să cureţe înainte de a da pomii în muguri, 
Crucei Roşii din Geneva (Elveţia) a adunat toate datele dar cd mai târziu până la sfârşitul lui Martie, de 
reieritoare la pierderile pe cari le-au avut statele in- omidele stricăcioase. adecă de cuibarele lor şi de 
trate în răsboiu şi le-a dat publicitatii. Ele sunt urmă- ouăle de fluturi. toti pomii şi tufişele din intravi
toareJe: Jane. din vii, din grădinile de pomi şi de verde-

Serbia a avut. dela 1 August 1914 până la 10 Ia- turi (zarzavaturi). Omidele, cuibarele şi ouăle de 
nuarie 1915. bolnavi şi răniti 126_000, neapţi de sen;ciu fluturi. adunate au să se artlă şi să se nimicească 
pentru timp îndelungat 19_500, prisonieri 46.000, morti în mod potri\;f, tot astid se va urma şi cu omi-
0- „.....,.. La I 1 I dele stri.:-ă.:-ioase, cari se vor ivi mai târziu şi cu ~ 1 .~~"'-'· o a tă 27 S.fJIJO. 

Muntenegru a avut. dela 1 August până la 10 la- gândacii de Mai, cari se ivesc în masse. 
nuarie 1915. bolnaYi şi răniţi 38.000. neapti de serviciu I .:. Să bage de s~mă mereu-mereu la merii şi 
12.500. prisonieri 18.500, morti z2.ooo. Laolaltă 9I.OOO. altoii din grădini. din vii. din câmp şi livezi şi dacă 

Japonia a ayut. dela 1 August până la 21 Noernnie • 2flă pe scoarta trunchiului. sau pe ramuri. scame 
1914, bolnavi şi răniii 36.000. neapti de serviciu 5.500, albe lânoase, mai mari. sau mai mici, va să zică 
prisonieri 2.500. morţi 11.500. Laolaltă 55.5(.j(). astfel de semne. cari arată, că pe pom se găseşte 

R.usia a avut. dela 1 August 1914 pană la 10 la~ua- aşa zisul păd11che de sânge, despre acest lucru să 
rie 1915. bolnavi şi răniţi I.490.000, neapţi de serviciu înştiinţeze fără zăbavă magistratul. adecă pe mai 
421.500, prisonieri 769.000, morti 74..~.ooo. Laolaltă marii politiei de dimp. ca acesta să poată lua în-
3,423.SOO. dată măsurile de stârpire. 

Bt'igio. a avut dela I August până la 31 Decemvrie 3. Să stârpească toote cuibarele de 1-espi, ce le 
1914, bolnavi şi răniţi 62.500. neapti de sendciu 27.500, va găsi pe teritorul său. 
prisonieri 49.500. morti 72.500. Laolaltă 212.000. 4. Să facă îndată arătare. dacă pe teritorul o-

franla a aYut. dela l August până la Jl Decemvrie rasului s'au ivit musca columbace, gândacul de 
1914. bolnavi şi răniti 717.000. neapţi de serviciu 439.000, răsaduri, lăcusta marocană sau italiană. vermele 
prisonieri 494.500. morti 464.000. Laolaltă 2,115.500. de ?;râu. mustele de HeSS'.l\ rocina şi altele. 

Anglia a avut, dela I August până la 31 Decemvrie Ducerea la îndep.!:inire a acestor orânduieli se 
1914, bolnavi şi răniti 185.000. neapţi de serviciu 49.500, controlează cu cea mai mare rigoare (strictetă) 
prisonieri 82.500, mortt 116.500. LaolaJtă IJJ.500. şi băgându-se de seamă, că ele au fost nesocotite, 

Toate statele înşirate au deci laolaltă, bolna ... ·i şi ră- stârpirea acestor insecte se va face din oficia pe 
niţi 2.655.500, neapti de sen·iciu 975.000, prisonieri 1 mi- cheltlliala proprietarilor, cari vor mai li şi pedep
milion 462.500. mortt 1.516.500. Laolaltă 6,609.500. • · sili. în întelesul paragralullli 95. Utera k) al legii 

Pierderile puterilor centrale. Germania şi Austro- amintite. cu Sllme de bani până la 100 cor., sau cu 
Ungaria, sunt aPoi următoarele: închis(lare corespunzătoare. 
. Austro~Ungtlria a arnt bolnavi şi răniti 618.000. ne- In întelesul Mânduielilor vicecomitelui din 28 

apţi de serviciu 96.500. prisonieri 232.500, morti 481.soO. Dec. 1906 Nr. 11711-906, proprietarii de pământ 
Laolaltâ l.5i0.500. se îndatorează să stârpească fără amânare. dar cel 

Gamania a a.-ut bolnavi şi răniţi 618.000. neapti de mai târziu până la mijlocu}. lui Martie. omidele şi 
serviciu 83.000, prisonieri 138.000, mor(i 341.000. La- aceasta şi pentru cuYântul, că după părerea celor 
o!aJtă 1.180.000. priceputi. omidele fac stricăciuni încă de pe la 

Laolaltă puterile centrale au pierderile urnultoare: siârşitul lui Martie pomilor. si aceasta stricăciune 
holnavi şi răniţi l.37&.000, neapţi de sen'iciu 179.000. se răspândeşte atât de repede, încât. numai cu in
prisonieri 3i0.500.. morţi 822.500. Laolaltă 2,iS0..5000. depărtar~ cuibarelor rămase pe pom, nu se ajun

Pierderile puterilor centrale nu sunt deci nici pe iumă- ge tinta dorită. 
tate aşa de mari. ca ale duşmanilor noştri. I Punem la inima tuturor proprietarilor noştri dl! 

pretutindenea aceste orânduieli. ------l 
I
. Comitetul central al Reuniunii rom. agricole 
1 sibiiene. 

Ultima oră. i Pant. Lucuta, 
prez. 

Vie. Tordăşlanu, 
secretar. 

l
i 

RETRAGEREA RUSILOR DIN BUCOVI~A. --------------
Gura-Humorei. - Ruşii continuă a se re- ! 

trage din Bucovina şi evacuează încetul c11 l 
încetul intreg tinutul până la Nistru. ; 

POSTA REDACTIEI. 

Soc. Română ort. Jubilară - Viena. Până 
azi n'am primit nici un raport dela d-v. Dacă 
l-am fi primit, s·ar fi publicat demult. N,avem 
nici un motiv să nu-l publicăm. 

Trupele noastre au curătit de duşman ~i I 
partea de peste Prut a Bucovinei. Ruşii au în- I 
cercat mai pe urmă să oprească trupele noa- I 
stre la Cernovka. dar trupele noastre le-a în- , 
frânt rezistenta. 1 -------------------

Ruşii au întărit ~aniţele lor cu tranşee pen-
tru ca să ne împiedece înaintarea. 

SE PREGĂTEŞTE O NOU.4. OFENSIV,\ 
ANGLO-FRANCEZA. 

Rosendaal. - Oflteri bel~ieni spun ca se 
pregăteşte o nouă oiensivă anido-franceză sub 
conducerea 2eneralului Castelnau si dela Nieu
port până la Arras stau concentrati deia 2 mi
lioane de soldati. Aliatu işi trimit toate fortele 
in linia de foc pentru ca să-i scoată pe Ger-
111ani din Belgia. 

POŞTA ADMINISTRATIEL 

Am primit în abonament dela următorii: Va
sile Lazar Cacova 2 cor., Teodor Pop Vărşand 
41, 2 cor.. Sava Bancu Şag 4 cor., Iosif Popo- · 
viei Begamonoştur 2 cor.. Ioan Zolog Corod~ 
sânmărtin 2 cor. pe sem. II. 1914, George Mor
năilă Siclău Nr. 298 cor. 6, Vasile Cociş Siclău 
2 cor„ Nicolae Şerban Şiclău 2 cor. 

Soc. „Sentinela Română", Fort-Wayne-lnd. 
Calendarele s'au epuizat toate, deci nu ~ă putem 
trimite. Abonament-ul ·pt. d. Nicolae T. Lăpădat 

LUPTE DISPERA TE INTRE UJOC e achitat până la I Martie a. c. st. n. Foaia se 
Si LUPKOW. expediază. 

Budapesta. _ Corespondenţii de rdsboiu . Oeorge Tiapoş. Otlaca. Am primit 2.40 cor. 
anuntd: Dela U Joc f>(ind la Lupkow s' oo desfd- 11 _tn_abo_n_a_m_e_n_t _p_e_M_ar_t_te_a_._c_. ____ _ 
şurat lu1Jte foarte desperate. Atacurile şi contra- Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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I La „Ll~răria Con~orffia" 
Arad, str. Deak Perene nr. 20 

Mdntuimz sujktlllaL Carte de ruglcluni 
legatl • • • . . • • ·• • . • . 

Noul Testament al Domnului şi Mlntuito-
rului nostru Isus Hristos • • • • • 

Noul aşezămant. Legată • • . • • 
Epistolia Domnului nostru /susff ristos 
Cele 8 glasuri saa Octoihul cel mic. Le-

-·so 
-·70 
1·20 

Caton Teodorlan. -.Povestea unei odlic . 
N. Bdlcescu. •Istoria Românilor sub Mihai 

Vodl viteazule • • • • • • • • • 
Contribuţiuni istoria privitoare la trecu· 

tul Românilor de pe pămlntul crăiesc. 
Carte edatl la iniţiativa şi sub lngrijirea 
dlor: Dr. llarion Puşcariu, Ioan de Preda, 
Dr. Lucian Borda, Dr. Ioan Lupat, Dr. 
Ion Mateiu şi Dr. Silviu Dragoş 

2·-

2.;.... 

I ae afli de vAnzare clrţi de ruglciunl, 
bisericeşti, literare, _populare etc. etc. gat 1 ·50, t ·60, 2·- şi · . • . • . • 

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

M Sa<U>veanu Povestiri din rllzboiu . . 
Thomas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi 

eroicul tn istorie. Traducere din limba 

2·40 
4·-. 

! 
{ , 

i • 

t 

r 
~ 

I 
{ 
i 

I 

I 

I 
< l y 

' . I . •. t! 

-.Cantorul biserlcescc sau cuprinsul ve
cernel, utreniei şi liturgiei pe 8 glasuri, 
fmpreunl cu rânduiala serviciului bise
ricesc. Aranjat de învăţătorul Oeorge 
Bugigan. Preţul: broşat Cor. to·-, le
gat în plnzl 12·-, în piele • • . . 

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân· 
glierea fieclrui creştin. lntocmita de ie
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mă
nistire Sinaia. Legatl • • • • - . . 

Acaftistul prea sfintei Nls cltoarei de 
Dumnezeu şi alte Acaf!iste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Le~ată în 
piele negri auritl . • . • • • • 

Acaftlstul Preasfiritei Nlscltoare de Dum
nezeu şi alte rugăciuni. Legate în piele 
roşie • • • • • • • • • • • • 

Acajtistul Preasfintei Nlscltoare de Dum
nezeu şi alte rugăciuni Legată în os alb 

Patima şl moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hristos. Legată în 
plnzl, aur1tl • • • • • • . 
legat I . . . . . . . . . . 

Visul Născ4t,jarel de Dunuzezea. Legatl 
Rugăcillnele şcolarilor şi cântări biseri· 

eşti alese şi întocmite de N. Ştef în
văţltor. Preţul • • • • • • . • • 

Cultgut de a2ntărl bisericeşti legatl . 
Mărgăritarul sufletului. Carte de rugl· 

ciuni şi cântlri. întocmită pentru tre
buinţele vietii. lega•I simplu Cor. 1·
tn piele 3·20 Cor. în catifea • • • • 

/&Olllla sufletullli Carte de ' rugllciuni ,1 
dntAri bisericeşti. Legatll 1 ·- Cor., le· 
eatl în catifea • • . • • • • 

14·-

2·-

3·50 

320 

10·-

2·
-·20 
-·20 

-·50 
-·30 

5•60 

engleză de C. Antoniade dr. fn filozo
fie. Preţul . • • . • . • . . • . 

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

Em. Origorovitza. -.Cum a fost odatllc. 
Schite din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 

Em. Origorovltza. Schitul Cerebucului • 
Dim. Cantemir. •Descrierea Moldoveic • 
Oustave Flaubert. >Salamboc. (Roman is· 

toric. Trad de Ludovic Dauş 
M. Sadoveanu. •Amintirile clprarului 

Oheorghită . • • . • . • . . . 
Vietor Ejtimlu. >Poemele singurltaţiic 

(Poezii) • • • • • • • • • • . • 
Alexandru Clura. foiletoane • • . • • 
I. Slavici Poveşti. . • • • • • • • • 
Ion Creangă. Opere complete. . . • • 
Ion Pi/lat. -.Ett>mitati de-o clipi. Poezii • 
Ion Oorun.. Lume nAcliitll. Povestiri • • 
Ouy de Maupassant Povestiri alese. Tra· 

duceri de M. Sadoveanu • . • • • 
A. C. Cu~a. Naţionalitar""3 în artl. Principii, 

fapte; concluzii • • • . • • • • • 
Al. Cazaban Ce nu se poate spune • • 
Constanţa Hodoş. Martirii. 
Jules Payot. Educaţia Voinţei . . . 
Ouy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

man • • • • • • • • • • • 
O. Coşbuc. >fire de torte. Poezii • 
Caton Theodorian. >la masa caliculuic. 

Nuvele şi ~chite • • .. „ • • •. • •... · 

2·-
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2·so 
1·-

. 1'90 

2'-

2·-

2'-
1·60 
1·50 
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2·-
2·-

2·-
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„VICTORIA" 

Simion Popescu. profesor. Contribuţiune 
la munca pentru ridicarea poporului. (Seri· 
sori cltra tnvAţători, preoţi şi cltre cei 
ce vor sll-şi cunoascl neamul). Lucrare 
prrmiatl de Academia Români. • . • 

Stendhal (Henry Beyle) -.Despre amorc. 
Traducere de O. A. Demetrescu. (Bibi. . 
pentru toţi nr. 902- 906 • • • • ·• 

Mihail Eminescu. -.Viaţa şi opera sac, de 
N. Zaharie. Ediţie de lux . • . • . 

I. Ursu, prof. universitar 'Stefan cel Mare 
şi turcile . . • • • • • • • • • 

Ioan Russu.Şirianu. •Schiţe şi nuvele 
ineditec • • • • • • • • . • • 

Darv. Cr. Voiculescu. -.lnsemnlrile unui 
bicicliste • . • • . • • . • . • 

Ecaterina Cown.el Steriad. ·Buna mena
juac. Carte de bucate practici conţi
nând bucătăria românl, francezi, ger
mânl. Tot felul de prăjituri, dulceţuri, 
tngheţate precum fi bucătăria vegheta· 
rianl • • • • • • • . • • . • • 

N. Nlcolaescu şi O. 5toenesca. •Clllluza 
stuparuluic, Cu peste 120 figuri . • • 

Mlllena Cosma. >Album de broderii şi 
teslturi româneşti . . . • . . 

Minerva Cosma. ·Model de cuslturi roml.
neştic. Caetul I. • • • • • . · . • 

Mi11.erva Cosma. -.Model de cuslturi ro-
mânestic. Caetul li. (colorat) . • • . 

Maria Cioban. >Scrisori către elevec • 
Cântece religioase morale şi un bun sfat 
Povăţuitor la impdrăfiea cerurilor • • 
Cul.tgere de diferite cântece cuprinzlnd 

hore, doine, sârbe cântece de petrecere, 
marşuri, serenade, cântece poporale şi 
div~rse . • • • - • • • „ • • 

INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACîll TN ARAO. 

CONVOCARE. 

2-

1·50 

4·-

.4·-

1·25 

1·-

5·-

3·~ 

16·-

1·-. 

-·!50 
1·

-.50 
-·oo 

-·10 

• · Domnii actionari ai institutului de credit şi economii "V I C T O R I A" prin aceasta se învită, conform §·ului 
17 din statute la 

a XXVII-a adunare generală ordinară, 
care se va tinea în Arad, la 14 Martie st. n. 1915 la 10 ore înainte de amiazi, în localitătile Institutului (Calea 
Arhiducelui Iosif Nr. 2). 

OBIECTE: 

1. Raportul direcfiunei, al comitetului de supraveghiere şi stabilirea bilanţului. 
2. Deciderea asupra împărtirel venitului curat. · 
3. Alegerea a 2 membri în direcfiune. 

Domnii acţionari, cari doresc a participa la adunarea generală tn persoan! sau prin plenlpotenf latl, tu sensul §-ului 22 din statute, sunt 
rugatf a-şi anunţa la directiune dreptul lor de participare la adunarea generală şi eventual dovezile de p enlpotenfă, cel pufin cu 24 ore înainte de 
adunarea generală. . . . . 

• j 

Arad, la .ţ Marfl~ 1915. 
DIRECŢIUNEA INSTITUTULUI. 
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,,VICTORIA'' 
INSTITUT DE CRED1T ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢll, lN ARAD. 

ACTIVA BilJnţ la 31 Decemvrie 1914 
I Cassa în nurnărar - -- - - Zi132·f99 I 

Bon În GircrConto la Banca 
Capital societar: 12500 actii â 200 Cor. 
Fond general de rezerYă - -- 1000000'-

Austro-Ungară -- -- --·· - ---- 8076570 352090.6 Fond special de rezervă -· ·- 906831 "24 
Fond de penziuni -- --- - -- 284197"96 Capitale elocate la alte bănci - ~l 97r22 '! 

Cassa de păstrare postală reg. Depuneri spre fructificare - -- -- - --- -
Depozite de cassă ---· .---- - -- -- - - -
Cambii reescontate ---· --- -·- - -- - - -
Contribuţie la d'puneri -- - - - - -- -
Dividend ă neridicată --- --- ---- -- --- - . -
Creditori ---- ---- - -- -·- --- --- ---- 28621 · -
Creditori pe oblig. Imprumut de stat 

ungară - __ -- _ _ __ __ 12901 ·22 394872, 
Cambii - --- ___________ -- -- -- 18473014!5 
lmprumuturi hfootecare -- _ --- -- - --- -- 2837290'.-
lmprumuturi În Cont-curent cu acop. hipot. şi · I 

de efecte şi pe oblig. lrnpr. de stat cu 6'·,~ 1914 2930062.-1 
Avansuri pe efecte --- ___ - - ---- - - - 88669·-
Efecte proprii: I 

.00.(00- Cor. nom. Ot>lig. corn. .Pcsti liazai Els6 I CU 6°.'o din 1914 - -- - -- -- 5900i3"50 
Interese tranzitoare anticipate - - - --Takptar Egycs.• Cl1 4"9 i îO - - - - - - - !SOO:Xr-

100.COJ-- Cor. nom. !X-risuri funciare Egyesiilt &-
dapcsti fo\·. T akptâr 4 1 1 O:o a SO - - - - - - 8(l(XX)--

100 Q"'{l-- Cor. nom. Obiig. lmprnmut de stat cu 6et. 
din 1914 a 96 - - - - - - - - - - - 96000-

24.500-- Cor. nom. Oblig. tfazai Bank. Budapesta 
ro 41!-J'fo a so - - - - - - - - - - - 19600--

50.000 - Cor. nom. Scrisuri funci~, Magyar ftgrâr 
ts Jdradel:tbanl\ co 41.1ior. a so - - - - - - 40000--

5(1_000-- Cor. nom. ~ntd căi ferate, Magyar ftgrar 
es Jcirad&.banlt ca 40:i, a 70 - - - - ~ -;- - 35(•().l--

25.tW- Cor. nom. Scrisuri funciare Mugyar filtJlânos 
Takarel:tp6lztar ca 4°e a 70 - - - - - - - 17500--

20 acţii Banca l'fostro-l1ngard a Cor. 1600" - - - 320f() -
60 aqii ~Hungaria• arudi pamutdriigyar a Cor. 400-- 240CO--
flcţii dela di,;c:rse bănci, mrreprinJeri comerciale şi 

industriale - - - - - - - - - - - - 196650--

ReAiităti oroorii: 
Casa institut-Jk1i dm ftrad, c.alca fuchiducclui Iosif Nr. 1. Z..~-
Casa • . • „ „ nrc.hiducclui Iosif :ir. 2. 13QUl- -
Casa filialei din Chişinea - - - - - - - - SOOXl·-
Casa filialei din Boroşinm - - - - - - - - 60(00--
Casa filialei din Şiria - - - - - - - - - - 14000" -
nite T'C<llităţi de vânzare - - - - - - - - - 98630-.24 

Mobiliar - --·· - --- _ _ _ 2730074 
Amortizare - - - - - 730074 

Interese tranzitoare- restante - _ - - -

Venit transpus din anul trecut 222i1"15 
Profit curat - - -- -- -- - 360048 ·45 

82075();- . 
I 

57263012 

200001-
30285•5 

?6519664.9 
I 

DEBIT Profit şi Perdere la 31 Decemvrie 1914 

Interese pentru depuneri spre fructificare 
Interese de reescont - - - - - - -
5la1~:e e: - -- -- - -- -- --·- -- --- - „ --

Bani de cvartir - --- -- --- - ___ - ---- _ 
Imprimate, diverse plăţi şi spese de birou 
Porto postai -- --- - - ---- - -- - -- -
Chirie - :.._ - -· - - -- - - -- ·--- -
Marce de prezenţă - - - - -- - -- ---

Contribuţie --- -- - - - -- 849%70 
Dare după int."<fe depuneri 16~. ~ . 72846"01. 
1\mortitar'e din· mobiliar· -- --- .: 
Venit transpus din anul trecuf 22z7f·1s 
Profit curat - -- - --- - - 3600-t8"45 

i28--160!1E Venit transpus din anul trecut - __ -
37i8971:2~ Interese: 

1 dela cambii---- - ---- -- - --- 1351696"58 
844J5:00 , „ Îrnprtlrituturi bipotecare 21568.3'29 
24.?35 02 „ împrnmuturi În cont-curent 118289.86 
6167862 „ avansuri pe efecte _ ___ 6392"97 
858393 „ capitale elocate la alte bănci 2439872 
7600!- ~ „ efecte proprii - -- -~- 37580'53 
3600i

1

1
- Chirii şi alte arânzi ___________ _ 

Proviziuni şi alte venite -- --- ____ _ __ _ 
.157836:71 ·. 
' '7300'.7-J '} 

~2319~6(] 
- I .. ...; '·'"' --. 

1843947:13 
I 

Arad, la 31 Decemvrie 1914. 

PASIVA·. 

I 

2sooooo:-
j 

21910_ ·_ 
14000593'.S"" 

26946 
65147-13

1 

364io:-
o9I2j 

I 
61869-t:s 
24195().l . 

382319! 

CREDIT 

2227115 

1754041195 
: 2545619E 
. 42177;05 

1843947jlJ 

I 

Sava Raicu m. p. Ilie Papp rh. p. 
DIRECŢI UN E·.A:-director-eseculiv. 

Mihai Veliciu m. p. 
preşedinte. 

Dr. Nicolae Ciaclan m. p. Axentie Secuia m. p. 
contabtL · 

Roman ~R. Ciorogariu m. p. 
vice.preşedinte.. 

Dr. Aurel Damian m. p. Petru Truţia m. p. Traian Văţianu m. p. Dr. Stefan C. Pop m. p. 

COMITETUL DE SUPR.AVEGHIEREs 
Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplin! consonant! cu regisfrele lnsUttih.tlill. 
Dr .. Sever Ispravnic m. p ... _ . . Dr. Cornel Ardelean m. p. ·Dr.:' Geotg& Vessa m. p. 

preŞedi11te: 

Procopiu Givulescu m. p. Dr. Ioan Nemet m. p. 

llParal tll>otuaBel .ec.conDa• IOCletate pe ac:tU 19 Ara4. - Editor respomaJJU LAURENTIU LUCA. 
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