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„Aşezarea· naturală a naţiunei ma
ghiare· in politica mondiala." 

Pentru „statul unitar national ma2hiar". 

- Conferinţa contelui Apponyi. -

Arad, 28 Ian. . 

In aceste vremuri de grea încercare toate 
popoarefe Europei, cari iau parte activă la 
înfrkoşatul răsboiu mandi·ail, cu inima înfri- 1 
gurată aşteaptă sfârşitul cât mai grabnic al 
urg.iilor ncmai pomenite ale acestui răsboiu. 

In aip:roape toate statele, oameni·i .cu răs

pundere şi bărbaţii cooducători chibzuesc să 
găsească calea cea mai potrivită pentru de 
a putea să mulţumească toate pretenţiunile 
juste ale ·popoarelor conlocuitoare în statul 
lor, pentru ca în timpurile de pace, ce vor ur
ma după terminarea ma·relui măcel, în care 
toţi şi în mod ega1l îşi dau marele lor tribut 
de sânge, să nu se mai audă glas de nemulţu-

· miţi, ci cu toţii punând umăr la- umăr să în
ceapă marea lucrare de reparare a golurilor, 
lipsurilor şi pagubelor enorme pricinuite <le 
a.:cest înfriicoşat răsboiu. • 

De··repetite-.ori· anl-<leclara-t· în <)Ursul ac
tuaiJului. răsboiu„ că nori Rom:lllii nu umblăm· 
acum• să ne formulăm desider{l_t~ deosebite· 
pentrucă ne împlinim cu sfinţenie datoriile ce-· 
tăţeneşti, atât, acasă cât şi pe câmpul de răs-· 
boiu, deoarece noi nu cerem un premiu· poli- · 
tic pentru atitudinea noastră, ci ne reclamăm' 
drepturile noastrv, fără de cari noi nu ne vom 
vutea desvolta naţionaliceşte. 

In faţa evenimentelor oreiate in urma în
grozitorului răsboiu, întreagă atenţiunea noa-· 
stră este îndreptată exclusiv asu.pra celor ce 

Rănitul. . 
La· patrzl din zznghiul od<'lei boltite 
ln uzna mansardei sfioase, tăcute 
Fecioara blajină 'n tăceriea 'nsertJril 
Priveşte 'ntristată perdelele mute. 

De-odattJ rănitul se mişcă - a lene -
Nemernica rană îi tremură mâna 
O lacrimă caldă strecoară prin gene 
- Domol se îndreaptă spre dânsul blajina. 

Picioarele frânte de crude şrapnele 
li şting licărirea vietii amare 
Cu voce 'mnuiată în jale adâncă 
Vorbeşte sărmanul, vorbeşte şi tare: 

- „O mamă albită, nevastă cernitil 
Zadarnic aşteaptă un pic de scrisoare, 
Oşteanul lor mândru, în tară străind 
ln chinuri cumplite se zbate şi moare. 

-' Departe de casă, departe de codri 
Sd mor eu acuma, ce soarte haind 
- Stăpâne cucernic şi tare 'n răsboaie 
Eu mor dar trimite-o zi mai senină.„." 
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st: petrec pe câmpurile de ·răsboiu. In conse
dnţă noi Românii din Ungaria şi Ardeal atât 
în vorba cât şi în scrisul nostru ne-am ferit 
şi până arcum şi ne ferim şi în viitor de ori\;e · 
gest caire ar putea să turbure sau să poten- · 
ţeze şi mai mult agitaţia şi nervositatea ge
nerală din .aJCeastă ţară. 

Dar, părerea noastră este, că nu numai 
noi Românii, ci şi cealaltă parte trebue să 
ţină ·seamă de datoriile şi rezervele ce impune • 
tuturor şi fără ·excepţiune situaţia extraor<li- · 
nară a răsboiului actual}. 

Este deci de înteles amăreala sufletească· 

ce se produce la noi, - observă foarte co
rect co1J1fratele „Drapelul", - când vedem, 
că atitudinea aceasta, dictată de împrejurări, 
•tm se cbservă pe întreaga li'nie, ci se aud, ici~ 
colo, glasuri răsleţe, cari poate chiar profi
tând de rezervele impuse prin situatie, ating ' 
coarde, cari pe noi ne tlor şi cari, în mod fi.
rnse, ne-ar impune să răspundem, dacă nu · 
ne-am şti stăpâni şi nu am fi învăţaţi să tă
cem şi să înghiţim unde alţii, în locul nostru, . 
ar striga, poate, să -se cutremure totul drn te-· 
melii. 

am 
REDACTIA 
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Strada Zrinyl Nrul 1/a 

INSf!RTIUNILE 
se primesc la admlnl· 

str a ţie. 
Multumite publice şi Lol 
deschis costă şirul 20 m. 

Manuscriptele nu se în· 
nal'nla~di.. 

i1nsrtrucţiunei publice şi unul din corifeii parti
dullui independist, a ţinut zilele acestea o 
conferinţă istorică despre „Aşezarea naturală 
a naţiunei maghiare în politica mondială" în 
care conferenţiarul între altele a vorbit şi deS
pre maTea misiune a naţiunei ma{!hiare în 
viitorul puternic sfat unitar naţional maghiar. 

In conferenţa sa conttle Apponyi a spus, 
între altele, unele lucruri cari nu numai jig
nesc sentimentul naţiooml şi patriotismul Ro
mânilor din Ungaria şi Ardeai, ci el, confe
rentiarul, a arătat în mod neîndoios ceea ce 
ne aşteaptă pe noi· Românii dup<l terminarea 
acestui răsboiu înfricoşat. 

Fără a comenta •noi conferenţa dlui conte, 
lăsăm să urmeze aci un iun~ rezumat al con
ferenţei fostului şi, probabil, viitorului mini
stru al instmcţiunei din Ungaria. 

- Ungurii cuceritori au găsit în această tară 
o situaţie. cu totul alta decât cum era în franta, 
în Spania sau în Italia. Ei au trebuit să împopu
leze şi să adune într'o unitate politică întregul te
ritor, pe care însăş natura J?a împrejmuit ~i l'a 
predestinat ca unitate. Dar Ungurii nu s'au con
topit cu popoarele cucerite„., fiindcă individuali
tatea de rassă a Ungurilor a fost mult mai puter
nică decât a celorlalte popoare„„ 

ln era privilegiilor intrarea în clasele ])rivilegiate 
era deschisă populaţiei de orice rassă; sistându-se 
acestea, cetăţenia maghiară care Ie..,a luat locul, 
nu mai iace deosebire de rassă„„ 

Dacă nici nu aşteptăm nici o onoare a 
atitudinei noastre de acum, ca.re este firească ' 
şi oonstitue surprindere numa; pentru cei ce · 
nu ne-au cunoscut, tot credem că suntem în 
drept a ne aştepta dela toţi facrorii tării şi · 
·dela aoei ce au conştiinţa ·răspunderei _ şi Natiunea. noastră este predestinată să fie in-

dependentă, Dar această independenţă o nccesi
dela acei ce, lipsiţi. de această conştiinţă" pro- tează chiar şi misiunea qaţiunei noastre de .a fi scn-
fită de stările excepţion1ale - să se ferească· 1 tinela avansată de apărare a Apusului şi pe care 
de orice vorbă, scrisă ori spusă, care este . ea şi azi .:._ deşi nu singură - este chemată s'o 
aptă a ne tulbura sufleteşte, mai ales în ace- · 1 împlinească. Deoarece fără de miraculoasa for tă 
ste vremuri grele". I psihologică a vietei nationale independente nici 

V • chiar cea mai potrivită organizatiune nu poate rea. 
lata despre ce este vorba. liza acea unitate internă în care trebuie grupate 
Contele Albert Apponyi, fost ministru al.· individualităţile aparţinătoare diferitelor rasse de 

Iar sufletzi-i plânge şi inima-o doare 
- Rănitul se 'ntinde„. se zbuciumă 'n spazmuri.. · 
Ţinteşte tavanul„„. înghite şi moare. · 

V asila Stolcanea. 

Durerea unei mame. 
- Nuveli. -

fli. 
(Urmare). 

se pregătesc în tăcere, când sufletele îşi adună 
puterea ca să-şi înece durerea într'un strigăt. 
de desnădejde„„ O putere fatală le opreşte să 
tipe până în ultima clipă, când zădarnic vr.eau 
să oprească cursul vremii..„ Judecătorul auzi 
paşii Aglăitei. Era în ciorapi, cum obicinuia să 
stea ·în casă, temându-se par'că să nu sperie 
tăcerea, în care îşi asculta lămurit gândurile. 

Deschise uşa încet. Ciprian tresări. 
-Tu, ai venit? întrebă ea ne un ton pătruns 

de fiorii durerii.„. . 
- Da„. răspunse îndată Ciprian. Unde sunt 

băietii. adăugă el, fără să-şi dea seama pentru 
Scripcă se întoarse acasă- obosit. Altă dată ce lntreabă de ei. 

aerul grădinei de frasini, ulmi şi arini îi dilata· Cuvintele acestea ·Îi veniră pe buze fără 
plămânii, îi îmbujora obrajii, ca 'ntr'o întine- voie, asemeni unui munibund. ce chiamă ne 
rire, îi zugrăvea un zimbet pe buze, iar acum' Dumnezeu şi pe aceea ce i-a dat viat. ă în ulti
îl obosise. Totdeauna se întorcea cu bratele 
desmortite, asemeni unui luptător de circ, ce-şi mele clipe. 
reîncepe exercitiile după un repaos îndelun+!at, Aglăita îl privi cu teamă. De unde vine în· 
iar acuma semăna 1lnui atlet obosit de luptă, telegerea aceasta perfectă a lucrurilor, S" în
salturi şi durere. Părea că ceva tainic reactio- trebă ea înflora tă?!.... E UT'I ce misterios, care 
nase în sufletul şi gândurile sale. Intră în birou, 'învăluie lucrurile si oamenii şi scânteiază pri
aşeză bastonul şi pălăria în cuier, desbrăcă hai-' virilor noastre câte odată, ca o lumină de ful
na şi se răsturnă pe o canapea. ... ger în bezna unei nopti..„ :E lumina întele~erii 

N'auzea nimic din sgomotul obicinuit ce-l care fuge şi revine, scânteiază afară şi în noi, 
făceau copiii. răsare din adâncul fiintei noastre şi o lumi-

In dormitor, alături, era tăcere de mormânt. , nează 110eori venind <lin altă parte„„ · 
Nu deschidea nimeni usne şi n'auzea nici paşii. I Aglălta după o tăcere de câteva clipe, răs-

· 1 femeii. Ce stranie tăcere! Părea începutul unei. punse: · · . 
Fecioara blajină l'ascultă tăcută catastrofe„ •. Cele mai îngrozitoare nenorociri ..:._ Lorel, nu e tocmai bine. 

~~;.;._---,;_;;.._ __ ~~~----~,.;._~~~~~~;::-·~-=----=-~·~_:.:-;----;; 
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aici şi nu poate inspira acea energie, pe care intot
deaana trebuie s'o lini gata în acest loc primej
duit şi pe care adeseori trebuie s' o şi Iaci să fie 
simţitd. 

Regret însă, că tocmai acei factori ai Apusului, 
cu cari am avut raporturi imediate, adeseori n'au 
voit să recunoască aceste adevăruri simple. De 
aici rezultă apoi în politica externă a natiunei 
toate valurile, abaterile pe vremuri d"ela Apus. 

... Ori de câteori raPorturile noastre cu Apu
suJ era aşa, că o parte a natiunei le considera ca 
primejdioase independentei noastre, această frac
ţiune a naţiei era aplicată a se alia fie chiar ~i cu 
Orientul, pentru ca să înlăture această primejdie ... 
Alipirea fată de principatul autonom ardelean a 
fost împreunată, ce-i drept, cu desfacerea unitătii 
teritoriale, d.ar asta n'a însemnat slăbirea unităţii 
morale a naţiune!, cum s'ar întâmpla aceasta în ca
zul împărtirei lui după nationalităti; ba indepen
d•enta Ardealului, în împrejurările de atunci era 
o siguranţă a independentei Ungariei .. „ 

Azi, dacă ne este pretios Apusul, şi noi îi sun
tem de mare folos Apusului prin soldatii noştri 
prin unitatea şi independenta noastră politică .•• : 
Iar, dacă reciproc ne suntem atât de mare folos, 
Apusul trebuie să ne accepteze ca aceia ce sun
tem: natiune unitară şi independentd, deoarece alt
ceva numai aşa putem deveni, dacă în general în
cetăm să mai existăm. 

Că în viitoarea formaţiune a :Europei naţiunea 
maghiară ce parte va avea şi, că din rezultatele 
gradate ale acesteia cât va putea întrebuinţa pen
tru scopurile sale naţionale, aceasta .în mare parte 
depinde dela noi. 

Incontestabil după răsboiu politicei nationale 
maghiare i se incumbă mari probleme: condzzcă
torii acestei politici trebuie să se ridice pe pie
destalul înalt al artei constructive de stat, precum 
şi la atâta forţă de voinţă, câtă trebuinţă are tota- . 
litatea natiunei pentru a judeca real lucrurile. 
Dar toate acestea le vom ajunge dacă întâi vom 
rezolvi problema la ordinea zilei: să învingem. 

Toate posibilltătile ni se îmbie, dacă am învins, 
şi, toate posibilitătile ni se închid, dacă n'am în
vins. Progreiul de cucerire al Moscovitilor agre
sivi ar însemna falimentul mlslunel noastre Isto
rice; şi, larăş, va fi o glorificare a mislunei noa
stre istorice, dacă acest atac, cel mai primejdios, 
care amenlntă azi Apusul, se va înfrânge de forta 
noastră. 

După cum în primul caz atacul victorios împo
triva Apusului strivit ar începe peste corpul nostru, 
tot aşa în celălalt caz consolidarea noastră naţio
nală va li cea dintâi manifestare a victoriei Apu

. sulul. Dar aceasta numai în cazul dacă noi vom fi 
factorii puternici, cel mai puternici al victorieL„ 

Naţiunea maghiară să fle la locul său până la 

Ciprian tresări. Pricepu că neliniştea lui era 
prologul unei dureri mari. 

Iubirea de tată se aprinse în sufletul său, 
ca o văpaie, ce cucereşte în grabă un şir de 
case ..... 

- Ce are, s'a obosit jucându-se? întrebă el 
îndurerat. 

- Stiu eu, răspunse Aglăita necăjită. S11une 
că nu-l doare nimic. A venit mai mult plân
gând să-1 culc, tocmai acum, când se juca, de 
nu-l puteai strânge de pe stradă. Părea obosit 
şi a adormit de grabă. Abia l'am desbrăcat. 
Era nervos şi tipa să-l las în pace ca să doarmă. 

Aglăita şi Ciprian se inii-Oară. Somnul sc.1-
mănă mortei şi ei aveau·o teamă de oboseala lui 
Lorel. A1dăita îşi înecă amarul într'un oftat du
reros. 

:_ la sama şi tu, Ciprian, te-ai desbrăcat I.le 
haină şi iaici e răcoare, ;par....că te aud, c'ai răcit. 

·Ea care îşi împărtea dragostea între sot $1 
copii, asemeni unei f.lorărese, care îngrijeşte 
deopotrivă florile de straturi, se temea de o 
nouă suferintă. 1Roti privirea la Lucrurile din Ju
rul ei, se ogilindi in crista1lul unui garderob, vo
ind par'că să se recunoască, .lăsă ipe Ciprian ro
bit de un gând chinuitor şi se întoarse în odata 
de lucru, care servea şi de sufragerie. Privi cum 
Lorel dormea cu gura deschisă. Ce visuri chi
nuiau -oare somnul lui de copil?!.. I se arăta oare 
fantoma boalei oe~l pândea şi putea el s'o ur
mărească?!... Copiii tresar prin somn oftând, 
ca să înspăimânte pe mama şi Lorel se cutre-

ioTCINIJI!" 

sfârşit, după . cum âŞi' Împlineşte datoria soldatul 
maghiar.„." 

Astfel a vorbit contele Albert Apponyi, fo
stul ministru al instructiunei publice în Ungaria. 

I , 

Patrlotismul ln timp de linişte. 
In cel mal recent număr al ziarului oficial „Viito

rur' din Bucureşti, a apărut din peana distinsului băr
bat politic Vintild I. Brătianu următorul articol, care 
contine preţioase îndrumări pentru opinia publică ro
mână: 

Roadele unui patriotism în timp de linişte 
pregăteşte tara pentru ziua de nevoie. 

Iată de ce prima conditie a unui patriotism 
adevărat este să fie continuu şi în toate direc
tiile. Menirea patriotismului nu este ca el să se 
oprească la o manifestaţie simplă de simtă
mânt. ci ca să slujească nevoile tării. Gratie lui 
statul sau neamul trebuie să găsească la vreme 
de linişte propăşire, la vreme de primejdie un 
scut puternic de apărare. 

Scopul lui practic este deci sporirea energiei 
naţionale, materială şi morală. In această spo
rire a energiei nationale se întrupează roadele 
cele mai temeinice ale unui patriotism luminat. 

Energia unui stat şi a unui neam se sporeşte 
pe ca!e politică, culturală şi economică. 

Atunci când un neam. care a fost subjugat 
a avut norocul ca o parte din el să trăiască 
prin el însuş, de sporirea energiei acestui stat 
şi a poporului lui depinde sporirea energiei nea
mului întreg. 

Dar întărirea unui stat nu se poate face de 
cât prin întărirea. întregului său popor de sus 
până Jos în toate directiile de activitate. Sta
tul modern nu se maii ,întăreşte numai .prin ,întă
rirea unei dase, a armatei, sau sporirea bogă
tiilor moarte aile .lui, d în pdmul rând prin pu
nerea în va<loare la maximum a energiei vii; a 
massei întregi a poporului. 

!Patriotul Juminat, în timp de linişte, va lucra 
de sigur pentru asigurarea unor f.inante bune 
aile statuilui, pentru înzestrarea armatei, dar iu
birea lui de ţară ill v.a împinge să lucreze în ae
osebi la ri'Clioarea materială şi culturală a popo
r.ului, 1a desvolta.rea conştiintei lui nationale ~1 
cetăţeneşti, la o creştere cât mai puternică a aic

tivitătei tărei, bazată ÎITT primul rând pe munca 
şi destoinida fiilor ei. Va fi ,cel mai temeini:c m\J
loc de a-şi maif!ifesta iubirea ,Jui de tară. 

De 1ac.eea patriotul luminat va ·lucra în con
tinuu pentru a se z.idi şcoli, a se mfiinta obştii, 
a asigura condiţii normale de trai celor a căror 
massă totală formează patria vie; el va lucra la 
desvoltarea unei industrii în realitate nationa-

mură de multoori, suspinând, ca într'un .plâns 
stăpânit. Un î.nger şi un demon îşi fluturau la
olaltă aripi,le peste .chipu-i 0pa01id şi obosit. Mama 
lui îJ. 1privea lung, cu înfiorare când suspina ->i 
aştepta să se trezească, ca să-l întrebe ce are. 

Clipele treceau ·grele, apăsând fiecare sufle
tul ei de mamă iubitoare, c.e .abia işi stăpânea 
plânsul; când vedea pe Mişu găngurind ca u 
pasere închisă în colivie, iar pe Lorel, în pat, 
suspinând, ca şi cum o durere mare apăsa ini
ma lui neştiutoare. In oHpele acelea înţelese ea 
ce mare e puterea durerei, cum tulbură pe cel 
mici oa şi pe cei mari, cum distramă visele fru
moase şi întunecă seninătatea sufletului... 

Lorel se trezi aiurând: 
·-Mamă, mamă ... dă-mi apă.„ 
Părea urmărit de fantoma unor viise tulbu

rătoare, c.e voia să le ailunge prin oeva. Iubirea 
mamei, bratul sprijinitor al celei ce i-a dat \iată 
îi părea stânca de care să se agate şi să scape. 

:Mama lui îl privi cu ochi mari plini de iubire 
şi lacrimi. 

- Ce-i dragu măicăi... ce ai puiule? îl între
bă ea, 1prinzându-i în mâni obrajii pa1lizi, înfier
bântaţi de-o -căldură lăuntrică. Părea că un Toc 
ascuns îşi <purta dogoarea pri.n vinele truputut 
său fraged de copil, înfierbântându~! ca î,ntr'o 
cercuire. de văpae, iar în fată îi punea tot pa
foarea unui nufăr. Ag,lăita îl întreba mereu :e 
are, ce simte că~l doare şi ar fi fost feridtă a
cum să-i răspundă ceva trunchiat şi vag. Inima 
de mamă îşi face din plâns mângăiere şi ea ar 
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lă; încrezător în însuşiri1le lor va lupta pentru 
ca prin participarea celor multi la viata statulut 
să, creeze solidaritatea nationailă atât <le nece
sară apărărei tărei şi neamulu4. 

Dar patriotismul ca să fie tra~nk trebuie să 
fie inHltrat în suf.Ietul omului din copilărie chiar. 
In această privintă,pe lângă influenta părinţilor 
patriotismul 1profesmului este acela ·oe poait~ 
înălţa suHetul generaţ~i,Jor viitoare. 

Profesorul, patriot luminat, mai mult decât 
prin orice manifestaţie sgomotoasă. va sluji mai 
mult patriei sale îndeplinindu-şi continuu şi cu 
sfinţenie datoria sa, spre a fi pilda de conştiintă 
a datoriei, iar prin pilda sacrificiului pentru 
interesul general, va plămădi sufletul elevilor 
pentru zilele grele şi mari ce vor veni. 

Ca şi profesorul· fiecare patriot poate găsi 
în sfera activitătei sale prilej de a-şi manifesta 
iubirea de tară. Administratorul în mtrebuinta
rea banului public şi conştiinta datoriei, omul 
·politic servind continuu şi propagând marele 
nevoi ale s1atului şi ale neamului. ziaristul pu
nându-şi pea1na numai, în folosU!l cauzelor na
ţionale, omul privat prin întreaga lui viaţă să 
dea o muncă folositoare, iar rodul acestei munci 
să nu se ducă în vânt şi în cheltueli de lux pe
ste hotare. 

Sguduirea de azi a topit conştiinta turburată 
în care am lucrat adesea ori, în contra intere
selor chiar ale acesti tări. A1zi patriotismul no
stru să ne oprească să slujim capitalurilor 
străine, şcolile străine, luxul străin.Acum putem 
vedea cât de necesar este ca patriotismul no
stru să ne aducă să trăim în toate felurile prin 
noi înşine. 

Din înflăcărarea pe care acest patriotism o 
găseşte azi în mijlocul emotiilor ce ne-o dau 
evenimentele grave prin care trecem. să ră
mâie un învăţământ tramic pentru viitor: Pa
triotismul adevărat şi sănătos este continuu şi 
nu trebue să dispară în timp de linişte; atunci 
el se oteleşte şi ne 1pregăteşte pentru zilele de 
nev oe. 

Creşterea Ielelor.*) __ 
De George M. Pteancu, preot. 

. I 

Pentru neamuri şi pentru lumea întreagă 
cel mai însemnat lucru este creşterea copiilor 
peste tot. Creşterea cuminte, bună a copiilor ar 
aduce cu sine îmbunătăţirea sortii tuturora pe 

•) Articolul de fată este de a se socoti ca între
girea celor zise în articolul: „Creşterea copiilor acasă" 
a subscrisului, - apărut în „Românur· din 30 Sept., 1 
şi 2 Oct. 1914. 

fi vrut să verse câteva lacr1rni pentru durerea 
micului Lorel. . . . . . . . 

- Mamă, dă-mi apă, nu ti-am spus, tipă e
nervat micul bolnav, privind cu ochi mart, pllnl 
de iubire şi dojană pe Ag.Jăita. 

- lndată mămăică, îndată, ripostă Aglătta 
şi •pomi să-i Sieoată un pahar. 

- Să-ti dee mama cu dulceată, îl împăca 
ea scotând dintr'un dulap dulceti de cireşe 
negre. " 

Copilul tăcea, enervat şi plictisit din ce in 
ce mai mult. 

Aglăita îi aduse o linguriţă cu dulceată. 
- la, mamă, ca să te faci bine îndată ... 
Lorel luă dulceaţa, după cum mama lui, din 

ct în ce mai îngrijită şi îndurerată îi conduse _ 
linguriţa, îi dădu să guste putină apă, dar Lo
rel beu mult, trăgând paharul, ca un muribund 
ce bea ultimul strop de otravă. 

Lorel înghiti în sec de câteva ori ca şi cum 
un nod de lacrimi îi stătea în gât şi plecă capul 
obosit pe perine. 

- Tot dormi mamă? îl îintrebă Aglăita, in
grozită mai mult de fiorii celui mai greu somn. 
Ce ai? ce te doare puişorule, îl întrebă blând, 
dufos, apropiindu-se de el ş.i ·mângăindu-i obra
jii înfierbântaţi. 

. Nimic, răspunse el plictisit şi 1privind fix un 
punct gol. 

- Cum 11imic, dacă te culci, în toc să te Joci 
cu :Chitigoi şi cu .... 

- Chitigoi de pe gunoi, adăugă micul bol-

.• 



~-

. . 
Vineri, 29 Ianuarie n. 1915. 

toate terenele. Dar lucru şi mai însemnat şi fo
lositor este creşterea fetelor, căci ele sunt che
mate dela fire să se îngrijească de creşterea 
generatiilor •Viitoare. Dacă ele sunt crescute 
bine, cum se cade, dacă ele au temelia tare 
a creşterii cinstite şi în frica lui Dumnezeu: 
şi aceia pe cari la rândul lor îi vor creste ele, 
vor fi asemenea oameni cinstiti şi cu frica lui 
Dumnezeu. 

Cu putină vreme mai înainte se gândeau 
putini la influinta mare ce are creşterea bună 
a fetelor şi se pu1J1ea puţi.nă gr.ijă de aceea, 
ca ele să aibă şi însuşiri bune. Şi astăzi chiar 
în multe din satele noastre se gândesc părintii 
numai la frumuseta şi banii fetelor lor şi cred 
că au ajuns fericirea lor, cu toate că lucrul stă 
chiar dimpotrivă! 

• 
1. Nu este în lume ceva mai stricăcios decât 

o femeie necrescută cum se cade. Multe din 
răsboaiele, vărsările de sânge - cum ne arată 
şi în.vată istoria - s'au făcut pentru şi ade
seori prin femei, cari nefiind crescute în cinste 
şi în frica lui Dumnezeu, au tulburat mintile 
multor bărbati necopti spre împlinirea poftelor 
lor sau a dorului de stăpânire neînfrântă. Şi în 
lumea noastră, în satele noastre câte bătăi, 
câte sfezi, câtă ură şi cât sânge s'a vărsat pen
tru unele fete sau femei, cari n'au conştiintă. 
n'au cinste şi îndeamnă cu privirile şi vorbele 
lor la dragoste şi pe unii şi pe altii! 

Dar nu numai relele din lume sunt legate 
de femei, ci şi binele: dragostea lui Dumnezeu 
şi a deaproapelui, vointa de lucru, pacea, arta, 
poezia şi altele multe se nasc prea adeseori 
prin femei, cum zicea despre sine marele no
stru învătat: B. P. Hasdeu: „Tot ce am produs 
{făcut) bun în viată, datoresc Iuliei mele (so
tia sa)". 
. . Insemnătatea femeilor e foarte mare în viata 
omenirei. de aceea şi grija cu care le pregătim· 
(gătăm) pentru inflttinta aceasta, trebuie să fie 
mare. 

2. Creşterea ·bărbatilor stă ma.i at\es în cre
şterea şi desvoltarea mintii, - căci menirea lor 
e ·ca prin minte ascutită să-şi poată câştiga 
pânea de toate zilele şi să răsbească prin deo
sebitele împrejurări ale vietii. Creşterea fete
lor însă trebuie să se învârtească în jurul ini
mei lor, căci ele asa sunt zidite ca să simtească 

nav, râzând. Era un vers creat de el, un nume 
dat unei fetite răutăcioase a proprietarului. 

Judecata d se luminase ca 'ntr'o scăpărare <te 
fulger, oeeace 1lăs.ase afară îi revenia în mtnte 
ca ''lltr'un tablou alegoric şi obrajii lui palizi se 
distinseră într'un râs silit. Aglă<itei îi ,păru stra
nie veselia lui, căci pieri îndată, lăsând pe faţă 
aceiaşi mască lividă, palidă, de bolnav. Ochii 
lui mari, albaştri erau deschişi şi priveau fix 

. in golul odăei, ca şi cum ar fi vrut să se umple 
de tainele unui infinit, ce nu era. decât în a
dâncul fiintei sale. 

Tăcea mereu, fără ca durerea să i se tra
deze prin vre-un suspin. Părea un chinuit al 
vieţii şi durerei, care îşi face o armă de luptă 
din suferintă, îşi pune pe fată masca dispre
ţului de tot ce e omenesc şi gândeşte la altceva 
decât la propria lui duret"e. Cum stătea neclintit 
între perinele albe, cu fata palidă, cu ochii mai 
senini ca totdeauna, părea un înger căzut din 
lumile cereşti, ca să întrupeze nepăsarea fată 
de durerea omenească. fruntea largă, la care 
a privit mama lui cu teamă şi mândrie. de câml 
l-a născut, ena înfierbântată de ·lumea gânduri
lor arzătoare, ori de germenul unei boale fa
tale, cu care a venit pe lume, ca să arate ori 
cărui profan, că binele se înfrăţeşte cu răul, că 
geniul este o ecrescentă a celor mai grozave 
boli şi mai ales a nebuniei?! 

Aglaita nu putu să-şi oprească cel mai du
reros oftat, pe care mima ei de mamă îl cerea, 
ca o mângăiere, atunci când vorbele îi lipseau 
şi n'avea cui să le rostească. simţi nevoe, mat 
mult ca totdeauna, de a se mângăia şi sfătui cu 
Ciprian care v~nise lângă ipatul lui Lorel. 

- Ce ai tătăică, ce ai puişorule? întrebă el 
pe mjcul copilaş. ·Mişu, neştiutor, gânguria pe 
1lângă pat şi mtreba, din tnstinctut ·durerei ori 
prin imitaţie. ' 

- .Ce ai Lorel? şi ... l mângăia pe obraji ca şi 
Ci-pri.an şi Aglăiţa, ceea ce umplu ochii de la-
crimi părinţilor. (Va urma). 
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mai mult, deci aceasta însuşire trebuie să fie 
condusă bine, nu cumva să apuce pe căi rele 
si greşite şi să nu se mai poată stăpâni. 

Cerinta cea dintâi a cresterii tuturor, dar 
mai ales a fetelor, este credinh în Dumnezeu 
si supunerea poruncilor Lui. 
fără credintă î·n Dumnezeu nu este pace pe 

pământ, căci oamenii nu se tem c:1P nimic şi 
nu-si opresc dorul de stăpânire si mai ales de 
îmbogătire ·prin ori ce mijloc, chiar s! prin 
stricarea altora. Trebuiesc crescute asa dară 
fetele în credintă: trebuie să le picurăm în su
flete această virtute cerească, ca să ştie bine 
învătăturile ei si ele să împărtăşească altora. 
Vedem pe alte locuri că chiar acolo, unde băr
batii nu-şi împlinesc datorintele fată de Dum
nezeu, unde ei nu umblă la biserică, - femeile 
cu sufletul lor fin sunt gata si acolo a umplea 
bisericile, a se închina lui Hristos Domnul, care 
Ie-a înăltat din starea de sclăvie grea î·n care 
erau înainte de El, sunt gata a vărsa rugăciuni 
calde pentru ai lor şi astfel a opri mâna lui 
Dumnezeu care altcum ar trimite asupra lumii 
sbiciurile pedepsei Sale drepte! Unde e aşa, 
acolo nu poate fi teamă că va peri credinţa din 
suflete, căci fetele, femeile se vor face apostolii 
ei, vor păstra-o si lăti-o între ai lor, dacă nu 
vor putea altcum, prin cei încrezuti în~riiirilor 
lor. 

Trebuie să punem grije mare pe aceea, că 
în toate ,locurile, în toate părţile să fie aşa, să nu 
nu slăbească credinţa în Dumnezeu şi în aiceeaş 
măsură ajutorul Lui. 

Ln care inimă a murit credinţa, în aceea nu 
mai rămâne morală adevărată, iar fără de acea
sta nu există. viată famHiară peşniică. Dacă n11 
este credinţă în suf,Jetul vre~unei fete sau feme1, 
atunci cuvintele de jurământ dinaintea altarului 
şi oele făcute în zilele dintâi a căsătoriei vor fi 
că·lcate cu uşurinţă, atunci nu vor mai putea ln
vinge ispitele şi slăbiciunile le vor stăpâni şţ te 
vor mâna spre călcarea credinţei faţă de soţ sau 
viitorul sot. Astfel fără credintă se .răstoarnă 
pacea casei, se dau pilde rele copH!or şi se cat
că în picioare şi cinstea femeii sau a fetei. 

fără credinţă .nu este nici dragoste adevă
rată. 1f ata şi femeia fără credinţă tare în Dum- . 
nezeu sunt gata a face orice neplă·cere părintl
lor sau soţiilor, sunt gata a-i vărăsi, a-i lăsa sin
guri în năcaz şi primejdie, căci ele nu pot înţe
lege, ce însemnează dami mare ai! lui Dumne
zeu: iubirea! 

!Peste tot fără credinţă traiul familiar ai! o
muJ.ui e i.ad, de aoeea cerinţa. de că!J)etenie ·a cre
şterii fetelor este credinţa. 

3. Grije mare trebuie să punem fa trezirea, 
intărfrea cinstei în sutiletele fetelor. E ducru 
foarte însemnat acesta, care aduce mult bine prin 
aoeea că retine pe fete dela multe rele cari le-ar 

· face ailtcum. Trebuie să le· învăţăm bine că cin
stea e însuşirea oeea mai frumoasă şi mai înaltă 
a fetelor creşHne. Să le învăţăm, că în vorbire 

4. Pe lângă acestea lucru însemnat este la 
fete Îndestulirea cu starea lor. Nu pot fi toti 
oamenii bogaţi. nici săraci; fetele trebuiesc 
crescute aşa, să nu se dorească mai presus de
cât părintii şi decât ce pot ele ajunge şi aş
tepta. Multe căsătorii nefericite s'au legat şi 
multe fericiri s'au sfărmat în lumea asta pentru 
dorinţa oarbă a unor fete de-a se înălta mult 
peste starea familiei lor. Trebuesc crescute in 
dragostea împrejurărilor îintre cari se află.O ţă
rancă cât de cât mai răsărită sau cu ceva a
vere nu va fi mai fericită dacă se va mărita 
după un preot sau învăţător, decât dacă-şi va 
alege un ţăran bun, cinstit şi fruntaş. J.n felul 
acesta din urmă, ştiindu-se învârti între ai săi, 
având chiag pentru bunăstare şi având mai pu
ţină pretenţie adecă felul traiului cerând mai 
putine, va putea trăi mai în tihnă şi mai voioa
să decât într'o lume nouă şi necoooscută unde 
nu se va afla bine şi se va cunoaşte oricând că 
s'a ridicat acolo. - Tot aşa stă lucrul şi cu cele
lalte tagme: fetele se află mai bine între cei a-· 
semenea lor, între aceia cari poate că pot alege 
pe unii cari le plac, decât mtre aceia cari nu 
vor putea uita niciodată starea lor de mai 
nainte şi încă la alegerea cărora dragostea, iu
birea curată a avut putină parte. sau poate n'a 
lucrat de fel. iubirea, ci numai dorul de ridicare 
sau bogăţie. 

5. Trebue să se poarte grije deosebită la 
creşterea fetelor şi de vărsarea dragostei de 
lucru în sufletele lor. Dumnezeu însuş a zidit 
în fete aplicare mare şi deosebită spre râindui
rea lucrurilor casei şi spre creşterea copiilor. 
Prin aceasta aplicare a arătat Dumnezeu că 
menirea fetelor pe pământ sunt aceste iar nn 
stăpânirea şi conducerea altora, a unor părti a 
societătei. 

In vechime doamnele mari lucrau i'I1tr'un rând 
cu celelalte femei şi nu se ruşinau de loc a să
vârşi lucruri cari a.stăzi le fac numai tărancelc 
sau servitoarele. Toate doamnele mari a tre
cutului şi-au •petrecut vremea în lucruri folosi
toare iar nu în gândurile închipuirii (fantazii) 
sau în cetirea sau ascultarea poveştilor fără 
folos sau stricăcioase; cele ce se amintesc anu
me în istorie, sunt numai exemple. Preacurata 
fecioara Maria, mama Domnului Hristos, a lu
crat cu sârguintă mare îin casa ei din Nazaret; 
Sarra, soti.a lui Avraam, a gătit ea însaş mân
cările, macarcă avea mii şi sute de servitoare 
şi sclave; Nausicaa, fiica regelui Alcinoos din 
vechime, spală rufele împreună cu servitoarele 
sale. Dar să nu mergem aşa departe, Elisaveta, 
regina văduvă a Ţării Româneşti, între altele 
tese ea însaşi. 

(Sfârşitul în 'Ilrul viitor) 

Răsboiut. 
cu tinerii sau cu străinii, în .întreaga purtare Tele2tame Oficiale. 
faţă de toţi, în faptele lor şi în întreaga gândire Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi-
şi simţire fetele trebue să fie mân.ate de cinste 
nu numai atunci când Ie vede cineva sau nu nu- care următoarele telegrame oficiale: 
mai pentru frica de gura oameniilor, -,ci ma1 Bl.Ulapesta. - Dela cartierul princiipal se 
ales 1penitru Dumnezeu şi suiletwl omului. Se a1rmnţă: In valea râil.lilw Ung 11...am alungat ieri i">e 
întă·lege, păstrarea cinstei pentru ruşinea dlna- duşman din poziţiile ce ie-a ocupat pe înă·lţimile 
intea altora, nu e ·lucru rău, şi gândul acesta de gra111iţă ce se ridică de amândouă părtile ale 
trebuie -crescut şi întărit ÎiJ1 fete; dar trebuie cte- strâmtorei Ujoc. Astfel după o ·luptă de trei zile 
da,te şi întărite şi în gându1l unei răsplăti sau au ajuns iarăş în vosesiunea noastră unu.I dintre 
pedepse mai înailte decât cele pământeşti. Se cele mai importante defileuri -din Carpaţi, pen
întelege, '1uicml acesta trebue spus fetelor, tre- tru oare s'a dat în cursul ·campaniei în mai multe 
buiesc învăţate, iar nu numai împodobite cu rânduri lupte deSlJ)erate şi ,pe ca-re Ruşii îl ocu
haine şi cu văpsele. - pau dela 1 Ianuarie Ş'i îl apărau viguros în pozi-

Nu e destul însă a învăţa aceste aelevărur1, tii favorabile, întărite paralel una după alta. Dela 
oi mai "1lies trebuie să grijim bine şi de-aproape pasul Uzsok spre ·nordvest, precum şi în văile 
de fete şi de purtarea lor. Nimenea nu vrea prin râurilor l,atorţa şi Nagyâg luptele continuă. 
aceste oprirea fetelor dela 1petrecerile cinstite, In Oalitia occidentală şi în Polonia din cau
d.ar părintii buni şi adevăraţi nu-şi ilasă fetele m za furtunilor cu zăpadă au avut foc numai lupte 
petreceri îndoielnice, cari pot strica moravu- . mai moderate între artilerii. 
rile bune, - şi petrec cu ochii şi ou luare aml·n- Berlin. - Dela cartierul principal german 
te tot ipasul .Jor, ca nu cumva tineretele învăpa- se anuntă: Atacul Rusilor făcut împotriva noa
iate să Je ducă la lucruri ruşinoase şi rele! Câtă stră spre nordost de Oumbinnen nu au progresat 
ruşine şi câte nenorociri mari şi dureroase s·ar In unele puncte duşmanul a avut pierderi mari. 
fi putut opri dacă toti părintii ar fi grijit de pur- In Polonia nu e nici o schimbare. 
tarea fetelor .Jor şi nu ar fi gândit prosteşte şt · Constantino()ol. - Cartierul principal oto-
nebuneşte: „las petreacă-să până-s tinere, căct man a dat următorul comunicat: Pe frontul din 
vor şedea da<:ă s'or mărita!" Astfel de vorbe I Caucaz e tot linişte. Jn 23 c. crucişătorul Dor
sunt păcate de moarte atunci, când părintii nu ris a încercat să debarce trupe în apropiere 
f.ac alegere între petreceri cinstite şi îndoielnice . de Alexandrette. Bateriile noastre de pe tăr
sau chiar necinstite, şi pentru nenorocirile cart ' mtire i-a constrâns pe Englezi să se retragă, 
vor urma, numai ei vor fi răspunzători! pierzând 2. mortt •. 
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Berlin. - . Dela • cart~ru~ iprindpal german ' 
SEbanuntă: La Nieuport şi Ypern: au avut Ioc 
numai •lupte <le artflerie. La C!iivenohy, spre sua
ost dela La·bassee, duşma:nl.Jll a înioorcat î.n 25 c.re
ieucerească mai multe pozitii cari le-am câşti
gat.· lncernarea i~ fost însă zadarnică. Atacu~ 
;a fost înfrânt de artileria noastră. Luptele de pe 
înăilţiimile dela Cranoo, despre caii am anun
tat ieri, a.u avut rezultat deplilll. Spre .a.pus deta 
Creuve Pere şi . spre ost dela Hirtebisse i....am 
a.lunga1 pe f'r.anoezi din poziţii.le. for <le pe înă~
tirne- ·şi i-am respins de -pe coasta sudică .a î.năt
timei. Soldaţii.saxoni au cucer)t în asalt pe fron
tul lung de 1400 de metri mai multe punere 11e 
razăm, au făcut prisonieri 865 de •Francezi ne
răniti ·şi .au .capturat 8 mitraHere1 un maga21n 
alf pionerik>r şi mnlt alt material de răsboiu, Spre 
strdost dela St. Mihiel, trupele .noastre au ocu~ 
ipat un punct de razăm al frainceziior. Contra~ 
atacurile· Francezilor· .n'au. reuştt. l•n Vosgi Ză'
pada e mare ceea.ce ne ·zăboveşt.e c>pera·tiuniie~ 

fuga Ruşilor la Ciont-0ş. 
Ungvdr.- - lff Ciontos se vorbeşte-· că Ruşii 

au fugit î-n cea mai mare disordine. Atacul tru
pelor noastre i-a surprins şi la .prima bubuitură 
de tun au luat-o la fugă, 1lăsând îndărăpt tunu
rile, trenu.I şi muniţia. Tifosul exantemic face 
mari .ravagii între ·Ruşi .. 

. Luptele· i11 Argonnes. 

B«lin. - „Vossische Zeitung" anunţă· din 
Copenh.aga: „Natfonal Tidende" e informat că 
la H.a.rtman. Wei;Jerkopf şi îu Argonnes se dau 
.Iup\e- foarte ·în<lârjitJe. ln pădurile ce se găsesc 
spre nord dela Wattweiler decurg începând dUl 
20 Ianuarie il'upte îngrozitoare. Germa!Ri.lor le-a 
reuşM, să ooupe ruinele castelu·Lui Hitzstein, mal 
departe însă n'au îna~ntat. 

Varşovia in .bătaia tunurilor germane. 

Cracovia; - ,;Nowa Reforma" primeşte cnn 
Varşovia .prin 1Posen: Trll'J)ele germane şi austro
oogare cu toate că vremea e nefavorabilă, se 
găsesc de fortăreţele· exterioare ale Varşoviei 
la o împuşcătură de tun. Locuitorii Varşoviei 
se refugiază în massă spre Bi.alostock. 

Se crede că !Ruşii vor evacua în grabă Ra
dom, .unde se aud desluşit ·bubuituri1le tunurHor. 

Atacul submarinelor·. ruseşti 
la Răi.gen. 

Berlin. - Ieri după 31miaz.i la orele 2 au fost 
observate în apropiere de insu.Ia Riigen sub
marine străine, cari imediat ce au observat ca 
sunt descoperite au înpuşcat asupra vaselor ger
maine ce se găseau acolo. Se crede că submari
nele au fost ruseşti ş.i au fost oonduse de ofiten 
eng.lezi. · 1 , • · ir 

. NotţJ asentări în Rusia. 

.f raRkfurt • ...- Un- ucaz al ţarului chtamă sut> 
arme contingentul din 1915. 'Acest contingent 
se urcă la 580.000 ·de oamenii ·cari au ·să-şi Jn
ceapă serviciul imediat. 

Bub~arla şi aspiratiunite· sale .
Alte declaratiuni ale dlui · Ghenadieif. 

„R O MA.NUL" 

răspândit .în străinătate asupra. raporturilor ita
lo-române.- ca fiind astăzi mai putin intime şi 
cordiale• decât m;1i deunăzi, au fost puse În 
circulatie cu un scop vădit tendentios. Ele nu 
merită să fie desmintite intru cât se desmint 
prin ele însăşi. 

D. MiUerand a terminat vizita 
la Londra. 

Roma. - D. Millerand s'a reîntors la Paris 
după convorbirile ce le-a avut la Londra cu 
membrii marcanti din guvernul englez cu pri
vire la un complect acord de operatiuni militare 
şi despre mersul răsboiului în general. D. Mil
lerand a fost primit şi de regele Angliei, şi 
când s'a îmbarcat pentru a se întoarce în Pran
ta a adresat o scrisoare lordului Kitchener ex
primându-şi încrederea că rezultatul luptelor 
va fi favorabil aliatilor ( ?) 

Pentru o întelegere italiană. 

Roma. - „Corriere delia Sera'' într'un lung 
articol se. ocupă de raporturile italo-române. 

Ziarul afirmă că lipsa .până astăzi a unor 
acorduri precise intre Italia şi România nu slă
beşte puternicele motive cari fac pe acele două 
state să lucreze de acord şi rtici nu stimchereşte 
oportunitatea de a se pune la cale această ac
tiune concordantă. 

Marele ziar italian inchee astfel: Guvernul 
are la îndemână toate elemeetele pentru a ju
deca. a întele2e şi a lucra. A venit momentul de 
a lua într'o serioasă cercetare situatia oolitică 
fată de. România şi de a hotărî o întele2ere · 
italo-română dacă situatla o va impune. Acea
stă răspuoedere îi incumbă astăzi . guvernului 
italian. 

In occident luptele continuă încet. 

Roma. - francezii continuă lupta de hăr
tuiaJă pe locurile unde se află. In sudul Alsaciei 
şi Altkirch se măreşte ofensiva franceză, acest 
fapt este un simptom că se va da o luptă mai i 

mare~ Germanii continuă· să. bombardeze 
Thann. 

Paquebot itaUan oprit de un • 
crucişător francez. 

Roma. - Crucişătorul francez Latouche · 
Treville. a oprit paquebotul poştal italian care 
făcea serviciul între Sardegna şi NeaPoli. ln . 
timpul cercetărilor ce se făceau pe vasul ita-. 
!ian, din cauza furtunei prora crucişătorului a' 
lovit si avariat paquebotul italian obligându-l: 
să .se retragă ,în portul Cagliari. 

Ofensiva rusească împotriva Sileziei; 
zădărnicită. 

1Lon:dra. - „Daily Mail" anUllfă din Petro: 
K·rad , că Germanii cu alia.ţii atacă mai cu seamă i 
pe· linia Bzura-Rawka şi Nida, şi astfel zădar- . 
nicesc ofensiva Ru.şil.or împotriva Sileziei. Am-, 
beie părţi beligerante aa avut muit de suferit şt, 
acum s' au întărit în trallşee; Situat ia probabil, 
rămâne neschimbată, câtă vreme nu se va schim- · 
ba vremea. · 

Diferite. 

- In oonferenta comună, ce au tinut-o la' 
Roma. - ln interviewurile ce d. Ohenadieff Par.rs, ailiatii au hotărît ca să se a.iute băneşte: 

le-a avui cu diferite ziare din l<>calitate, a vorbit împrumutat, după cum vor avea lipsă. 
şi de. raporturil.e · româno-buigare, afirmând ca - Ministrul de răsboiu al Franţei Milleraml 
aceste raportwi se fac din ce în ce mai priere- şi lordul Kitchener au stabilit împreună un plan 
lleşti şi că el crede că n' ar fi greu să se ajunga comun de operatiune. 
la o înţelegere sinceră şi deplină între cele dou<Z - franta angajează în serviciul armatei sate: 
tări. 260 de .aeroplane, în care scop a destinat 20 mt-: 

Relatiile cu Serbia şi Grecia se află deocam- lioane francezi. 
d<1tă într' o stare aşa zicând de expectativă. Szuzt - Biroul de pressă sârbesc din Niş, dă zil-: 
unele elemente pol.itice şi militare cari se găsesc niic rapoarte, ln care anunţă scurt că n'au avuti 
în deplină desvoltare şi zuiele morale cari va loo eveniiTilente. Ziarele ita·liene sunt informatei 
trebui în cele din urmă să biruiască. însă că Sârbii în urma pierderilor mari, cart: 

. Bulgarii trU cer lucruri imposibi/.e. Nu au idel le-au suferit, nu mai sunt în stare să ·pornească~ 
exagerate sau rtedrept11. T ()fuş au Ull întreg şrr ofensiva. Ei nu mai au de unde să· umplă golu-'. 

. de aspiraţiuni de real.izat; de o dreptate vădită, I rile în. armată. 
de care: nu se poate să nu.se tină seamă, daca ! - ln guvernamentul Petrogradului au fosti 
Eurof)<l vrea cu adevărat ca starea precară t!e · provocati toti supuşii austro-ungari şi germantt 
astăzi să fie înlocuită cu o .situaţie statornic(I, :_în etate de 17-60 de ani să părăsească guver-: 
aducătoare de pace, propăşire şi civilizaţie. namcntu1l până ·În 28 Ianuarie şi să se mute Tn 

· interioml tării. 
Asupra raporturilor ltalo-române. · - China a pretins dela guvernul japonez ca 

trupele jal!>Oneze din Santung să fie retrase dim 
Roma: - In cercurile politice şi parlamen- . provinda Santung. JaJ>Onia a refuzat· aceasta! 

tare din Roma se crede că toate ştirile ce s:au cerere motivând că. răsboiu.J. încă nu e terminat. l 
Tiparul tipo"rafiei „Concordia" societate pe actii în Arad. - Editor responsabil: 

Vineri, 29 Ianuarie n.· 1915; 

Ultima. oră~ 
MEETING DE PROTESTARE IMPOTRIVA PER• 

SECUTIUNEI FRATILOR DIN BUCOVINA. 
Bucuneşti ... - Comitetul „Ligei Culturale" a 

luat hotiirtîrea ·să convoace o mare întrunire pu
blică de protestare împotriva, neajunsurilor cărora 
e expusă vopulaţiunea română din Bucovina din 
partea armatelor de invaziune şi împotriva depor
tăret preotilor români bucovineni în Siberia . . · 

Această întrunire va avea loc în curând.· 
DECLARATIA LINIŞTITOARE A ROMÂNIEI CA„ 
TRE GUVERNELE GERMAN ŞI AL MONARHIEI. 

Bucureşti. - Guvernul român a dat instruc(ii 
miniştrilor săi la Viena şi Berlin, să asigure gu
vernele acestor state, că România pune mare pret 
pe prietenia Germaniei şi a monarhiei austro-un
gare. 

CfA DINTÂI ZĂPADĂ IN fIUME. 
·f iume. - După câteva zile friguroase (le 

bora şi sirocco, ieri duµă amiazi la orele 6 a lll
cevut să ningă pentru primaoa.ră aici. - D. 

IN JURUL MISIUNEI PRINTULUI HOHEN
LOHE IN ROMÂNIA. 

Bucureşti. - Cu privire la călătoria prin. 
tului Holienlohe la Bucureşti, ziarele din Roma 
observă că ea denotă clar preocupatiunea Au
stro-Un2ariei despre atitudinea României. Ele 
se Întreabă dacă misiunea printului Hohenlohe 
a fost hotărâtă Înainte sau după· criza ministcA 
rială dela externe din Austro-Un2aria, dacă a
decă misiunea aceasta este cauza sau conse
cinta crizei. Ziarele amintite cred că misiunea 
va ·descoperi o nouă· directie în politica vie.
neză. (Cenzurat). 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

-------------------------------------

· . Mulţămită. 
· Subscrişii ca nemingăiaţi părinţi neputlnd 
mulţumi în p erseani tuturor cunoscuţilor, prieti
nilor şi publicului întreg lugoja11 şi străin, cari au 
participat la înmormântarea iubitului nostru fiu 
Eugenio S. Domşia sergent la r. a. u. de art. No. 
8, mangiindu·ne pr•n caldele condolenţe inima sfă
şiată de durere; pe această cale le mulţumim' tu-. 
turor din adâncul inimei noastre. Asemenea le mul
tumim din adâncul inimei 9i P. Oo_ O-ni şi Fraţi
l>reoţi, cari prin cuvântările <1e adio pAtrunzitoare 
au dat ultimul salut scumpului nostru defund, care 
ti·a ·jertfit viaţa· pentru ·patrie ~i tron. . 

Valealungă,, 2il Ianuarie 1915 •. 

Nemângăiaţif pirinţf: 

Titu Domşia şi, Aurelia. 

. Publicare de licitaţiune.. ··. 
Pentru exarendarea moşiei din Cergăul-mic 

aparţinătoare „Fundatiunei culturale· şi de binefa
cere Ioan M. Moldovanzi" se va ·ţine licitatie pu~ 
blică în Blaj la 17 Febniarie 1915 st. n. la 11 ore 
a. m. în cancelaria advocaţială arhidiecezană. 

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

comodată atât pentm economia de câmp, cât şi 
pentru economia de vite, precum conditiile de li.
citare şi exarendare se pot vedea în cancelaria 
advocatului arhidiecezan.- · · 

Cei ce doresc a iua parte fa licitatie -sunt obli
gaţi a depune ·un vadiu de 900 coroane în bani 
gata, ori hârtii 'de valoare notate la bursa din Bu
dapesta. 

Ofertele prezentate în scris, până la terminul 
de mat sus se vor l'Ua· numai atunci în conside
rare, dacă se vor face pe lângă acluderea vadiului 
amintit şi pe lângă declaraţia, că oferentul cu
noaşte condiţiunile de licitare. 

Blaj, la 27 Ianuarie 1915. 

Ma· 2354-2 
Dr. Iuitu Maniu, 

advocat arhidiecezan. 

Caut·. 
un practicant de farmacie 

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

. poate ocupa Imediat. 
(Va 2353-10) 

prof. VASILE STOICA. 

;. , 


