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Mitropolitul Ioan Meţianu. şi de o notorietate atât de marcantă în vi·a~a 
bisericească, culturală şi politică a Ardealului, 
nu putea să rămână necunoscut nici Româ
nilor <lin părţile diecezei Aradului. Cu tot - Un jubileu de 40 ani. -

In călugărească singurătate, Şi-a .prăz
nuit, în zilele trecute, un Cuvios Moşneag ju
bileul, pe cât de rar, pe atât de important, al 
arhieriei de 40 ani. 

La 3 Februarie v. c. adocă s'au împlinit 
40 ani, decând Exc. Sa I. P. Sf. Părinte Ioan 
Meţianu a fost ales, prin voinţa lui D-zeu şi 
prin încrederea obştească a reprezentanţilor 
diecezei Aradului, de episcop al at.cestei die-

dreptul, deci, întruni Ioan Meţianu, protopo
tot parcursul vieţii Sale ·publice de peste şase pul de atunci a;I Branului, simpatiile şi întrea
decenii, a rămas până în sfârşit omul devofa:.. gă î•ncrederea factmilor în drept din dieceza 
mentului şi all muncei stăruitoaire ipentru binele Aradului, ·cari, Ja sinodui diecezan din 187 4, 
obştesc. îl a'leseră Vicar episcopesc 4a Oradea-mare, 

Alesele Sale însuşiri personale L-au ·ridi- pentru ca Ia 3/ 15 Februarie al anului următor 
cat deloc după anul 1850 fa suprafaţa vieţii să-L ridice în scaunul de episcop diecezan. 
publice româneşti. Dieceza Aradului, p'atwnd, era în nişt~ 

Fruntaş şi conducător politic ail Românilor condiţii, cari nu satisfăceau pe deplin măsura 
din străvechiul cuib a•l ·lui Raidu Negru Vodă aşteptărilor celor ce ţinea foarte mult să vadă 

ceze. din Ţara Făgăraşului; - deputat î·n confe- roadele vieţii constituţionale bisericeşti de Acest unul din prea puţinele in-0astre pri-
renţa naţională dela 1861 şi în congresul na- curând inactivate .. ltjuri de bucurie trecu neobservat şi mai ales 
ţional dela 1863; - bărbat de a1l cărui cu- Opinia puiblică a diecezei Aradului, pe al neprăznuit. .. dar, poate, vom avea un cuvânt 

de scuză î:n mormanele de ca'Ciavre şi în jertfa vâm se ţinea cont şi din partea faictorilor dela cărei troJ! episcopesc stătuseră până la 1839 
guvernul transilvan de pe atwn!Ci, fiind un chiriarhi sârbi, cerea cu i·nsistenţă un om virâurilor de sânge frăţesc, cari ne fură azi tot 
membru maircant al ·dietei provinciale din guros şi pricepător, în aceeaş vreme şi un băr-gândul zilei. Cl · 
· UJ dela 1865; - iar pe terenul bisericesc: bat probat, care să ducă cu paşi mai repezi Totuş, nu ne este permis să ilăsăm de tot 

pa1roh şi protOtpOp •neadormit î:n purtarea de ..:i·1eceza snre mult dorita nrosperare. · uitat acest moment de aniversare, la care '\l t' y 

trebuia, între alte împrejurări mai prielnice, grijă de păstoriţii Săi; - membru marcant Prea Sfinţitul de atunci Şi-a şi înţeles nn 
ă A • ...i • 'ţ' t 1 ~ în aicţiunHe pentru ·desrobirea ierarrhică şi re- numai ·chemarea, d şi situaţia specială. 

s ne m\lemne nu numai ;pozi ia ac ua a a <>rgainizairea bisericească a provinciei noastre 
Inaltului jubifarrnt, ci, mai ales, binecuvânitaltele mitropQIJitane;--consultat de multeori dt.rect, In scurtul Său cuvânt prezidial dela pri
roade ale activităţii sale de până aicum, deS- ori de către Marele Andrei în acţiunile şi mul sinod eparhial, pe care L-a condus la 
făşurată în dioceza Aradului. I preocupările de această na-tură; _ 0 chib- 1875, - evitând făgăduinţele patetice, se mul-

• zuită fire, pdn care s'a afirmat ca membru ţumeşte a remarca cele mai arzătoare tre-
Privind în generai! viatâ. şi activitate~ Exc. în toate corporaţiunile bisericeşti restaurate şi buinte. ale. diecezei; roo~g.anizarea. i~sti~utului 

Sale Pări;ntelui Ioan Meţianu, îţi este impo- prin care a ajwrrs la di:stingerea ·de a conduce t:oilog1c ~1 a prepa.r~n~ie1.. Iar· .~aci mcolo 
sibil a .nu-i remarca, la primul loc, puternica i primul congres naţi'Onal bisericesc electoral; I da 'Cll'TS ·h.ber energ1e1 ş1 pncepern pentru cau
individualitate, care di•ntm începutul carierei f - iată, în termeni fa.pida•ri, însuşi;rile şi vred- I zele pubhce. 
Sale publice s'a i1lustrat prin o vie şi rodnică . niciile Inaltului jubilant înainte 'de ce să fi Deja la 1876 aduse preparandia, din sur
«ctivitate. J ajuns î-n legăturile spirituale ale diocezei Ara- ghiunul unor încăperi nepotrivite din partea 

Ridicat ,din rândul preoţilOlr noştri săteşti du lui. <le către Murăş a -Oraşului, î-n loca'luri mai po-
până în cubmea iera1rhiiei sfintei biserici orto- • ,. trivite, în centrul oraşului. · "' 
doxe române din Tra1n:silvania şi Ungaria, în Un bărb:it cu un trecut de peste 2 decenii . La a. 1877 înmnţează fondul ·preotese, 

De veghe. 
Se plimbă vântu'n faptul noptll 
Pc sub fereastra-ml solitară: 
li simt suflarea lui de ghlată 
$1-ascutt cântarea lui de-aseară. 

$1 par'că m'am certat cu somnul 
C'atâta vreme nu mal vine 
Pleoapele să ml le 'nchldă 
$1-apol să-l culc în pat la mine. 

- ln lumi ce li s'a şters văleatul 
Se strecură-a gâudlrel rază 
Şi din a vremilor cenuşă 
Un cântec nou se 'nflrlpeazl. 

Un cântec nou şi vechiu de-odată 
Tesut din ură şi durere: 
E cântul vechiu al răsbunărll 
$1 cântul nou de înviere! ••• 

Moşnegi cu pletele-argintate, 
femei cu ochii plânşi de Jale 
Şi copilaşi orlanl de tată 
L'ascultă cum răsună 'n vale, 

Iar codru 'nvlorat tresaltă 
Când, ca şi-un făt-frumos, apare 
Pe creasta muntllor hotarnici 
Al lzhăvlrel.- mândru soare. 

Numărul poporal pe 1 an 4. cor. 

I 
I Noroadele I se închină 

$1 - după-o datină bătrână -
Pământ şi apă-I pun nainte 
Plecându-şi fruntlle 'n tărână-

NICU fLUER. 

Răsboiul dela 1369-1370. 
Intre 

Ludovic I. re2ele Un~ariei şi Vladislav Basarab 
Domnul Tării româneşti. 

De Nic. Densuşianu. 

(Urmare). (5). 
IV. 

Aceste sunt fântânile istorice cele mai com
plete, ce le avem despre decursul răsboiului dela 

Să examinăm acum aceste isvoare cu aju
torul altor documente contemPorane, ca să ve
dem ,cum decurg operatiunile de .răsboiu şi prin 
ce fase trece luptele cel.or două părti adverse. 

Armata ardeleană, condusă de voivodul Ni
colae, înaintează către lalomi(a, din părtile des
ipre răsărit, după cum ne spun aceste isvoare 
istorice. 

Invaziunea se făcuse aşa dar prin părţile de 
răsărit ale Braşovului (ultra terra Siculorum), 
pe valea Prahovei, .pe unde exista încă din ve
chime un drum comercial important către Du
năre (Silistra, Brăila, Galati).1

) 

Linia de operatim1e a celor două armate un
g.ureşti era aşa dar Braşov-Vidin. 

Trupele lui Nicolae, scoborând ipe valea Pra
hovei, trec pe la Câmpina şi Ploeşti,2) şi de aici 

1369. 1
) In a. 1358, regele Ludovic concede cPtăţenilor 

Descrierea făcută de oontempQranul Johannes din Braşov, ca o gratie specială, să poată trece liberi, 
de Kiikiillo, secretarul ·regelui Ludovic, este re- cu mărhi.rile lor şi eu orice fel de lucruri, nrin pa,gu
dactată în mod evident părtinitor. rile dela. Prahova şi Buzău către .pă;rţile de fos a.le Du

Aproope în fiecare pasaj al acestei descrieri, nării (F.ejer, Cod. dipl, Hung. v-01. IX. 2. 688). 
vedem că se întinde câte un vă.I asupra adevă- S) Trecerea voivodului Nicolae pe ~e Câmpina ~i 
rul.uj istoric. Ploeştl era. impusă şi d.e necesităţile de aprovizionare. 

Cronicarnl se încearcă, pe de o parte să mic- In timpurile aceste, nu exista un g.erviciu .l'egnl.at de 
şoreze înfrângerea oe o suferise oştile ungureşti, subsisrenţe în :ră.sboiu. Trupele in general, şi fiecare 
iar pe de altă parte, dânsul ascunde cu totul in-1 <>~taş în oo.rte, se .susţine.au .pe cheltuelHe tinuturiJor 
vingerea, ce o rapQrtase Românii, asupra ·regelui foimiic>e. Se devastau d.mpiile, .st> jefuia,u casele focul
Ludovic la Dunăre. 1 torilor. se desolau mănăstirile şi bisericile necredincill-

Preţul unui exemplar lO fiterl. Numărul poporal pe 1/a an 2 cor 
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care din buna sămânţă a începutului numără Nu mă pat gân<li să exhauriez, în fuga con-1 
azi peste 11/ 2 mtlion. deiudrui·, 111ici pe departe vrednilciile Pări11telui 

Tot atunci î1J1fiinţează ttpografia diecezană, fost episcop ari diecezei Aradului. Ci mă res
care a evoduat în o instituti·une importantă t~âng să mai adaog, că vreclniciHe Sale s'~u 
pentru dieceză. fa.cut em1osicute departe peste hotarele d1e

cezei Sale de odinioară: Majestatea Sa mo
narhrnl L-a decorat, ca pe episoop, în "'două 
rândwri ia•r biserica L-a ridicat la cea mai în
naltă treaptă ce I-o putea oferi - tronul mi
tropoditan ... 

PU1J1e la cale îmbU1nătăţi1ri esenţiale, co
vârşitoare faţă de trecut, în ce priveşte viaţa 
şi organizarea iinstitutului teologic şi a pre
parandiei, pentruca mai târziu să Ie aşeze în
tr'un pompos palat şi să le ataşeze şi un alum
neu preparandial. 

Pe 1lângă interesele pur sufleteşti, mena
jate prin atâtea pastorale şi vizitaţiuini cano- ·

1 nice, a promovat foarte mult desvoltarea 
şcoalei poporale şi îmrrnlţirea şcoalelor să
teşti. 

A sporit n1l1l11ă:rul fondurhlor şi fundaţiu
nile diecezane, şi a îmbunătăţit ad·mi'llistrarea 
lor, bi·ne şfond, că - pe 1ângă darul şi aju
toml lui Dumnezeu, •cari sunt î•n veaic ou bi
sertca foi ttristois - mai trebue, .ca şi mâna 
omului să-i fortiifiice situaţia externă prin în- • 
tărirea existenţei materiale„. . I 

• 
Implinindu-se la 20 Aprilie v. c. patruzeci 

de ani de faptică arhierie a Exc. Sale dintre 
l'ari 24 ani mănoşi au fost petrecuţi în mijlo
cul nostru, iar restul cu asemenea vrednicie în 
Scawnul de mitropolit, - aşa cred, factorii 
chemaţi ai diecezei Aradului vor şti afla vre
mea şi forma, cuv.iiiocioasă, pentru a da lui 
Dumnezeu ceeace lui Dumnezeu i se cuvine 
din aicest prilej şi pentru a exprima tot atunci 
gratitudinea şi veneraţiunea, pe cari dieceza 
I~ datoreşte fostului vrednic arhipăstor al său 
şi actualul Cap văzut al provinciei mitropo
litaine. 

Un protopresbiter. 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna FINIŞ, comitatul Bihor, 

pe câmpul de luptă. 

Mândru Ioan, învătător 
Man Oeorgiu, are 2 copii şi 
Man Miculae, (frati} 
Ilie Mihaiu, are S copii 
Filip Ioan 
Macave Ioan. are I copil 
Marne Petru, are I copil 
Marne Ioan, are 2 copii 
Sala Ioan, are a copii 

10 Sime Mitru, are 4 copii 
Macave Mihaiu, are S copil 
Man Moisie Paveli, 
Mândrean Ioan, are I copil, (rănit) 
flore Oeorgiu Torni. are 1 copil 

Macave Oeorgiu lui Ioan, are I copil 
Macave Nicolau 

20 Man Oeorgiu Tomi 
Man Oeorgl_u Evutei, are 1 copil 
flore Moisie Torni, are l copil, (rănit) 
Mihoc Miculae 

• Man Teodor a Vutli, are 6 ·copii 
Mao Ioan lui Oligoraş 
Man Oeorgiu lui Oligoraş 
Istoc Ioan, are 1 copil 
Man Ioan 

· Man Miculae şi 
30 Man Teodor, are 1 copil, (3 frati) 

Bodo Ioan 

Duminecă, 21 Februarie 1915. 

Micula Melenti 
Micula Geondu 

" ·Man Oeorglu lui Thodoraş, are 2 copil 
; tfripon Sav, are 1 copil 

, · Pălcutiu T orna a Oheorghitl, are S copii 
· Pălcutiu laharie a Oheorgitl, are 2 copii 

· 40 Pălcutiu· Vasalle a Oheon!hiti 
Pălcutiu Thirica, are 3 copii 
Leuca Vasalie, are 2 copii 

· f !ore Mihaiu a f I ori 
flore Toma 
Laz a Iosif, are 2 copii, (bolnav) 
Liber Mărian 
Cioanda Petre 
Ilie Savu 
Ispas Teodor 

50 Ispas Miculae a Paşchi 
Pălcutiu Mihaiu lui Novanc 
Pălcutiu Miculae Iul Ioan Nov. 
f I ore Ioan, are I copil 
Serac Oeon!iU, are 3 copii 
Serac Miculae 
Pălcutiu Mărian a Grui 
Pălcutiu Mitrut Iul Vas., are 2 copil 
Ilie Iosif, are 2 copil 
Ispas Miculae a losivi 

60 Man Oeon~iu lui Ioane Onut 
Mândreau Oavriil 

Comunicat prin: Aurel Ilutlu, 
preot gr. cat. româu. 

Bucovina. 
Importanta opcratiunilor din Bucovina. 

laşi, 18 febr. 

Telegramele 111e-au adus ştirea unor miş
că-fi ide trupe î·n interio:rllil Bucovinei. Ruşii au 
.părăsit, după aceste teleg.rame, ·toată paJrtea 
vestică şi sudică a Bucovinei şi chiar Cernăuţii 
au fost peutru câtva vreme evacuat de ar
matele ruseşti. -Pe cât se anunţă suntt în pre
gătire în această parte a frontului mari cioc
niri, deoarece Ruşii s'au oprit în regiunea c_le:
Iuroasă a Cernăuţrlor şi vor să iocerce de· 
acolo a respinge armata austro-germa1nă care 
înahrtează. 

Aceste mişcări de trupe Şi ciocnirile cari 
eventual vor avea loc m apropiere de fron
tiera noastră, nu trebuesc judeoate decât în 
măsura în care ele pot avea influenţă asupra 
mişcărilor de pe întregll'I froint. Luate izolat, Man Oeorgiu Miculae lui Onut, are I copil 

Macave Moisie, are 4 copii 
Macave Vasiliu, 

Ciorba Teodor, are 1 copil 
Pălcutlu Teodor, (rănit) j operaţiile din Bucovina pot prok:luce numai .1 

înaintează către lafomita 1pe drumul cel mare al făcută, ca să atragă in păduri şi în strâmtorile tâmplă a TJ<Jfra luptă~ atproape de frontieră, care 
Târgoviştei, numită şi cetatea Dâmboviţei (ca- muntHor trupele voivodului Nicolae. ·Este o ve- se term4nă cu un dezastru definitiv, cu dfo;tru
strum Domboy-cza) de istoridi ungureşti şi po- chie stratagemă, moştenită încă din tnnpul Da- gerea totală a armatei ardelene, aşa încât .numai 
Ioni3). cilor, pe 'Care a întrebujnţat--0-cu succes totdeauna puţini au putut să scape. · 

In această parte a teatrului de răsboiu, lup- cavaleria 1Românilor, în răsboaiele lor cu Bizan- După cum spun tradiţiunile istorice române. 
tele se dau suooesiv în patru puncte deosebite. tinii, cu Ungurii, Turcii şi .PolonH. Dragomir se fo1pta cea mare, -decisivă, s'a întâmplat la fron-

Tmpele iromâneşti, oonduse. tele Drag.omir, retrage în nişte 'Dasur.i lungi şi su.cite, inter va- tieră, între R.ucăr şi Bran''), a<lecă Ia Podul Dtim
Căpitanul Dâmbovitei, opun cea de întâi rezis- sus strictissimos, imer siluas et montium anfrac- boviţei sau ta Cetatea Neamtulut) •. 
tentă la râul Ialomita, adecă la Târgovişte, unde tus. Teatru~ luptelor, ce Urmează de aid înainte, In istoria Fraţilor Tunusli, publicată la anu:I 
se aflau oarecari fortificatiuni, sau castele, cum este aşa dar în regiunile păduri.Jor ş.i a munţilor 1806, se sptme de asemenea, că „Ludovic regele 
le numeşte Bonfiniu. celor înalţi. Ungu-r.ilor„. „voind a supune şi pe Domnul Tării 

Insă, oastea transi:lvană fartează trecerea, In această privintă textele cronicelor sunt româneşti s'a bătut cu el (1ntelege, cu Dmgo-
alungă garniwanele române din castele, apoi precise. E vorba ai<Ci de 0 trecătoare peste munti, mir comandantul) ··pe Bran, la- apa Terciului 
se începe a doua luptă ·cu cavaleria română, co- de pasul ·cel lung şi strâmt al Dâmbov<itei, nici (apa Turcului), unde regele (voivodul Niicolae) 
mandată de însuş Dragomir. Această luptă se de cum însă <le 0 vaile oarecare păduroasă din a rămas învins"1

). 

f regiuni·le interioare iale tăriii. 
întâmplă, ără îndoială, pe şesul de sud-vest al Iar Dionisie Fotino, fost secretar la Vodă 
Târgoviştei, unde se .prezintă tt111 teren mai co- Oastea transilvană, înşelată de micile suc- Caragea, scnie următoarele în .istoria Daciei. 
mod pentru evolutiunile cavaleriei. .Mai mult, ~se, unnăr~şt~ tru~le lui Dra~om_ir, .c~ un ~el publkată în anii 1818-1819: Ludovic repe-
putem chiar să afirmăm, că lupta s'a întâmplat imprudent, m mtenoml pasulm, ş1 aici se m- 1 " 
în apropiere <le comuna Dragomireşti, proprie- tâmplă a treia luptă, începutul dezastrului. Ro-

1 
tatea familiară a castelanului Dragomir. lnsă, mâ~ii atacă tru~le ardele~e. cu săgeţi şi b?lo- ~raso~: (Perrot) Itineraire de la Turquie d'Europe. Pa-

cavaleria lui Dragomir, după cum ne spun ero- I van_1 d~ pe cul.mtl~, cele. mai ma.I.te ale ":lunttl?!'• 
1 

m, 
1855

• p. 
129 

· 
nk.--ele ungureşti, a fost învinsă şi risivită. 1 „e Jugi1s montn~m . Vo1vodwl N1-colae ş1~ n~h1.ll- &) Puşcarlu, Cetatea. Nea.mtuilui de.I.a Podul Dâm-

In realitate însă, după cum se desfăşură e- I !11ea. ungitreas.c~, ~upă cum ne s~:m fantamle bovitei în Muscel, .p. 5: Regele Ludovic I, după eătle
venimentele, cavaleria lui Dragomir a fă-cut aici I 1~to:1re.: „cearca ~a s~p~ c~ fuga. sp.r~ f~on- rea Voivodului său tra.nsilvan NiooJa.e fată dii Drago
·numai un simulacru de luptă. Fuga sa este pre- I trera, catră Transtlvama, msa fatahtatea-1 aJUn- mir, la bătaia dintre Rucăr şi Bran„. rPtr.age vama dela ~· 

'1 .ge din apoi şi .Je tine drumu.I înainte. Românii Ad rufam arborem (Rucăr) la Bra.n. $' 

şilo.r. Prada. ena usu•l eel vechiu d~ subsistentă, prada î~chid p:isu.I, s~u c:11ea, pe unde _voiau să i~să 8
) Aici, J.a. Podul Dâmbovitel, unde se întâlnesc pa-

e.ra 1n ma.re parte solda. trupelor şi beneficiu.I răsbo- I dm tara ), moh1d ŞI retrag-erea, Ş.I acum se m- ·tru pârafo, se prezintă locurile areJe mlăştinoase şi băl-
mlui. I toase, de cari .a.m.inteş.te J oha.nnes de KlikiiHo. 

•) Dlugoss (Hist. Pol. lib. XIII. t. 2. p. 508) numeste . ') Pasul Dâmbovitei a servit până după anul 1855 7
) Fratll Tunusll, Istoria 'fitrii !"Omâ neeti. T.rad. O. 

Târgoviştea castrum Dabrowlcza. ; r.a a dona li11ie de commni<'.atiune între Bu.cureşti şi Sion. BtH'ur-eşti, 1863, p. 128. 
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anumite miragi:i sau anumite momente de 
enervare, cairi sunt totdeauna rău sfătuitoare 
pentru aprecierea justă a întregei situaţiuni .. 

faţă de întinsul front dela Marea Baltică I 
până în Carpaţii Domei regiunea Bucovineană 
este o mică pairte extremă la aripa dreaptă 
a Austro-Germanilor şi la cea stângă a Ru
şilor care deocamdată nu prezintă aproape 
nid un i•nteres. Aceste puncte extreme ale 
fro'Iltului de luptă capătă importanţă numai în 
momentele unei încercări de învăluire, când ! 

I 

Pag. 3. 

care importantă întregului front, precum ~·a De aceea deocamdată nu putem să apre
inoercat în vest la Ypers şi la Arras, ci dim- dem operaţiile din Bucovina decât după im
potrivă sunt ele nevoite să urmeze, cu multă I portanta lor pentru operaţiile de pe întregul 
senzibi;Jitate, variaţiile 'de pe celelalte regiuni front, asupra cărora ele nu se manifestă însa 
ale frontului. Inidart:ă ce se produce o mică cu o interesantă eficacitate. 
înaintare austro-germană sau rusă în Galiţia, 
aceasta are un ocou putemic în Bucovina, ca 
şi cum aici ar fi capătul extrem al unei ver- ~ 
gele elaistice, pusă într'o mişcare uşoară la ! 
cellalt capăt. ! 

Chiar uşurinţa 1uimit-0a1re cu care se exe
cută mişcările din această parte a frontului, 
dovedeşte că asupra lor nu se msistă prea 
mult. 

ambii adversarii caută să înainteze în punctul 
1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sfaturi părinteşti. 
- Cumpăt şi împărţeală în toate. -

extrem, să-l depăşească şi să întoarcă apoi I' 

trupele duşmane silindu-le să se iretragaă sau 
să se expună UJ11Ui deza:stru. Asemenea miŞ- l 
cări la punctele extreme ale unei aripi s'au I 
produs în regiunea Nieuport-Ypres, fără să 
ducă însă la nici un rezultat; dacă ar fi iz-

1
1 

b n 1 f t ret A P. Sa d. episcop Ioan I. Papp al Aradului a I 

u 1 e e air 1 avu ca urma:re ragerea m- I lansat către tiati credincioşii de sub păstorirea I mică comitatensă, care sub preşedintia vicecomi
telui să aibă grija, ca pe teritorul comitatului să se 
îndeplinească la timp şi cu cea mai mare încordare 
toate lucrările economice şi îndeosebi cele ale să
mănatului de primăvară, iar prin comune se vor 
institui în acelaş scop comisiuni comunale, com-

treguiJui froot ai] adversairuh1i ·respins şi ame- I Sa circularul de mai jos, plin de mângăieri şi I 
ninţat cu învăluirea. · I sfaturi părinteşti, cari în aceste vremuri extrem , 

Bucov~na prezintă însă o dificultate spe- . de K!ele, u_rmate CI.! cr~dintă, vo1: aduce mifltă : 
. 1 v . , • • v, • . • • 

1 lmnatate şi mul(umire m toate casutele, azi a-
c1a a pentru siţuranţa mişcarr.lo~ ~ra~egtce şi : proape pline de amărăciunea obştească. 
de aceea, pe cat se pare, nu e utthzata pentru . 
operaţii d-edzive de nid unul dintre belige- j Circular 
ranţi. Din ca1uza scobiturii atât de adânci din- ~ . 
spre frontiera noastră Bucovina poate deveni • catre toate of1clile protopresbiterale şi parohiale, 
foarte uşor 0 cursă î~ care cel siilit să se re- . precum şi către învă.tătorimea şi fruntaşii din epar-
tragă, rămâ·ne pri1t1s între învingător şi gra- ! h•a Aradului. 
nita româ·nească în a·şa chip încât să nu mai · Se apropie timpul pentru lucrările economice 
aibă puf!nţa de a se salva. Aceasta a făcut ca de primăvară. Răsboiul grozav urmează înainte 
· B şi acum în curând vor merge la oaste şi tinerii 
rn ucovina să nu se dea lupte de mare re- I! născuţi în anii 1895 şi 1896. Acasă rămân bătrânii, 
zistenţă; îndată ·ce unul dintre adversari se feciorandrii, pruncii şi femeile cu foarte putini băr
simţea cât d·e puţin mai slab se retrăgea în ' bati în floarea vrâstei, şi totuş este de cel mai mare 
grabă şi aiproape fără să încerce a se opune, ; interes al nostru al tuturor, al armatelor noastre 
căci riscul ciocni.rii ·era cu mult mai mare de- şi a:~ patriei -întregi, ca tocmai în acest an plin de 

atâtea grozăvii, pământul tării noastre să nu ră
cât .rezultatul favorabil oe s'ar fi putut d0- mână sterp, ci tocmai. dimpotrivă, şi cel mai neîn-
bâ111di. Prima retragere a Austro-Germanilor, ' semnat colţişor să fie lucrat, să fie sămănat şi să 
apoi retragerea grăbită a Ruşilor, în urmă. a producă mai vârtos alimentele necesare pentru noi 
doua retragere a Austro-Germamilor şi îrn oamenii şi nutreţul pentru vite. · 
sfârşit retragerea Ruşilor schiţată acum, re- Chiar şi biruinta vitezelor noastre oştiri atârnă 

în mare parte dela aceea, ca, acasă toate pământu
trageri cari par la prima vedere mişcări cu rile să fie lucrate şi rodul din vara ce vine, să fie 
totul capridoase, ne apar drept mişcări ne- · suficient pentru hrănirea bună a celor rămaşi a
cesare, când le punem în legătură cu însăş casii şi a ostaşilor, pe cari îi aşteptăm cu mare 
conflag-raţia regiunei în care se desfăşoară dor să-i vedem la. vetrele lor. 
operaţiile. Condus de acest mare interes al statului nostm 

întreg, Ex. Sa d. minisfru de agricultură, prin cir
Arma tele beligerante din Bucovina nu pot cularul. său Nr. 2800-1915 Prez. din 22 Ianuarie a. 

avea îndrăzneafa de a imprima ele vre-o miş- c., a dispus: să se institue câte o comisie econo-
1 

puse din antistia comunală, din preotii şi învătă
torii din loc şi din alte persoane dispuse a lua parte 
la îngrijirea; binelui obştesc. 

Când aducem şi pe această cale la cunoştinta 
; pulJ'Jlică ordinul de mai sus al Ex Sale dlui mini! stru de agricultură, folosim prilejul de a îndemna 
I cu stăruintă iubita noastră preoţime şi învăţători
! me, deci pe toţi preo(ii şi învăţătorii, ca fără şo-

i 
i 
I 
I 

I 

văire să iee parte în aceste comisiuni şi cu tot ze
lul şi priceperea lor să stea în ajutorul celor che
maţi întru îndeplinirea tutnror agendelor de lipsă 
la ajungerea înaltului şi patrioticului scop, urmării 
prin ordinul ministerial menţionat. 

Dar şi afară de aceasta, cu provocare la circu
larul nostru Nr. 4539-1914 din 1 (14) Septemvrie 
1914, invităm din nou iubita noastră preotime şi 
învătătorime, ca în aceste zile de greai încercare 
pentru toate popoarele iubitei noastre patrii, să 
steie cu zel îndoit şi cu adevărată iubire creşti
nească în ajutor credincioşilor noştri şi să-i în
drepte pe calea cea bună, pentru de a micşora după 
putinţă suferinţele impuse prin grozavul răsboiu, 
la care a fost silită monarhia noastră. Şi aceasta 
să o facă toti cu atât mai vârtos, cu cât puterile de 
lucru s'au redus în mod însemnat, iar pre(ul buca
telor şi al tuturor articlilor de alimentare s' a urcat 
î11 măsură nemai pomenită în istoria monarhiei 
noastre astfel, că îngrijirea, ce a cuprins pe toti 
de soartea ce ne aşteaptă, nu este fără temeiu. 

:Dar oricât de temeinică să fie îngrijirea, oricât 

AU &Y.L& U - &Q . aa 911!' li ZAMS. Q. ___ _ f& „. _ 5&!52llL „ 2 !DUS U __ &c g_ C • WWW!.li!!&& 

zindu-se şi asupra lui Vladislav, Domnul Ţării ! rămăsese, „residui tocius exercitus", au apucat ! toarce în Ungaria, nu pe la Calafat, unde co
Munteneşti, se făcu bătaie mare fa Bran (înte- i drumul spre Severin, pe care l-au şi ocupat. ' manda Vladislav, şi unde închisese vadurile 
lege pasul Branului) în judeţul Muscelului, unde . De fapt, lucrurile se petrec cu totul altmin- cu ziduri şi cu fortificaţiuni puternke, d dân-
învingerea a răma·s a Românilor"8). · trelea. sul trece Dunărea ou rămăşitele oastei .Ju.i. Lu-

V. Regele Albert al Ungariei, în o diplomă a sa dovic :pe la Severin, unde era rornandant şi gu-
Venim acum la a doua parte din istoria a- din anul 1438, aminteşte, că după cum spunea vernator Radul, fratele mai mic al voivodului 

cestui răsboiu. Luptele dela Dunăre. însuş regele Ludovic în memoriile sale istoice, Vladisl·av. 
Regele Ludovk, oum spun cronicele ungu- oastea sa a fost aproape distrusă şi pzrsă pe Aceasta ne-o spune însuş regele Ludovic in 

reşti, avea intenţiunea să treacă dela Vidin în fugă, că în aceste momente cr-itice a intervenit o diplomă a sa, că lupta s'a întâmplat pe apa 
Tara româneas.că, şi să ata·ce ipe Români din Banu'l 1Madovei, Nicolae Gara, cu trupele sale Dunării, „super aquam filuvii Danubii", şi că ar
fată. şi adunând sfărmăturile oastei lui Ludovic le-a mata ungurească, ca:re a isbutit să treacă Du-

ln timpu-I acesta, voivodtl'I Vladislav cu tru- pus iarăşi în ordine şi a raportat o învingere năirea, s'a luptat cu Radu, fratele .lui Vladislav
10

) 

pele .sale luase poziţiuni pe ţărmurele de din- strălucită asupra •Românilor
9
). comandant al Severinului încă din timpurile 

coace al Dunăr.ii. unde închisese vadurile cu zi- Aş.a dar, armata din Bulgaria a •regelui Lu- tatălui său, <lin oare cauză, el mai era numit 
duri şi fortificatiu.ni, ca să impedke deba·rcarea dovic a fost bătută şi risipită, iiar trupele ce mai şi „Severineanul"

11
). 

tmpelor ungureşti. ·rămăsese au trecut Dunărea sub comanda lui In aceeaş diplomă. regele Ludovic face tui 
Linia sa de a·părare se întindea dela Severin Gara, nu a lui Ludovk, aşa că de fapt, regele Vladislav onoarea, să-l numească fortissimum 

·până din jos de Calafat. Ludovic nici nu a cMca,t pe pământul Tării ro- nostrum adversarium, „cel mai puternic adver-
mâneşti. sar al nostru", cuvinte, pe .cari regele nu le-ar 

Intru adevăr, luptele se încep la Dunăre intre Insă nici această relatare nu este veridică în fi întrebuinţat, dacă n'm fi fost învins în lupta, 
·cele două armate, însă ·Iucru curios, oronkele toate părţile sale. Nkolae Gara, banuil ungnresc ce o avuse icu Vladislav la Dunăre. 
ungureşti nu mai fac nici o amintire despre vi- 1 M · · d v d v t ·1 t' · I · 
teazul rege :l.udov1·c, "a ş1· caAnd daAnsul n"et" nu a ac.iovei, upa .ce a una res un e oş iret m (Va urm·") - " • Ludovic, oaută a trece Dunărea, spre a se în- · · '" · 
ar fi luat parte iJa răsboiu. , I 111·,:~ 

Arhidiaconul Ioan <le Kiikiill6, istor.icul re- .9) FeJer, Cod. dipl. vo.1. XI. 82: Nos Albertus D. g. 
g.eh1i iLudovi:c, cearcă şi aici să ascundă adevă- Romano.rum Rex, ac Hungari-e ·etc .•.. namque auum ip
rul, spunând, că Nicolae Gara, banul Madovei, ' si1ts Ladis.1ai. .. Nicolaum de Gara." in .a.rduis i;psius Lu
a trecut cu succes a,rmata regelui dincoace de dovici Rc~is expeditionibus et praesertim in 
Dunăre 1prin miHocul ploti de săgeţi, ce le arun- partlbu.s Valachorum". exercltum lpslus Ludovlcl re
cau arcaşi.i voivodului Vfadislav; ică în fine, ar- gls, ah adversarlls penltus oppressum, et fugae sub
mata română a fost pusă pe fugă, care a şi dis- actum Ba.num Maich-0vioosem 1\l'Otunc existentem, suis 
părut oa fumul; aipoi tmpele ungureşti ce mai ba:nderiis et gentibus fultum, vlrtuose restaurasse, <le 

8)Fotino, Ist, gen. a Daici.ei. T·rad. G. S.fon T-OJn. II, 
jl. 12. 

hostibus V('ro eisdcm g}()l"iosnm hiiunphum obtinniss~. 

eiusdem .praed-eces.soria n-0stri litt::ralib1'S hlstorlis ae
·terua(i roemori.ae traditum stat. 

10
) P. Caroll Wagner Dissertati-0 de Cuma.ni.a. (Ms. 

Nr. 3203 Bibi. Mus, nat. Pesta) p. 4: ipse rex (Ludo
vk·us) usque jn Bess.arabiam a.Nil.a protulit, ut ipsemet 
his ve.rbis te,qt.a.tur: nomin.a.tim ci.a terra Basairabia.e su
per aquam fluvii Danubil cum quond~u contra Gadoll 
(Radom) fratrem Loyko de eadem confllctum et vlc
toriam habuissemus. 

11) Hasdeu, Etym. m. Rom. IV. !t>· CCIII: Ln fine pc 
~ndu- fiul l"€tl .mai tânăr, Alexandru Vocii J-a făcut 
ban al Severiuwlui, ooea.-ee f.n .poez.i.a. poporană .sârbii 
i-.a. da.t porecla de Senrineanul. Cf, ibid p, CXXV 1 
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de mari s'ar părea neajunsurile vieţii zilnice, tot 
mai mare trebuie să fie întelepciunea omului ba
zată pe viata de toate zi'l!ele şi pe păţania. trecutu·· 
lui, din care trebuie să luăm şi noi învătătura cu
noscută tuturor oamenilor cu judecată sănătoasă, 
că precum nu este mult, care să nu treacă prin 
cheltuiala fără cumpăt a averii şi a câştigului, tot 
asemenea nu este puţin, care să nu se ajungă 
cu cumpăt şi împărtala bună prin urmare: 
este da,torinta tuturor, să se cugete la ade
vărul, că cumplitul şi împăr(ala bună a câştigului 
a fost şi este şi acum arma cea mai puternică ş; mij
locul cel mai potrivit pentru în!<lturarea neajunsu
rilor. -- · - . · 

Privit astfel lucrul precum nici că s'ar putea 
altcum, este datorinţa preotimei, a învăţătorimei 
şi a tuturor fruntaşilor noştri cărturari şi necărtn
rari, să îndemne şi să învete poporul cu cuvântul 
şi cu exempln:l lor propriu şi al familiilor lor, la 
muncă mai cu stiiruintă şi ta. folosirea· mai cu cum
pat şi cu posibilii cruţare a averii şi a câştigului. 

Şi după ce se ştie, că, jertfa pentru patrie şi 
tron, dovedită pe câmpul de luptă de către vitejii 
noştri bărbaţi duşi la oaste, statul o răsplăteşte cu 
bunăvointă adevărat părintească; după ce se ~tiP, 
că, femeilor şi familiilor avizate la ajutor în urma 
celor duşi la oaste statul Ie împărteşte ajutor Je 
bani în aşa măsură, încât nu numai că le este a'\i
gurat traiul vieţii, dar multe dintre aceste familii 
capătă ajutor mai mare, decât ce era câştigLl zil-
11ic al bărbatilor respec~ive păr;nti1or lor, pe ccin<l 
erau acasă, - este datorinta factorilor pom: ,,;_ti, 
d<.;ci a preotilor, învăiătorilor şi al tuturor fr1111ta 
şilor noştri cărturari şi necărturari, să îndemne 
toate femeile şi mamele la traiu cumpătat şi la 
posil>ilă cmtare a ajutorului primit. 

Accentuăm această trebuintă şi din motivul, că 
<lup~ informaţiunile primite din diferite părti ale 
eparhiei, nu toate femeile ajutorate înteleg sco
pul ajutorului primit, ci pe când cele înţelepte şi 
cu frica lui Dzeu folosesc ajutorul pentru pro. 
vederea lor şi a familiilor lor cu hrană şi îmbră
dmintca neapărat trebuincioasă, plătesc cu bună. 
vointă dările la stat şi la biserică şi mai uşorează 
şi din datorii. oe atunci, se zice, că ar fi şi de ace
lea, cari negliKă trebuinţele casei şi a familiei, nu 
numai nu plătesc nimic din datorii, ci se subtrag 
şi dela piă tirea dărilor, l:ăsându-le toate în sar
cil!a bărhatilor, iar banii i-ar cheltui cu uşorătate 
pe podoabe de mătăsuri şi alte lucruri netrebnice, 
cari nu se potrivesc cu câştigul şi starea lor so
cială, şi de cari nici nu visau. pe câtă vreme le 
erau bărbaţii acasă, podoabe acestea, pe cari nici 
o femeie înteleaptă şi cu frica. lui Dumnezeu nu mai 
risipeşte banii, şi chiar să le fie plină casa cu a
semenea scumpeturi, tin de necuviincios să le îm
brace în vremuri ca şi cele de acum, pline de a
mărăciune obştească. 

Nouă, de altcum, nici nu ne vine a crede să 
fie femei. cari să mai cheltuiască ajutorui' de stat 
ori chiar şi prisosul avutului lor pe podoabe scum
pe şi nepotrivite stării lor. Nu ne vine a crede să 
fie femei cu asemenea slăbiciuni urîte înaintea lui 
Dzeu şi a oamenilor de bine. Si nu ne vine a crede 
nici de aceea, pentrucă toate ~tiu şi trebuie să 
ştie, că poşta statului duce scrisorile cu veştile 
bune ori rele până la cele mai îndepărtate locuri 
ale lumii şi astfel şi la mâna: sotilor lor, cari luând 
cunoştinţă despre asemenea purtare a femeilor lor, 
fiecare se va întreba în sufletul său: oare de dra
gul cui cheltuieşte soţia mea banii pe podoabe 
scumpe, când eu sângerez pe câmpul de luptă pen
tru tron şi patrie şi astfel pentru binele obştesc? 

Nu ne vine a crede asemenea1 învinuiri la a
dresa femeilor, iar dacă totuş ar fi femei cu ase
menea slăbiciuni şi numai în număr restrâns, unele 
ca acestea întăresc pe deplin adevărul: grăit de 
Solomon că: „Muierile cele înţelepte azz zidit case, 
iar cele fiiră de minte le-au surpat cu mânile lor". 
(Pild. 14 I.) 

Dar oricum ar fi sta:rea lucrului, tinem de ·da
torinţa noastră arhierească, să provocăm şi în
datorăm pe toti factorii vieţii religioase, morale şi 
economice a popomlui nostru: să controleze cu 
conştiintă şi că combată fără crutare asemenea 
slăbiciuni, pentrucă cheltuielile pe podoabe şi a'lte 
lucruri fără folos, amărăsc zilele bărbaţilor lor duşi 
la oaste, le slăbesc curajul de luptă, şi prin aceasta 
păcătuiesc greu nu numai contra intereselor înal
tului tron si a iubitei noastre patrii comune, ci şi 
în contra intereselor binepricepute ale neamului şi 
a bisericii noastre. 

Să controleze deci viata şi să combată cei che
maţi risipa femeilor uşuratice cu atât mai vârtos, 
cu cât este ştiut, că nu îmbrăcăminteal scumpă şi 
n~potrivită stării lor sociale Q.ă femeilor adevărat~ 

podoabă şi frumusetă, ci frumuseta adevărată li-o 
dă credinta conjugală, curăţenia vietii trupeşti si 
sufleteşti, evlavia şi modestia nefă tărită şi buna 
îngrijire de trebile casei şi ale familiei sale. 

Acestea şi a•ltele de acestea avându-le în ve. 
dcre, accentuăm de nou datotinta tuturor preoţi
lor, învăţătorilor şi a fruntaşil!or noştri cărturari 
şi nccărturari: să combată fără cruţare orice chel
tuială fără cumpăt şi să îndemne pe toti cu cu
vântul şi cu pilda lor proprie la cumpăt şi la cru
tare atât în ale traiului zilnic, cât şi în ce prive
şte îmbrăcămintea. Si aceasta şi din motivul în
ţeles de toţi, că nu putem străbate prin pânzele 
viitorului, deci nu putem şti: ce ne va aduce ziua 
de mâne, pe când de altă parte este cunoscut tu
turor din trecutul îndepărtat şi apropiat, că au ob
venit cazuri nenumărate, că lucrurile de prisos, 
cumpărate astăzi pe bani scumpi, oamenii I:e-au 
vândut ca şi mâne pe preturi ba;gatcle, şi au tre
buit să le vândă, ca să-şi împace trebuinţele zilni-
ce neîncujurabile ale vieţii. . 

Ce priveşte lucrarea pământului, preoţii şi în
văţătorii noştri să lumineze poporaţiunea asupra 
importantei acestei lucrări şi să îndemne pe cei 
rămaşi acasă: bărbaţi, femei, feciorandri şi pe toti 
cei capabili de vre-un lucru economic, să-şi u. 
nească şi încordeze toate puterile în scopul ca 
nici cea mai mică parte a pământului productiv, sii. 
mz rămână necultivată. 

Cei ce au vite, să ajute cu vitele lor pe cei ce 
mi au, iar aceştia să vină ctz bratele lor în ajutorul 
celor mai în stare, pentrucă: cu cât se vor produ
ce mai multe bucate în (ară, cu atât mai ieftină va 
li pânea şi mai uşoară viata şi pentru cei săraci. 

Unde nu sunt boi şi cai, să prindă la car şi la 
plug vacile, precum se făcea aceasta în trecut şi 
se practică şi în zilele de acum pe la locurile mufl
toase, iar în lipsa totală de vite, comunele politice 
conform ordinului primit dela înaltul guvern, au sd 
cumpere vite pe garanta lor, în numărul trebuin
cios şi să lucreze cu puteri comurie pământurif.e 
oamenilor. ' 

Cine nu are sămânţă, asemenea să se adreseze 
antistiei comunale, care va şti sd procure sămânţa 
trebuincioasă. 

Cu acest prilej mai atragem cu insistentă aten
ua tuturor asupra importantei mari a poamelor, 
cari sunt alimentele cele mai ieftine şi cele mai 
siinătoase, dar de cari n'au parte foarte multi din
tre credincioşii noştri, pentrucă nu îngrijesc pomii 
după cuviintă, despre ce ne-am convins în vizita
tiunile canonice făcute în cursul timpului. deci: cum 
ar şi putea să aştepte roadă omul, care nu cură
teşte omidele, crengile uscate şi cele rupte sub po
vara rodului anului trecut, şi care nu numai nu 
gunoieşte, dar nici nu sapă în jurul pomilor, nu 
curăţă nici muşchiuC, nici vlăstarii de prisos, ast
fel, că prunii sunt plini de muşchiu, crengile au 
devenit la multi pomi atât de dese, că abia mai 
sboară pasereai printre ramuri. Aşa stând lucrul, 
se impune grabnica curăţire a uscăturilor, a ramu
rilor de prisos şi îndeosebi a frunzelor rămase în 
pomi, cari sunt pline cu ouă de omidă, pe cari le 
pot curăti cu multă înlesnire chiar şi pruncii, sub 
paza bătrânilor. 

Deasemenea se impune îngrijirea serioasă, ca 
nici o grădină să nu rămână necultiva,tă, ci să se 
semene de cu vreme cu cartofi, cu salată, ciapă, 
aiu, morcovi, pătrinjel, fasole, curcubete, (ludăi, 
dovleci), castraveţi, varză şi alte legume, cari vor 
servi nu numai pentru alimentarea proprie, ci se 
vor putea şi vinde pentru bani frumoşi. 

Să nu se nesocotească apoi nici prăsirea gali
ţelor, ci să se prăsească cât mai multe, pentrucă 
galiţele sunt un articlu foarte căutat şi bine plătit. 

Atingând cele de sus, trebuie să ne dăm seamă 
de faptul, că dela noi şi de~ru hărnicia noastră a tu
turor, atârnă în mare măsură, să ieşim cu bine din 
răul acesta mare, ce a dat peste noi, prin urmare: 

Oamenilor să se invoace în memorie răsboaicle 
din 1859, 1866 şi 1870, când creştinii se ajutorau 
şi se sprijineau împrumutat cu dragoste şi bună
vointă creştinească, dar să li se invoa:ce în memo~ 
rie chiar şi răsboiul mai recent din Balcani, când 
aproape toti bărbaţii au fost duşi la arme, iar bă
trânii, femeile şi copiii rămaşi acasă, au săvârşit 
tot lucrul câmpului şi al economiei peste tot aşa, 
că toţi a:u avut cele trebuincioase traiului vietii, şi 
dacă acele popoare cu mult mai sărace decât popoa
rele monarhiei noastre, au ştiut să iasă din marele 
lor răsboiu fără să ajungă a se Jlupta cu foamea 
şi cu lipsurile prea mari. mt trebuie să desperăm 
nici noi, şi nu trebuie să ne pierdem nădejdea în 
ajutorul lui Dumnezeu, ci trebuie numai să avem 
Cllmp<lt şi împărţeală bună în ale traiului, să ne în
cordăm puterile la lucru ca şi în vremile mai de 
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mult, când ziuaşii nu lucrau după ceasuri hotărîte 
ca şi astăzi, ci lucrau de dimineata până scara cu 
sârguinta, cu care stăpânul harnic lucră în holda 
şi grăaina sa. 

Spre a întelege trebuinta de a ne încorda ze
lul şi puteril'e de lucru, să luăm pildă dela cei din 
regatul Serbiei, desm1e cari se ştie, că bărbaţii 
petrec de ani de zile pe câmplll de răsboiu şi totuş 
lucrurile economiei câmpului m1 numai n' au stag
nat, ci acelea s'au îndeplinit la vremea cavenitd 
şi cu bun rezultat, prin femeile şi copilandrii de a
casă sub conducerea bătrânilor lor. 

Dacă femeile acestui neam, femei - cari nici 
în statură nici în cultură şi nici în alte virtuti nu în
trec femeil'e neamului nostru - au dat probe de a
tâta; hărnicie şi căsnicie, trebuie să ne întărim în 
credinţa că şi româncele noastre, conştie de greu
tatea zilelor prin cari trecem - îşi vor Iace dato
rinţa czi tot zelul şi ab11ega(i1111ea recerută, şi dacă 
astfel vom da cu toţii probe învederate, că suntem 
conştii de greutatea vremurilor şi suntem gata şi 
destoinici de a ne ajuta~ înşine, putem fi încredin~ 
tati şi despre ajutorul Im Dumnezeu.-

După toate acestea, renoim p_rovocarea către 
iubita noastră preoţime şi învătătorime, ca în ace
ste zile grele, să deie pilda înv·ederată, a· iubirei 
sale pentru poporul, al cărui luminători sunt şi 
să dovedească şi statului că sunt factori, de cari 
tflebuie sâ se tină socoteală, când e vorba de con
ducerea la bine a popoarelor tării, iar Noi rugăm 
şi vom ru12:a pe bunul Dzeu cu umifintă şi cu toată 
osârdia: să vă lumineze mintea şi să vă determine 
vointa spre a înţelege şi a urma acestor sfaturi 
părinteşti; bratelor muncitoare ale poporului să le 
deie vânjosia şi puterea de a îndeplini cu înles
nire lucrările ce le stau înainte, iar munca şi oste
neala voastră şi a tuturora, să o răsplătească cu 
roduri îmbelşugate şi cu toate alte daruri pămân
testi şi cereri, spre multumirca şi liniştea noastră· 
a tuturor şi spre binele obştesc. 

Arad, la 23 Ianuarie (5 Februarie) 1915. 

Ioan I. Papp, 
episcopul Aradului. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. -- Pe frontul din Polonia ru
sească s'a desfăşurat ieri o actiune mai vie, po
tenţând Ruşii focul de artilerie şi infanterie pen
tru ca să acopere mişcările din spatele frontului. 
Din aceasta s'au desfăşurat în mai multe secto
re lupte, cari au avut ca urmare alungarea tru
pelor ruseşti impinse înainte. 

ln Galitia occidentală unele părţi din frontul 
nostru au pornit atacul şi au ocupat unele po
zitiuni împinse înainte ale duşmanului. Vânătorii 
tirolezi au ocupat în sectorul lor cu un atac uimi
tor o localitate, pe care duşmanul a întărit'o ele 
săptămâni de zile şi a ridicat pedeci în .iurul ei. 
Aci am făcut 300 prisonieri. In Cat"Pati luptele 
continuă cu îndârjire. Spre nord dela Nadvorna 
i>i Kolomea, trupele nastre au respins atacurile 
trupelor ruseşti, cauzând duşmanului mari per
deri. Violenta luptelor s'a potentat. 

Pe câmpul de răsboiu din sud, Sârbii au 
bombardat în vremea din urmă din nou oraşele 
noastre deschise dela graniţă. In 10 c. au slobo
zit asupra Semlinului din tunuri grele cam 
vre-o 100 gloante. Au fost ruinate mai multe 
edificii, între cari şi edifciul poştei. Au fost ră
nite mai multe persoane civile şi au fost omorâti 
doui copii. In 17 Februarie au împuşcat asupra 
Mitrovitei. Ca răspuns la aceste, comandantul 
forţelor noastre balcanice a ordonat artileriei 
grele să bombardeze scurtă vreme Belgradul, 
iar prin un parlamentar a adus la cunoştintă co
mandantului sârbesc, că în viitor la fiecare îm
puşcătură asupra oraşelor libere va răspunde 
cu o canonadă similară. 

~Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anuntă: Pe drumul Arras-Lille i-am scoc ne 
francezi din transea noastră, din care au ocu
pat o parte în 13 februarie. 

In Champagn<', francezi1 au pornit din nou 
înainte cu masse mari, dar atacul s'a prăbuşit 
dep~in în urma focului nostru. Am făcut o altă 
sută de prisonieri. Părtile ocupate în tranşeele 
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noastre de Francezi în 16 c. le-am reocupat în 
parte. Cu prilejul atacului anuntat deja dela 
Boureille-Vouguois, am făcut prisonieri 5 ofiţeri 
şi 4Î9 soldaţi nerăniţi. 

Spre ost de Verdun la Bombres i-am respins 
pe francezi, cauzându-le pierderi, după ce ei la 
început avuseseră succes. 

In Vosgi am cucerit cu asalt înăltimea ce se 
găseşte spre sud dela Lusse şi am capturat 2 
mitraliere. 

Pe câmpul de răsboiu din ost am ocupat ieri 
Tauroggen. 

Spre nordost dela Grodno şi spre nord dela 
Suchowola, luptele de .urmărir~ sunt aoroane 
de sfârşitul lor. Spre nordvest dela Kolno lupta 
continuă. Spre sud dela Imysvniec i-am scos pe 
Rusi din câteva localităti. 

In Polonia, spre nord dela Vistula, de am
bele părti ale Wkrei, spre ost dela Racionz au 
avut loc ciocniri mai mici. . 

In Polonia, la sud de Vistula nu e nimic 
nou. 

Germanii În departamentul Suwalki. 
Milano. - „Corriere delia Sera" scrie: O

fensiva Germanilor în Prusia orientală a făcut 
în zilele din urmă progrese norocoase încât 
rezistenta Rusilor, ce se retrag, a slăbit 'deplin, 
ceea ce se poate vedea şi din comunicatul ofi
cial rusesc. Germanii înaintează în departa
mentul Suwalki pe toate drumurile, de cari 
numai se pot folosi. Germanii progresează deci 
într'o directie sigură si - după cum s'a văzut 
din operatiuni1e lor de până acum - totdeau
na precumpănit si cu precautiune. 

Lipsă de alimente În Varşovia. 
. Covenhaga. - In Varşovia se simte lipsă de 

ahmente.Guvernorul a ordonat dincauza aceasta 
conscrierea tuturor depozitelor de alimente cc 
se găsesc în oraş. ' 

Intrarea trupelor noastre în 
'Cernăutt. 

Bistri(a. - Avantposturile noastre au intrat 
alaltăieri seara Jn Cernăuti. In oraş ele s'au con
vins, că Rusii retrăgându~se au a~1>'7at tunuri 
pe Zuckia, cu scopul ca să bombardeze oraşu·! 
când ar intra trupele noastre în el. Din cau7; 
aceasta tnmele noastre au trecut Prutul sr'"" a
pus dela Cernăuti intrând în oraş dinspre nord. 
Intrarea trupe!or a avut loc seara la 0r<>Je 6 
fără luptă. Duşmanul şi-a părăsit în fuQ:;: ''7.i
tiile de pe muntele Zucka. Valea Prutult1i a "..>~,c 
curătită de duşman până la granita României. 

Lupte la Tereşeni. 

Bucureşti. - Se anuntă din Burd11ii>ni: Jn 
Suceava a fost ales noul consiliu comunal. Pri
mar a fost ales Voroncea, iar prefect va fi nu
mit Tarangul. Intre Suceava si Vatra Dornei 
a· fost restabilită circulatia de trenuri si le!!ă
tura telegrafică. 

Se afirmă că la Tereseni decurg ;„ ... ~ Junte 
violente între trupele austro-ungare şi trupele 
ruseşti în retragere. 

Din Stanislau înaintează noul trupe. 
Sighetul Marmatiei. - Rusii n'au evacuat 

Stanislaul, ci din contră si-au întărit trunele 
de acolo, cari înaintează dinspre oras. La nord 
de Nadworna si Kolomea se dau noui lupte, 
cari sunt î.nsă favorabile pentru noi. La Sigfi„tul 
Marmatiei sosesc zHniic transporturi de pri
sonieri si răniti rusi. 

Submarinele in actiune. 
Berlin. - „Vossische Zeitung" .anuntă din 

Amsterdam: „Tijd" scrie că un submarin ger
man a scufundat Mercuri, lângă capul Dantifer. 
la tărmul franco-belgian vaporul ,;Dulwich" ce 
transporta cărbuni. Afară de aceasta subma
rinul a mai scufundat încă 5 vapoare engleze. 

Copenhaga. - „National Tidende" anuntă 
din ·L<mdra: 9 feciori din echipajul vaporului 
„Dulwich" au dsipărut, iar pe ceilalti i-a salvat 
un distrugător de torpile francez. In Londra se 
crede că vor putea pune mâna pe submarinul 
german şi atunci îi vor pedepsi pe ofiterii şi 
matrozii submarinului ca pe nişte asasini de 
rând. 

Londra. - „Daily Telegraph" scrie că va
porul englez Abbey Kirkham, s'a întâlnit în 14 
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Februarie, în drum spre Huli, cu un submarin 
german, care şi-a îndreptat reflectoarele spre el. 
Vaporul s'a întors îndărăpt în linie serpentină şi 
se depărtase bine de submarin, când a obser
vat în apropiere alte două submarine germane. 
A luat atunci o altă directie şi cu mare greu
tate a scăpat de urmărirea submarinelor ger
mane. 

Rusia sechestrează averile supuşilor 
săi germani şi austro-ungari. 

Petograd. - Guvernul rusesc a dat o ord1-
natiune, prin care declară secvestrarea averilor 
tuturor coioniştilor germani şi austro~ungari, 
cari şi-au câştigat cetătenia în Rusia dela 1880 
încoace. 

Protestul Bulgariei. 

Sofia. - Guvernul bulgar a protestat la ma
rile puteri, că beligeranţii au violat neutralitatea 
Dunării, aşezând mine. Minele aceste pericli
tează permanent navigaţia pe Dunăre şi o fac 
imposibilă. 

Scufundarea unui vapor rusesc 
pe Dunăre. 

Brăila. - Un vapor rusesc, care transporta 
cu mai multe şlepuri muniţie pentru Serbia, lo
vindu-se de o mină s'a scufundat cu slepuri cu 
tot. 14 oameni au murit în urma exploziei. 

Schimbul de invalizi. 
Berlin. - Schimbul soldatilor invalizi şi 

greu răniti a avut loc între Germania şi Anglia 
în 16 februarie. Guvernul olandez a pus la dis
pozitia celor două state personalul şi trenurile 
„Crucii roşii" olandeze. Rănitii reîntorşi din 
Anglia, laudă unanim tratamentul uman al E11-
glezilor. Tot aşa s'au declarat şi soldatii en
glezi cari au părăsit spitalele germane. 

Câtă munitie a exportat America 
În Decemvrie. 

New-York. - După tabelele biroului de sta
tistică american Statele-Unite au exportat în 
Decemvrie 1914 munitie în valoare cu 17 mi
lioane dolari mai mult decât în alti ani. Cea mai 
multă munitie a cumpărat'o Anglia, franta şi 
Rusia. 

Din camera italiană. 

Roma. - In şedinta de eri a camerii italiene 
Salandra a arătat că situaţia trebue cumpănită 
nu din punctul de vedere al momentului de fata, 
ci al viitorului. Ceilalţi oratori au vorbit în a
celaş înteles, singur numai un deputat din 
stânga a adus în discutie expeditia Garibaldiş · 
tilor în Franţa, dar vorbirea lui n'a avut nici un 
efect. 

INFORMA ŢI UNI. 
Arad, 20 Febr. n. 1915. 

O. E. Neugeboren - răspunde. In nrul dela 
16 febru.ar.ie a. c. a lui „S. D. Tagblatt", sub pro
pria jscălitură deputatul sas Emil Neugeboren 
răspunde la reflecţiile noastre dela 12 I. ·c. şi spu
ne, că „în vartea cea mai mare a acelor scrise de 
noi ,,n'are nimic de observat". Dar fată de im
putarea ce i-s' ar aduce, că el ar fi vrut să ne facă 
pe noi Românii din Ungaria şi. Ardeal, - illo 
tempore, - că am sta în solda lui Cătărău, 
n'are ce face, aceasta trebuie s'o declare de „o
braznică cal.omniare". 

Pa11:. ~. 

din articolul lui de altădată, în car..e ne bănuia 
de cătăranism. · 

Ce priveşte „obaznica calomnie", cum nu
meşte d. Neugeboren, absolut devlasat, apărarea 
cinstei politice a R.omânilor din regatul ungar, 
pe care „Românul" are datoria s' o ia în apărare 
totdeauua şi fată de oricine, - lăsăm să judece 
opinia publkă, de partea cui ipot :reveni aceste 
atribuţii. 

D. Titu Maiorescu bolnav în Budapesta. 
„Foaia Poporului român" din Bmlapesta afla, 
că d. Titu Maiorescu, care a sosit Luni la Bu
dapesta este suferind la Hotel Hungaria, unde 
a descins. D. ministru pleni1>0tentiar Gr. Bilciu
rescu, consul general al. României la Budapesta, 
a voit să cerceteze Mar(i pe ilustrul pacient, dar 
n' a putui fi admis. 

In amintirea eroilor noştri. Dna Laura Aron, 
văduvă preoteasă în Lăslăul român, în loc de 
cunună peritoare pe sicriul iubitului său nepot 
Ioan Emilian Aron, fost locotenent, <lecedat în 
urma morbului contras pe :câmpul de răsboiu, 
dărneşte cor. 10 la fondul Andreiu baron de $a
guna pentru ajutorarea văduvelor şi orfanilor. 
Pe11tru prinos, im1>lorând mângăiere pentru cel 
îndureraţi, aduce sincere mulţumite, în numele 
„Reuniunii sodalilor români din Sibiiu": Victor 
Tordăşiana, prezident. 

• Atentatorul din Sofia ar fi fusdt la Buda
pesta? Din Budapesta se anuntă: Atentatorul · 
din Sofia, afirmativ, ar fi fugit la Budapesta. 
Guvernul bulgar a trimis prin consulat politiei 
din Budapesta descrierea atentatorului. Din Ro
ma se anuntă că la sosirea ştirii despre atenta
tul ·din Sofia, în fata legatiunei sârbeşti au avut 
loc demostrathmi antisârbeşti. 

Convocarea Reichsrathului. „Neue freie 
Presse" scrie că partidele opozitionale din Au
st. ia vor tinea în 22 f ebr. o conferintă în care 
vor discuta chestia convocării Reichsrathului 
austriac; Unul dintre preşedintii camerii va 
propune conferentei ca primul ministru austriac 
Stiirgh să fie rugat ca să convoace cât mai cu:. 
rând Reichsrathul măcar pentru o sesiune scur
tă. Afară de motive de ordin constituţional, con
vocarea camerii e necesară şi în urma faptului 
că bugetul comun e preliminat numai până la 

· 30 Iunie şi totodată pentru alegerea de noui 
membri în delegatiuni expirând mandatul celor 
vechi. 

Al doilea Împrumut de răsboiu În Germania. 
[misiunile pentru al doilea împrumut de răs
boin se vor face în Oermania probabil in luna 
Martie. Cursul de emisiune după cum se pre
vede va fi mai mare decât al primului împru
mut, care a fost 97.30 % resp. 97.50 % şi oare până 
acum s'a urcat cu 20 % peste cursul de emi
siur1e. 

lJ1tima oră. 
CONCEDIUL MINISTRULUI PLENIPOTENTIAR AL 

I RUSIEI LA BUCUREŞTI. - 4000 CAI PENTRU AR
MAT A ROMANĂ OPRIŢI IN RUSIA. 

Bucureşti. - Cenzurată. - ln cercurile politice se 
comente11Ză în toate felurile plecarea ln concediu a dlui · 
Pocklewskl, ministrul plenipotenţiar al Rusiei. Unii spun 
că Ex. Sa a plecat pentru afaceri famlllare. dar această 
versiune găseşte contrazlcătorl. Argumentul lor este că, 
tocmai în aceste momente ministrul Rusiei nu ar fi putut 
lipsi dela post, fără afaceri. Altil pretind că Exc. Sa a 
plecat spre a stărui ca să se lase liberă trecerea în 
tară a celor 4000 cal cumpăraţi în Rusia pentru armata 
română şi pe cari autoritătlle ruseşti nu-l lasă c11 să 

lasă din Imperiu. Se spune că toate celelalte interven
tlunl la Petrograd au fost fără rezultat şi acum Exc. Sa 
d. Pocklewskl-Kozlel s'a dus ca să facă o ultimă stă
rulnti. . 

Versiunea e discutată cu Interes, m.al ales pentru 
faptul că autorltătlle ruseşti ar fi declarat că nu pot 
lăsa Ieşirea cailor, intrucât exportul e oprit. 

Din parte-ne noi nu mai avem de observat 
decât că, duipă ce d. E. Neugeboren a fost silit, 
şi aceasta o .repetăm în temeiul unor absolut au
tentice şi incontestabile informaţiuni ·ce deţinem, 
să retracteze cum va şti, cauzele d-sale bănui
toare de iredenti<sm, respective de rusofilism 
aruncate pri.ntre stilul d-sale înflorit de ca·re 
s'a indignat acei Saşi ·rnmp.atr.ioti ai d-sale, cari 
nu pot fi bănuiţi că mt pricep scrisU'l lui nem- AUDIENTA LA PALAT A ATAŞATULUI MILITAR 
te.sic, cum d. :Neugeboren vrea să facă lumea să I ROMAN DIN GERMANIA. 
creadă despre noi. Dupăce, cum spuneam, d. i Bucureşti. - Cenzurată. -D. locot.-colonel Mirccscu, 
Neugeboren a fost silit de altii să şteargă ce a i ufaşatul militar român în Germania, care fusese admis 
murdărit, acum este silit şi de propria conştiinţă ; ca şi toti ataşa/ii militari ai statelor neutre, să urmeze 
să desavueze intenţiile destul de transparente ' operaţiunile armatelor germane, a sosit în tard. Colont1-
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lul a fost primit întâi de d. secretar general al ministe
rului de rdsboi şi de d. Brătianu, iar apoi în audie11(t1 
de M. Sa regele. 

Ataşaţii militari au împărtdşit câtva timp viata mi· 
litară de front fiecare cu automobilul lui şi câte 2 cai 
de călărit. 

111 foarte scurt timp colonelul Mircesc1z se va reî11-
toarce la postul lui. 

BOMBARDAREA DARDANELELOR. 

Constantinopol. - Vasele antantei au bombardat azi 
dlmlneată din nou fortliicatllle externe ale Dardanele· 
tor. S'au făcut împotriva fortllcaţlltor 400 de împuşcă

turi, dar fără nici un rezultat. 

LUPTE MARI LA ST ANISLAU. 

Budapesta. - După cum se anunţă dela cartierul 
principal in faţa Stantstautut s'a pornit o luptă mare. 
Ruşii, folosindu-se de linia ferată au adus trupe nume
roase. 

ZIARIST OSÂNDIT PENTRU AGIT ATIE. 

Seghedin. - Ieri Curtea de apel din Seghedln a des· 
bătut procesul ziaristului sârb laşa Tomici, acuzat pe 
motivul că in anul trecut a publicat în ziarul sârb „Za
stavti" din Neoptanta un articol agitatoric în legătură cu 
cunoscutul proces al Rutenilor. 

Curtea de apel a confirmat scntinta adusă de tribu
nalul din Seghedln, care osândise pe d. laşa Tomlci ta 
6 luni temniţă de stat şi 1000 cor. amendă în bani. 

Kenjiro Tokutoml. 

Până la moarte ... 
Roman japonez. 

Tradus 1n româneşte de P. Robe6cu. 

·(Urmare) (7) 

. Intr'o odaie din etajul al doilea, ale cărei pă
rcti subţiri parcă erau făcuţi într'adins oa să se 
zărească fantasticele shimada1

) mişcându-se în 
ritmul unei muzici voluptoase şi ale cărei ro
gojini 1parcă aşteptau să se întinză pe ele co
vorul roşu pentru jocul de cărţi, în odaia aceea, 
stăteau unul lângă altul şi în fata unei mese în
cărcate cu farfurii cu mâncăruri şi cu pahare, 
Chijiwa şi bărbatul cu negul, Hvozo Yamaki. 
Palida lumină a unei lămpi acoperită de un a-

. bajur colorat se răspândea în cameră şi lumina 
mai bine decât or care altă stălucitoare lampă 
electrică. 

La masă nu servise nici o fată, şi aceasta 
din cauză că omul cu negul avea înaintea sa un 
carnet deschis, în care erau scrise numele, tit
lurile si adresele la o multime de persoane, si 
în dreptul fiecăruia era un semn: un rotogol, un 
patrat un triunghiu, un număr. o literă şi alte 
asem;nea. Unele nume erau şterse şi înlocuite 
cu altele. 

- Aşa dar, Chijiwa, ne-am înţeles. Aş vrea 
insă să-mi dai de veste, îndată ce va fi gata ... 
Dta eşti sigur de reuşită? 

- Aproape sigur. Afacerea este în mânile 
ministrului. Insă, cum cei din partea cealaltă 
cer, ar fi bine să nu ·prea te uiti l·a daruri. Pe 
i.:rmă, arătând un nume pe carnet: Acesta este 
un mare hot.„ ar fi bine să-l cam strângi în 
cleşte. 

- Dar de cestalalt, ce zici'? 
- Nu este bun de nimic. Eu îl cunosc foarte 

puţin, dar :am auzit că este foarte scrupulos. Eu 
a~ crede că ar fi mai bine să încerci direct şi pe urmă să procedezi cu multă băgare de samă. 

- Este adevărat că dacă în armată sunt 
rrulti deştepti, sunt multi altii cari sunt cu to
tul lipsiţi de spirit. lt aduci aminte ce bine a 
mers toată afacerea, anul trecut, cu ocazia fur
niturei de uniforme ce am făcut la un regiment? 
Şi totuşi, era un căpitan ... nu mai mi-aduc a
minte cum îl chema.„ cela cu mustătile 1 osii... 
câte neajunsuri nu mi-a făcut!... Zicea că unifor
mele sunt defectuoase!... Şi când agentul no
stru îi trimise obisnuita cutie cu prăjituri, dân
sul zise cu mândrie că nu se lăsa să fie mituit 
şi că nu este frumos pentru un militar să pri
mească daruri... Inchipuieşte-ti tabloul. aând 

1
) Pieptănătura întrebuinţată de Geishe. 
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dânsul aruncând la picioarele agentului nostru l 
cutia cu prăjituri, aceasta se deschise şi se 1 

rostogoliră pe jos monedele- de argint ce erau ! 
ascunse pe fund! Inchipuieşte-ţi amestecul a-

1 

cela de monede strălucitoare, cu prăjiturile 
roşii-portocalii! Ne-am dat de gol! Şi căpitanul 
jură, că n'o să mai aibă nici odată de-aface cu 
mine şi că n'a văzut nici odată un lucru mai 
infam!. .. Ne-a trebuit multă bătaie de cap, până 
să-l facem ca să nu ne denunţe ... Din pricina 
lui, am avut multe de îndurat. ... Şi pentru că 
veni vorba de oameni de aceştia, să nu uităm 
pe Takeo-san ... Cu el nu este chi1p să te înte
legi.... Chiar acum de curând .... 

- Aşa este; însă Takeo a moştenit dela ta
tăl său o avere care-i permite să-şi facă toate 
gusturile, şi aşa fiind, nu-i este greu să fie mân
dru. Eu însă, care sunt sărac .... 

- Ah, uitasem„. - îl întrerupse Hyozo, şi 
scotând portmoneu, trase cinci bilete de bancă 
de 5 yen2

) fiecare. - Poftim pentru despăgu
birea călătoriei dtale. Mai târziu, vei avea par
tea d-tale, cât ti se cuvine. 

Chijiwa băgă banii în buzunar: 
- Multumesc! •... Insă, Yamaki-san ... 
- Ce este? .... 

- Zice proverbul: cine nu samănă. nu cu-
lege. 

Yamaki surâse şi bătându-l cu mâna pe u-
măr, zise glumind: . 

. - Eşti un tânăr deştept. Păcat că nu eşti 
dta, Intendentul. general al armatei. 

Chijiwa râse cu ironie: 
- Yamaki-san, să nu uiti că sabia cea scur

tă, a eroului nostru Kiyomasa, care a brttut pe 
Coreeni acum trei sute de ani, a preţuit mai 
mult decât o sabie lungă de trei coti, dată în 
mâna unui om nedibaci. 

- Ai dreptate. Te sfătuiesc însă, să mergi 
cu băgare de samă, căci astfel de speculaţii, 
unuia care nu este de meserie, poate să-i iasă 
în rău. 

- Ştiu ... ştiu ... bine le. merge numai celor 
ce au bani de împărtit la ceilalţi... Acum trebuie 
să plec. O să mă întorc peste câteva zile, când 
oi· avea veşti sigure .... Nu este nevoie să-mi a
ducă trăsura; voi lua o kuruma8

) pe stradă. 
- Cum vrei dta! Te rog să ierti pe sotia 

mea că nu s'a arătat; stă mai mult cu fata noa
stră. 

- Este bolnavă 0-Toyo-san? Imi pare rău. 
- Da. este bolnavă de o lună, şi nevasta 

mea ar vrea s'o ducă undeva, la tară. Să nu 
te însori p1 ea de timpuriu! Ce frumoasă ceste 
viata pentru un ntînsurat, care vrea srt facă 
avere! . 

Chijiwa plecă, iar Yamaki se întoarse în ca
mera în care mâncaseră. Usa se deschise fără 
sgomot şi o femeie intră şi se aseză lângă dân
sul. Era cam înaintată în vârstă, cu părul carn 
rar şi cu doi dinti ieşiţi afară. 

· - A plecat Chiiiwa-san? 
--:-: Da. a .plecat. Ce face 0-Toyo? 
femeia răspunse rar: 
- Nu ştiu ce să mă mai fac cu ea. Si întor

cându-se spre fata ce strângea masa, zise: Ka
ne, lasă-ne singuri.... Inchipuieşte-ti că şi azi a 
spart o cească, şi şi-a sfârşit toată rochia. Are 
crize pentru un lucru de nimic. 

- O s'o închidem în casa de nebuni dela 
Sugamo, biata fată. 

- Lasă gluma, diar mie Îni-e milă de ea. Şi 
azi, vorbind cu Takeo, am auzit' o zicând: „In
gratul de Takeo ! de anul nou i-am trimes o µe
reche de pantofi Jucrati de mine şi o batistă bro
dată şi o pereche de mănuşi... şi alte cadouri. 
Dar anul trecut? I-am trimis o cămaşe de lân?l 
roşie foarte frumoasă! Şi el, ingratul. fără ini
mă, s'a însurat cu urâta, antipatica, mândra a
ceia de Nami-ko! Ah, infamul! Si eu sunt fata 
lui Yamaki ! De ce să aleagă pe Nami-ko-san ?" 
- şi plângea ·amarnic. Ce crezi tu, nu i-am pu
tea ajuta cumva? Este tare amorezată. 

(Va urma) 

POŞTA REDACŢIEI. 

Al. Ciura, prof. BlaJ. Foiletonul dv a sosit târ- · 
ziu pentru acest număr. II vom da î~ alt număr. 
Trimiteţi numai regulat. Sa'.h1tări călduroase. 

1) Un yen = 2 franci 50. 
3

) Trăsurică cu două roate, trasă de un om. 

Duminecă, 21 Februarie 1915. 
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Mulţumită publică. 
Pentru „Ambulanta Petrarz" din Cluj au binevoit a 

contribui următorii: 

Suma chitată până acum cor. 2.197.57 fii. 

I. Pe lista dşoarel Ana Popp\ 
Dr. Teodor Mihali şi soţia Dej 
II. Sa. P. S. Ep. Dr. V. Hosszu, Gherla 
Dr. Laurean German, dir. exec. Cluj 
Dna Sidonia O. I. Docan Cluj 
Dna Elisa de Botta-Colceriu, Cluj 
N. N. 
Dna Silvia I. Comşa, Sălişte 
Dr. Ioan Vaida, advocat, Dej 
Dşoara Roza Catona Dej 
D;. Liviu Micşa, advocat Dej 
O. Weress J6zsef Dej 
Dr. Mezel, advocat Dej 
Dr. Micşa, advocat Dej 
Dr. Hang6, advocat Dej 
Dr. L. Domide, medic Dej 
Dr. I. Boca, advocat Dej 
Dr. Bodea, advocat Dej 
Dr. O. filipan, advocat Dej 
E. Papp, Dej 
I. Brehar jun. Dej 
Dr. G. Şorban, Dej 
Dr. Andrei Macaveiu advocat, Gherla 
Iosif Lcmeny Gherla 
Sabina Todoran, Gherla 
Cineva 
E. Virg. Todoran, Mostar 

cor. 50.- · 
" 30.
" 20.
" 10.
" 10.
" 10.
" 10.-

5.-
" 5.-

3.-
" 2.-

" 

" 
" 

" 

" 
" 

2.-
2.-
1.-
2.-
2.-
2.-
2.-· 
2.-
1.-
2.-
5.-
3.
.2~.„ 

1.50 
5.-

li. Pe lista lnst. cred. şi ec. „Economul": 

„Arieşana" inst. de cred. şl ec. Turda 
Dr. Traian Paşcuţiu, Oradea-mare 
Dotaţia II a băncii „Economul" Cluj 
,.Negoiul" inst. de cred. şi ec. 
N. Popoviciu, Budapesta 
Colecta profesorilor şi studenţilor dela 

liceul din Năsăud 

cor. 10.-
3.

„ 920.54 
5.

„ 20.-

•. 32.50 

Total coaroane 3.380.11 

Rugăm pe generoşii contribuenti să binevoiască a 
primi adânc simţitele noastre mulţumite. 

Apelăm şi pe viitor la ajutorul public, fără de care 
„Ambulanta" nu se poate susţine. 

Cluj, 18 faur 1915. 

Administraţia „Ambulanţei Petran", 
A 2368--1 

ln atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharicale pen· 
tru preţuri de fabrică. :: :: 
In depozit: Kugler, Hei· 

aAB;~ ;;K~~;;~;~: I 
Piaţa Andrdssv, colţul Salacz utcza 

Telefon 1059. Telefon 1059. 
(Qa 2270) 
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La L1·hraur1·a l1nnrnrd1·a" ~ D ai n e. d e V ară, 
'' U lJ U IJ U ll ~ pardesiuri, haine _pentru bărbaţi, haine pentru baluri, articli de toaletă, umbrele, per-

Arad, str. Deâk Perene nr. 20 i dele ~e dantele ş1 cte păuură se curăţesc şi vopsesc cu multă grijă şi specialitate in 

se afll de vânzare clrţi de ruglciunf, stabilimeutul meu indust1„ial de vopsitorie 
bisericeşti, literare, populâre etc. etc. de pănuri şi de cură,ţitol11ie chimică, 

>Cantorul bisericesc• sau cuprinsul ve
cernel, utreniei şi liturgiei pe 8 glasuri, 
împreunll cu rlnduiala serviciului bise
ricesc. Aranjat de învăţătorul George 
Bugigan. Preţul : broşat Cor. JO·-, le-
gat în pânzll 12·-, în piele • • . • 14·-

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân· 
găierea fiecărui creştin. lntocmită de ie· 
rodiaconul Damaschin din Sfânta Mll-
năstire Sinaia. Legată . . . . • . 2·-

Acaftistul prea sfintei Născătoarei de 
Dumnezeu şi alte Acaftiste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos Legată în 
piele negră aurită . . • . . . . • 3'50 

Acaftistul Preasfintei Nllsclltoare de Dum-
nezeu şi alte .rugăciuni. Legate în piele 
roşie . . . . . . • • . • . . 3 20 

Acaftistul Preasfintei Nllscătoare de Dum-
nezeu şi alte rugăciuni Legată în os alb 10·

Patima şl moartea Domnului şi Mântui· 
·torului nostru Isus Hristos. Legată în 
pânză, aurită . . . . . • • . . . 2'-

.Epistolia Domnului nostra Isus Hristos 
legată • • • • • . • • • . • • -·20 

Visul Năs&ătoarei de Dumnezeu. Legatll - ·20 
Rugăcillnele şcolarilor şi cântări biseri-

eştl alese şi întocmite de N. Ştef în
văţător. Preţul . . • . . . . . • - ·50 

Culegere de cântări bisericeşti legată . . . -·30 
Mărgăritarul sufletului. Carte de rugll· 

ciuni şi cântări întocmită pentru tre· 
buinfele vieţii. Legatll simplu Cor. 1 · -
în piele 3 20 Cor. în catifea . . . . 5·60 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 
cântări bisericeşti. Legată 1 ·- Cor., le· 
gată în catifea . • . • . . . . . 5·60 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legată . . • . . • • . . . . . -·so 

Noul Testament al Domnului şi Mântuito· 
rului nostru Isus Hristos • • • . • -·70 

Noul aşezământ. Legatll • . . . • • 1 ·20 
· Cele 8 glasuri sau Octoihul cel mic. Le-

gat 1 ·50, 1 ·60, 2·- şi . . . . . • 2·40 
Noul Testament. Partea întâia. Evenghe-

liile dupA Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan, 
de Ărhiereul Sofronie Craioveanul . • 4·

M. SadlJveanu Povestiri din războiu . . 2·
Thomas Carlyle. Eroii, cultul eroilor şi 

erolcul în ist"rie. Traducere din 'limba 
englezi de C. Antoniade dr. în filozo-
fie. Preţul . . . . . . • . . . . 2·

Em. Origorovitza. >Chip.uri şi graiuri din 
Bucovinac. llustrajiuni de N. Bran . . 2 50 

Em. Origorovitza. >Cum a fost odatăc. 
Schiţe din Bucovina, cu 84 ilustraţiuni 2·so 

Em. Origorovitza. Schitul Cerebucului . t ·-
Dim. Cantemir. >Descrierea Mo:dovcic . 1 90 

Cea mal renumită 

mare fabrică de mobile 
din sudul Ungariei (V ersecz~ 

Pregăteşte mobilele cele mai moderne 
şi luxoase cu preţuri foarte modo:.ate. 

Oustave Flaubert. >Salamboc. ·(Roman is· 
toric. Trad. de Ludovic Dauş 2·-

M. Sadoveanu. >Amintirile căprarului 
Gheorghiţă • . • . . . . • . • 2·- I 

Mare depozit de piane exce:ente, co
voare, perdele, ţesături fo; rte fine şi I 
maşini de cusut. (Sa 113) 

Cea mai bunl apl de dinţi premiatl la mal multe I 
e"Poziţil Internaţionale cu cele mai mari dist;ncţil. 

.S<><> CC>:I.1e 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

apei de dinţi BARTILLAS 
-o sticlă 80 fii. - mai are durere 

de dinţi sau miroasl gura. : 

Edt Barlilla-\Vinkler's t!achf. 
•• •• L. PLAN li 

Wâen, X. Goethegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. Sli se . ~ear~ .. 
pronunţat Apa de dinţi Bartllla; pentru denunţările fals1hcaf1· 

I lor plătesc onorar bun. ln comunele în cari nu se poate c~păţa 
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fli. 

PRAV DE PELE HO FER 
Acest prav impregnat cu accid boric a clf!IÎ efect. exceţen~ · 
e în general cunoscut, se pregăteşte m trei tăr1m1. 

No I. prav de stropit pentru copii • • a cor. -:so 
No li. Pudrl, albă crem. sau roza • • • a cor. 1 -

·No III. Prav de stropi pentru birbaţl a cor. t·
> Babysoapc Hofer (săpun pentru copii). 

Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe 
cutie şi pe capacul cutiei iscălitura > H O F f 0 „ 

Sipun HOfer • • • • l cor. -70. 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far

maciile din ţară şi străinătate şi dela : 

zentra1- HO;· FER'S APOTtt EKE w1EN m. VerssndU:'!CSdenot . • n Ungargassa 14. 
(E 1968-50) I I 
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~~DUN ARE.AN .A~tt 
in.stiitiut de econ.. „1 cpedi't soc. pe aeţiu.n.i T.-Cubin. (KevevaPa). 

Convocare. 
P. T. acţionari dela >DUNĂREANA« institut de economii şi credit societate pe acţii se învită prin aceasta la a 

XV-a adunare generală 
care so va ţinea în 14 Martie 1915 la 3 ore p. m. în localul institutului din Ti•it·Cubin (Kevevara).* 

Ordinea. zilei: 
1. Deschiderea •i constituirea adunlrii generale. 
2 Raportul direcţiunei şi al comitetului do supravcghiere. 
3. Stabilirea bilanţului ş1 absolutoriul. 
Timiş-Cubin (Kevevara), la 7 februarie 191~. DIRECŢIUNEA. 

• Domnii acţionari, cari doresc a participa la adunarea generală, in peraoanl sau prin plenfpotenţiaţl, sun poftiţi a-şi depune aetfile cu cuponi 91 eventuale documente 
de plenipotente cel mult pâlli în 13 Martie a. c. la S ore p. m. la cassa institutului nostru, eventual la institutele ·Sentinelac Satul-nou, •Luceafărule VArşeţ 9i •Oraviciana · Oraviţa. 

Daci numlrul acţionarilor şi al acţiilor depuse nu vor fi de-ajuns pentru· deciziuni valide, adunarea generală se va tfnea în 22 .Martie 1915 la locul şi ora indicată 
· conform §-lui 26 din statute. . 

ACTIVE 

40 Cassa în numărar . . . . 
42 Cassa de păstrare postală 
41 Cambii de bancă . • . . 
41 Cambii cu acop. hiotecară 
42 lmprumuturi hipotecare . . 
43 Cont-Curent . . . . . . 
47 Realităţi . . . . . . . 
1:; Mobiliar . . . . . . 

30, «. Div. Debitori . . . . . 
i3 Acţiuni dela bănci . . . . 
34 Spese de protest . . . . 
38 Spese proc. anticipate . . 
12 Interese tranzitoare: 

la reescompt . . . . . 
, la împr. hip. cedate . . 

reştante . . . . . 
Perdere transpusă din 1913 

detras profitul din 1914 . 

Contul Bilanţ încheiat cu 31 Decemvrie 1914 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . 6411 180 . . . . 375 82 
79123•30 

218698·- 297821 130 
. . . 58795 -. . . . 1563 41 . . . 22438 SC . . . . 630 -. . . . 50080 02 . . . . 5080 -. . . . 101 31 . . . . Zl92 -

3844•30 
918·-

2527•90 7290 20 
194()-81 
1729·'2JJ 211 61 

.1453590197 

17 
38 
41 
19 
'44 
12 

Capital s 
Depuneri 

ocial . . . . 

Cambii r 
spre fructificare . . 

eescontate . 
lmpr. hip 
Depozite 

. cedate . 

Interese 
de cassă . . . . 

transitoare 

DEBIT Contul Profit şi Perderi încheiat cu 31 Dec. 1914 

37 Interese la depuneri ' 7798•36 3-J Interese dela escomgt . . . . . . . . . . . . . . 
45 Interese la reescompt . . . . . . . . . 17560•32 39 Interese dela împr. ipot. . . 
47 Interese la împr. hip. cedate . . . . . . 2761•53 28120 21 23 Interese dela acţiuni . . . . . 
43 Spese de birou . . . . . . . . . . . 2163"46 46 Pro viziuni . . . . . . . . 
45 sala re . . . . . . . . . 4927•80 36 Venite dela realităţi . . . . . 
24 relut de cuartir . . . . . . 200·- Perdere transpusă din 1913 . . 
43 chirie . . . ' . . . . . . . soo·- detras profitul din 1914 . . . 
36 maree de prezentă . . . . . . 301·-
37 porto poştal . . . . . r . . . . 219·80 8612 06 
6 Contrib. după int. depuneri . . . . . . . . . . . 786 02 

25 Amortizări . . • . . . . . . . . . . . . 70 -
16 Perdere transpusă . . . . . . . . . . . . 1940 81 

39529\lC 
I 

Bunda V. m. p. 
dir. executiv. 

T im i ş . C u bi n, la 31 Decemvric 1914~ 

DIRECŢIUNEA: 

. . . . . 
. . . . . . . 

P. Stoica m. p. 
pretedinte. 

L. Cacina m. p. I. Co~ora m. p. S. Jian m. p. , 

. . 
. 

. . . . . . . . . 
. 
. 

PASIVE 

80000-
. 13701819 
• 183900 -

45498 -
1702 
5472 

CREDIT 

22051'96 
5482'18 
329·34 27863 48 

. . 9290 07 
2163 94 

1940-81 
1729''2JJ 211 61 

- 39529 10 

Ilie B@rlea m. p. 
contabi. 

I. Miatu m. p. 

. Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină ordine şi exacte. 
Onorată adunare generală! Examinând registrele, bilanţul şi contul profit şi perderi pe anul 1914 - Ie-am aflat în ordine. 
Cu privire la propunerea?direcţiunii pentru întrebuinţarea profitului realizat în anul 1914, s1mtem de acord că acela să se folosească 

pentru amortizarea perderei din anul trecut. Aderăm la toate celelalte propuneri şi rugăm, să daţi absolutoriul atât direcţiunei, cât şi comi-
tetului de supraveghiere pentru anul de gestiune 1914. ·. . 

Dr. Eugenio Ghelner m. p. 
preşedinte. 

Timiş- <:;u bi n, la 7-Februarie 1915. 

COMITETUL DE SUPRA VEGHIERE: 
Liubomir Laczkov m. p. Constantin Costiciu m. p. 

Tlparul tipografiei "Concordia" societate pe actll in Arad. - Editor resoensasabll: LAURANTIU LUCA. 


