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Românii din Ungaria şi Ardeal ostatici! 
-· Reflexii la ameninţările lui „Pesti Hirlap". -

II .. să aceste insignii? Cu a cui perm1smne, sau 
fără permisiune, le-au întrebuintat soldatii? 

Astăzi vom reprod'1.lice ta acest foc, după Asta într'adevăr a fost surprinzător. Această 
cum iam promis ieri, ·câteva d-Ovezi-documen- reur.iozitate era a-poi •Potentată de atitudinea publi
te cari î·n mod incontestabil -confirmă afirma- oului care făcea cordonul pe străzi. Publicul a
ţiunile noastre despre dnstea, vrednida, eroi- l cesta V care ~c~al1?av nu s~ ~mpi~deca„~e!oc de a
smul şi simţul <le 1'ertfă despre cari neamul no- , c~avst~ ne~bi~mmta apa~ti~. Barbatu 1ş1 flutur~u 

A • V • • I palamle ş1 faceau ovatmm furtunoase. FemeJlc 
stru a dat atatea <lovez1 strnluc1te m cursuJ fluturau batiste către feciorii ce mergeau sub 
acestui înfricoşat răsboiu. drapelul national maghiar, precum si către in-

0 facem aceasta nu numai din datoria far:te_riştii Români, Sârbi şi Svaţ>i cari mer~e!l.t~ 
v . A • • • str1gand sub drapelele lor nat1onale, apoi 1s1 

noastra de gazetan romam, CI mai a.ies pen- ştergeau laicrimile ce le podidiseră. Nimănui nu 
tru ca să răspun<lem tuturoc cobet.or dela i-ar fi trecut prin minte să observe pe lângă 
„Pesti Hirlap" şi acelora cari cu atâta neru-1 drapelele naţionale maghiare fâlfăirea însem
şi:nare şi în mod intenţionat vreau să ne lip- nelor nation~lis}e op'.iţe. Au luat _cu~oştin~ă de: 
sească de mândria pentru vrednicia şi erois- s~re ele ~ ş1 cand m~1 nu le-ar fi. vaz:ut ş1 ca ş1 
mul fiilo·r şi fraţi:J'Or 'llO'Ştri . ·~and a~ ft fost ht-cmn d_e mult ob1şn~1te. Astfe~ 

· · mtrebumt.area acestor msemne o.pnte deodata 
lntâiu vom reproduce aproape în între- şi fără de sgomot a devenit un fapt recunoscut 

gime un frumos artkol imparţirnl, semnat de în mod oficial ş.i ncexcepţionat de n~meni. 
un V. B. apărut în nrnl din Ianuarie a. c. al La început nu ne venea să credem ochilor 
revistei ungureşti Huszadik Szâzad" (Seco- I noştri. şţ numai_ târz!u am }nteles: .ce s'a îr:tâm
i 1 XX) ..1". B d " t d b d' ţ" . . . I plat a1c1. Dar imediat la mceput m mod 1ff10-

u11 'U~n u_ apes a, e_ su · trec mnea cu- h.mtar am simtit că în cazul de fată avem a 
noscutulm sociolog maghiar d. Oscar Jâszi. face cu un episod nu de toate zilele. Că aceea 

- Trecerea celor dintâi trupe în părţile su- ce am văzut, e mai mult decât o simplă scenă 
dice ale tării au oferit prilejul de a face obser-1· de stradă, că. aceea ce zilnic se repetă în fata 
vatii neobicinuite. Compăniile traversau oraşul noastră are şi o oarecare culoare politică, că 
având foarte numeroase drapeluri. In front era aceasta este totodată şi o cutezantă demonstra
purtat un mare drapel national maghiar, apoi tie politică executată cu succes. E acesta un 
urmau pe 1rând drapele nationa1le româneşti şi ! fapt, a cărni imPortantă la început nioi nu era 
sârbeşti. La chipiurile şi pe mantiile soldatilor I vizibilă în mod clar, dar s'a putut întelege ho. 
fâlfăiau vesel nu numai cocarde roş-alb-verde, I tărftt, că în el palpitează forta unui eveniment 
ci şi roş-galben-a1 bastru şi în alte culori. Cu extra-ordinar. Dar cei ce au auzul bun şi peste 
un cuvânt observatorul a putut constata la ar- , zuruitul tunurilor trecătoare, peste ropotul rit
mata ce mergea în răsboiu culori şi insignii na· 1 mic al pământului, peste sgomotul asurzitor al 
tionale până acum oprite. Şi nu se ştia, de unde I soldaţilor şi cetătenilor au putut distinge bine 
şi în urma cărui fapt au apărut deodată în mas- I din aceste scene de stradă vocea acţiunei for-

Sonel 
Voi ne-~ti trimis În foc nebun soldatli 

Cari şi-au lăsat copiii dra~i acasă 

Plân~ând, căci pâne nu era pe masă 

Si n'am stri2at: nu-i duceti. nici lăsatu. 

Stiam că făr' a noastră tare massă 

Nu vor sta falnici nici-odat' Carpatii 

·' Si n'am voit să fim noi vinovatii 

Ci steagul nost' biruitor să iasă. 

., 

I 
I 

Răsboiul dela 1369-1370. 
intre 

Ludovic I. re2ele Ungariei şi Vladislav Basarab 
Domnul Tării româneşti. • 

De Nic. Densuşianu. · 

(Urmare). (4). 

III. 

Pacea încheiată intre regele Ludovic şi voi„ 
vodul Vla<lislav la anul 1365, nu ţinu însă mult 
timp. 

ttlor sociale ce schimbă totul. Ce s'a întâmplat 
aici? Iată: Marele fapt al răsboiului ce s'a im
pus deodată, aşa zicând în mod revolutionar a 
arborat, a recunoscut, a egalizat insemnele na
ţionale şi nationaliste; a rezolvit o chestie gin
gaşă, pe care hârtuelile şi ciorovoielile parla
mentare şi sociale de decenii n'a putut'o rezolvi. 
Acum -dintr'o lovitură a prefăcut în ruine toate 
cetăţile de hâ-rtie, oar:i în diferite feturi de opre
lişte împiedecau afirmarea acestei vechi do
rinţe a naţionalitătilor. 

Iarăş ni s'a confirmat opiniunei noastră, că 
nu răsboiu~ vorbelor din 1parlament, ci faptele şi 
recerintele economiice-sociale determină pro

gresul. Iată cum oratoria Politkă de decenii şi 
intriga de după 1culise s'a dovedit de o vorbărie 
goală în fata fortei distrugătoare a faptului 
răsboiului. Pe nesimţite chestia de naţionalitate 
a făcut un însemnat progres. Iar lumea nu s' a 
prăbuşit . .Uni:tatea naţiunei n'a suferit nici o ştir
bire. Infanter.iştii ·Români şi Şvabi emulau cu 
f.eaiorii Unguri în adamarea patriei, iar cetăţenii 
fără deosebire de drapelele lor pe toti i-a însoţit 
cu iubire .nedes.părtită probabil pe calea lor din 
unnă. 

In aceste momente de importantă istorică 
armata şi cetăţenii au fost unitari în simtemin
tele lor, cum nidodată nu s'a mai· văzut până 
acum. Iar, însemnele nationaliste de putini ob
servate în mod aproape neobservat au dispărut 
în pmfu:l ridicat de armata ce trecea spre câm
pul de luptă, pentru ca odată, în cazul răsboiului 
victorios, să se întoarcă ca simboluri reînviate 
ale natiunei. -Tot mai mult s'a dovedit, că am 
avut a face cu o initiare de foarte mare impor
tantă. fiindcă este absolut imposibil a dispune 
împăturarea şi retragerea drapelelor arborate 
odată cu cutezantă. Poporul, care prin vărsarea 
sângelui său a dovedit, că sub aceste drapele 
a luptat şi a suferit pentru patrie, la fel cu Un
~urii, Îşi va şti apăra şi acasă· aceste simboluri 
ale individualitătii sale aduse din furtuna de 
sânge a răsboiului. 

De altă parte ar şi fi imposibil să fie primit 
acasă cu vechea antipatie şi preocupare po-

sub indignarea regelui şi vor fi supuşi la cele 
mai grele pedepse1

): 

Prin această dispoziţiune a sa, regele Ludo
vic voia să scoată din mânile lui Vla<lislav Bă
natul Severinului, î:n deosebi distrktele Meha
diei şi Orşovei. 

In a:celaş timp, regele Ludovic rupe din Du
catul Omlaşului, -ce se afla sub stăpânirea lui 
Vladislav, teritoriul cel important al Tălmaciu
lui, care domnia pasul dela Turnul-roşu, con
strueşte aici un castel numit Landscron2

), ane
xează la acest castel târgul Tălmaciului şi co
munele Tă/măcel, Boita, Plovi, Porceşti, Sel1e
şul de sus şi de jos si jumătate -din comuna Ra
covifă3), .pe cari le dărueşte celor 7 districte să-

Vai! multi din el s'au dus în altă lume„. 

Dar' toti s'au dus cu inima 'mpăcată 

Incă în anul 1368, cân<.t voivodul Vladislav · · · l · B z . „ I 1
) Fe/er, Cod. dipl. voi. IX. 4. 120: Ludovlcus„ .. R.ex 

se mat mtttu a ŞI •t anus de eunno ' rege e Hungarie„„ Castellanis de Temeswdr, de Sydowar, de 
:Ludovic dă ordin sever castelanilor din Timi- I Sebuswar, de Myhald et de Orsowa„. fldelitati vestrae 
şoara, Jidova, Caransebeş, Mehaaia şi Orşova, I firmo edicto re11:io parecipiendo mandamus, quantes dicta 
„firmo edicto regio vraooipendo lm.andamus", castra nostra eidem magistro Benedicto„„ restatui fa. 
ca să ·Predee fără întârziere toate castrele ace- cere debeatis. 

Că s'au luptat, şi's mândri de-alor nume. 

Acum strijiti pe cei fără de tată 

Si dati-le vre-un sprijin, vorbe bune 

Căci e aproape ziua de răsplată. 

VASILE STOICANEA. 

ste în mâinile lui Benedict llem, banul- Bulga- t) Fe/er, Cod. dipl. voi. IX. 4. ?18, 1370: Ludovicus, 
riei, fără să facă nici o diificult.ate; de asemenea De! gratia Hungariae etc. R.ex„ .. in constructione et 
regele Ludovk dă ordin sever tuturor locuito- I edificacione Castrl nostri nostri Landscron vocati, quod 
rilor supuşi jurisdicţmniii acestor castre, „da- I nos ln confinibus, dlctarum partlum„„ fieri fecimus. 
mus firmis regiis sub edktis" că de aci înainte ·1 •) Gierend, Notitiae Castellanatus Tholmach. Cibinii 
dânşii să asculte şi să fie supuşi lui Benedict 1832, p. 6-7. · Ab eodem Ludovico castri conditore 
rlem, ş.i tot în mânile acestui.a să plătească şi I ( Landscron _ l§ng Tălmaci) possesiones etiam, oppidum 
veniturile castelelor, la din contră vor cădea I Tholmach, villaeque Kistholmach, Boytza, Plopy, Por-

N_u_m_a_v r-ul-p-op_o_r_al_p_e _l_a_n_4.-c-o-r-. ---~ PreţuTnnUî exemplar 10 fileri. Numărul poporal pe 1_/a ·an l cor 
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porul ce se Întoarce cu aceste drapeluri dintr'un 
răsboiu victorios. 

lJacăacest popor de răsboinici va învinge, în
vingerea lui va fi 1m numai o învingere câştigată 
faţă de duşmanii lui externi, ci şi fată de cei in
terni. ln fata victoriei lui vor trebui să amu
tească şi duşmanii de acasă ai egalitătei natio
nalitătilor ..• 

In acest senz ne-am explicat noi faptul ce 
zilnic s'a repetat ipână acum, că suntem mar
torii nu a unor obicinuite scene de stradă, ci 
a unui Început politic de mare importantă, a 
Începutului unor evenimente adevărat istorice 
şi a căderei barierelor vechi. 

De aceea am urmărit cu bucurie şi emoţiune 
aceste scene. 

Dar pseudopatrioţii tremură de teama ace
stei înţelegeri! ... Se arată semne, cari dovedesc, 
că şoviniştii privesc cu ochi răi ameninţătoarea 
primejdie pe cari şi ei o observă, ba au şi început 
s' o svonească. ln timpul din urmă pressa TUJ(io
nală în mod tot mai stăruitor glorifică erois
mul „fiilor de Maghiari". 

Deşi, afară de câteva neînsemnate exceptii, 
nemaghiarii rămaşi acasă, În privinta simtului Je 
jertfă şi a ajutorărei celor plecati În răsboiu şi 
a familiilor acestora. cu nimic nu rămân Îndil· 
rătul Maghiarilor, cu toate acestea ziarele din 
plinul plămânilor sdoriiică faptele eroice ale „ha
fanteriştilor maghiari", dar retac cu totul fap
tele săvârşite de soldatii nationalitătilor, ca şi 
când aceştia nici nu ar lupta pentru patrie a
colo, unde luptă fiii Maghiari, ca şi când sân
gele lor nu ar Îngrăşa globul pământului ca şi 
cel al fiilor Maghiari. A venit iarăş la modă glo
rificarea ţăranului Maghiar. Ziariştii. politicia
nii şi strategii de cafenea iarăş sunt încântaţi 
de rassa maghiară şi glorifică capabilitătilt: 
ei răsboinice ca natiune alk:ătuitoare de stat. Ve
chea frazeologie naţională urlă iarăş prin clu
buri şi pe la mesele de cafenea disconsiderând 
faptul, că În această luptă oe viată şi moarte 
ce se dă pentru noi toti nu pier numai massele 
tăranilor maghiari, ci şi satele Românilor, Slo
vacilor, Sârbilor şi a Şvabilor vor deveni pu
stii. ..• 

Treb1tie să ne ridicăm glasul, 11entruca să 
demascăm această încercare, înainte de a se 
îmvutemici. O facem aceasta nu numai fiindcă 
vedem în acest fapt o nerectmoştintă scârboasă şi 
o nedreptate strigătoare la cer fată de acete ria
tionalităti. ai căror fii sângereaiză pentru patrie 
cu fiii maghiari împreună, ci şi pentru tendinţa 
acestor demonstratii. Care este tendinţa viclea
nă a acestor demonstratiuni? - De-o parte 
să retacă meritele nationalitătilor pentruca in 
ca1zul făsbOiului victorios cu atât mai uşor să 
poată Împiedeca imPlinirea pretentiunilor lor 
binemeritate. iar de altă parte toate succesele 
să le cuprindă exclusiv pe seama Maghiarilor. 

. I 
seşti din Transi.lvamia, numite în general „Uni- 1

1 ver.shatea săsească" (Universitas Saxonum se- , 
,ptem sedium). i 

Acest distrkt, sau castelanat, organizat mili-1 
·tăreşte, era format la mijloc între Omlaş Şti Fă
găraş. El ·avea ·în mânile sale nu numai cheia 
dela Turnul-roşu, dar tăia totodată şi legătura I 
politică între Ducatu:! Omlaşufoi şi Ţara Fă
găraş.ului, reeace prezenta o mare. dificultate 
.pentru voivozii români, din punct de vedere al 
administratiunii -acestor două ducate. 

In acelaş timp, regele Ludoviic închide şi pa
suil dela Bran, construeşte ş.i aici un castel 
(Torzburg, Torcsvâr) şi formează d1in acesta un 
district militar ·întocmai ca la pasul Tumului 
roşu•). 

1Acum Omlaşul fiind despărţit de ·Făgăraş, 
iar cele două pasuri,· dela Turnul-roşu ş.i dela 
Bran, inohise cu <:astele şi ocupate cu garni
zoane, Voivodul Vladislav era pus în situaţiu
nea oe.a mai dificilă, să nu ma.i poată stăpâni 
aceste ducate. · · 

Aceste au fost cauzele, ·pentru cari Vladis
tav în anU1l 1369 se amncă cu trupele române 

chesd, utraque Sebes, praedium Kreuzerfelth, mediaque 
passessionis Revke.... eldem castro sunt subiunctae .... 
Ab hoc castro denique ipsa regio Castellanatus Thol
mach nomen est sortita. 

') Bonfinii Rerum hung. Decad. II. 10 (ed. 1771). -
Gierend, Notitiae Castellanatus Tholmach, p. 5. 

„~O MXNUI?' 

Dar, atunci nu vor împinge înanite pe mult glo
rificatul tăTan maghiar, ci tot ei se µor îmbulzi 
la împărtire ... 

Ne vedem îndemnaţi să atragem atentiunea 
tuturor oamenilor cu gânduri cinstite asunra a
cestei manevrări politice, ca nu cumva acestea 
să gâsească ecou la cei ineXl'ep(ionabili şi de bunii 
credin(ă .... " 

Apoi ca dovadă despre nemaipomenitul 
eroism al fii.lor neamUllui nostru, din lipsa de 
spaţiu, las să .urmeze azi la acest foc numai 
următoarele două scrisori. (Celelalte vor fi 
publicate pe rând): 

I. 
- 29 Dec. 1914. 

„Prin micele mele şirute vă fac 
de cunoscut, cumcă am primit epi
stola trimisă„ .• Si iată cum am a
juns iarăş În spital. Am plecat de 
aici să vin la Orăştie la cadăr. Dar 

eu m'am . cerut să mă duc 
iarăş îndărăpt în Ga1itia să 
mai văd încă odată scum
pul nostru s"eag sub care 

am jurat, 
şi 

dacă m'am cerut, m'au lă
sat, dar fără puşcă numai cu 
revolverul şi cu sabie pen· 
trucă puşca nu o pot ţinea 
numai cu o mână, că mâna 
slângă mi-e ruptă pe /.. Io· 
euri de un glonţ de tun 

dela inimic. 
$1 mergând acum a doua-oară la 
Carpati am trecut pe un pod cu 
trenu şi sub pod au fost nişte pa
trule dela Rusi şi or rupt podu cu 
nişte dinamite când o fost trenu pe 
pod şi câti am fost mai îndărăpt 
am scăpat. dar foarte putini, că toti. 

s'au prăpădit şi 

eu mi-am rupt piciorul 
drept pe 2 locuri 
şi aşa iarăş sunt aici.„. 

Dară nu-i bai. 

asupra Tălmaci~lui, îl arde şi-l ocupă dfo nou~). I 
Regele Ludovk proclamă a-cum din nou răs- I 

boiu în contra lui Vladislav. I 
Textul .proclamaţiunii ne lipseşte, însă ac

tele oficiale din anul acesta fac ami1ntire des
pre noul edict de răsboi.u în contra foi Vladi
slav6). 

Intocmai, cum fă·cuse regele Carol Robert, 
tot astfel şi regele Ludovic pleacă în răsboiu 
asupra Tării româneşti toamna, adecă -după 
strângerea recoltelor, fiindcă forţa .militară a 
Transilvandei şi a Ungariei au format-o tot
deauna mund;tor.ii de ;pământ, iobagii nobilimii, 
şi tăra.nH români liberi, niumiţi „castrenses", a
părători ai castrelor. 

De astădată, planul strategic al regelui Lu
dovic era să atace pe Români din <louă părţi 
opuse. 

Prima ar11UJtă, sub oomainda personailă a re
gelui, avea să treacă -Oin Bulgar·ia peste Dunăre 
şi să străbată în oentml Tări.i româneşti; iar 
armata a doua, sub comanda lui Nkolae, Voi
vod.ul Transilvaniei, avea să ataoe pe Români 
dela spate, dela frontierele Transilvaniei. 

lată ·cum ne descr.ie aceste evenimente de 1 

răsboiu un cronkar contemporan, archidiaco-

6) Fe/er, Cod. dipl. voi. XI. p. 275 1369: quod Layk 
Vajvoda Transalpinus Claustrurn B. Nicolai confesso
ris in civitate Talmasch constructum... comburi fecerit 

8) Codex dipl. Comitum Zichy. lll, 386; IV, 634. 

Sâmbătă, 20 februarie n. 1915. 

mă voiu lupta până la moarte 
pentru scumµa patrie· ... 
E foarte frumos a lupta pentru tron 
şi patrie, că şi Domnul nostru Isus 
Christos a pătimit pentru noi şi 

pentru păcatele noastre„. 
Căprar BODESC ILIE. 

II. 
- 13 februarie 1915. 

Prin micutele mele şirute Vă fac de 
cunoscut. cumcă mă ailu în cele · 

. mai nefericite momente. fiindcă 

·mi-au tăiat mâna stânga din 
umăr şi picioru mi-e rupt 

şi aşa nu mai sunt om. dară nu-i 
bai, Dumnezeu să iie cu noi. 

Şi or vrut doftorii să mă 
trimeată acasă, dar nu vreu 
aă viu nici să hodinesc, până 
ştiu un duşman în picioare. 
Mă duc iaraş îndărăpt în 
luptă cu cânele de Rus„. 

Si eu vreau să arăt lupte şi mai 
cu bravuri, ca cum or arătat stră
moşii noştri. Nu-mi pasă şi dacă 

mor, baremi 

mor cu onoare pentru scum· 
pa patrie„ .. 

Căprar BODESC ILIE. 
• 

Şkele de mai sus ne dispensează, aşa cred, 
de orice comentar. 

Iată pentruce am declarat de atâtea-or·i şi de
clarăm şi azi, că marele tribut de sânge .româ
nesc ce dăm în acest înfrkoşa.t răsboi:u mondial, 
ne impune tuturor celor chemaţi să sfârticăm 
vă1lul cu c~re vreau să acoipere vredniciile fii
lor noştri scumpi şi să i·idid1m cele mai ener
gice protestărri împotriva .acelora cari în mod 
mişelesc măresc durerea nemăsurată a sufle
tllllui nostru şi în mod intenţi1onat şi cu gân
duri .ascunse dar, totuş, foairte transparente 
vreau să întu;r1ece vechea străiluicire şi gloria 
neamului noistru de viteji neînfricaţi. 

· Const. Savu. 

nul Johannes de Kiikiillo, fost vke-cancelar al 
regelui Ludoviic. 

,;Regele în persoană trecu cu armata sa 
prin Bulgaria şi năvăli în Ţara românească, 
care este supusă sfintei coroane, .iar pe de 
ceealaltă ;pairte trimise pe Nicolae, voivodul 
Transilvaniei şi pe Simeon, fiul -lui ·Mauri-

. du, cu o armată puternkă, compusă din no-
1bili, din Săcu.ii Transilvaniei şi clin alti oş
teni ai săi de frunte, ca dânşH, apucând dru
mul •prin părţile de dincolo de Săcui, să nă
vălească în Tar.a românească asupra lui 
V1aicu, voivodul aioelor ţinuturi, care se răs
vrătise Î•n contra Mafostătei Regelui. In tim
~ml acesta, Vlakul se afla cu cartierul său 
general 1a Dunăre, î.n fruntea unei armate 
mari, stând ac'Olo la pândă, 1ca să împiedce 
invaziunea regelui de pe ţărmurele opus al 
Bulgariei. Iar Nicolae, voivodul Transilva
,n,iei, cu armata sa, luptându-se cu vitejie, 
trecu peste râul lalomi(a, luă cu asa.ilt forti
fica(iunile şi redutele, ce le făcuse Românii 
şi aipoi începu un ;răsboiu înverşunat cu ar
mata numeroasă a voivodHlui Vlaiku peste 
care era comandant în părţile aceste Ro-

,.. 
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mânui, Dragomir, Căpitanul şi castelanul 1 

Dâmboviţei, unde luptându-se cu mare bra-
vură, după oe .ucise pe mai multi ·Români, sili 

pe Dragomir să fugă şi astfel ·câştigă învin
gerea. Insă, fiindcă Nicolae adeseor·i trecuse 
mai departe de trupele sale auxil.ia:re şi fiind
că rezultatele l'Uptelor. ;ce .Je avuse până ad 
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Jertla Românilor pentru tron şi patrie! a continuat cu încercările, despre cari am amintit 
ieri, dar tot fără nici un rezultat. 

Pe drumul Arras-Lille luptele continuă pentru 
o mică parte a tranşeului nostru în care .a pă
truns alaltăieri duşmanul 

Lista soldaţilor Români din comuna HOLvD, comitatut Bihor, 
pe câmpul de luptă. 

Numărul prisonicrilor,' cari i-am făcut ieri spre . 
nordost dela Rheims, a crescut. francezii au avut 
şi aci pierderi deosebit de mari şi au renuntat să 
maJi atace. 

Sever Sălăgian, dir. dominai, (rănit) 
Burca Petru, june 
Selagian Ioan, are 3 copii 
Burca tup a buhului, are 3 coPii 
Mânz Petru a ghentului, are 1 cooil 
Sar ba Petru alui 1\\iculaş, are 3 c., (bolnav) 
Pic Sandore a Teodori Vasalii Nutului, june 
Pic Ioan pianuta, are 1 copil, (rănit) 
Solomi Teodor a luoani Rafi, are 3 copii 

.)O Kovaciu flore, are 2 copii 
Laza Petru a Nicoari, are 3 copii. (rănit) 
Solomi Petru 
Burca Petru 
Mladin Văsălică, are 2 copii 
Mangra Mihaiu, are 1 copil 
Bodrenciu Teodor, are 2 copii 
Burca Miculă, are 4 copii 
Reşte Miculă a coltului, are 2 CoPii 
Solomi Ioan, are 2 copii 

20 Alexandru Văcărescu, rig. În drept, (bolnav) 

Pit Ioan a babi, are 2 copii, (prins) 
Mânz Ioan, are 1 copil 
,Mânz Petru, are 3 fete, (rănit) 
Aurel Magyar, ânv. confes., (bolnav) 
Piez Petru, are 3 copii 
Piez Teodor, june 
Ardelean Pavel, are 1 copil 
Bondar Teodor, (rănit) 
Ardelean Petru 

30 Ardelean Ioan 
Mânz Mihaiu a filimoani 
Mânz Pavel a filimoani, are 2 copii 
Bondar Petru, are 2 copii 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Bir~nl telegrafic ungar ne trimite spre pllblicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Blldapesta. - Dela cartierul principal se a:
nuntă: Pe frontul din Carpaţi, dela Duela până la 
Wpskow situaţia în general nu s'a schimbat. Şi 
ieri au avut aci ;aproape în toate punctele lupte 
violente. Aliaţii au respins numeroase atacuri ru
seşti, cauzând mairi pierderi dur,;manului. ln a
ceste I!upte am făcut 320 prisonieri. 

· 1 
! 
i 
! 

erau slabe, el împins de norocul cel schim- I 
bădos al răsboiului înainta fără precauţiune 
mai departe decât ar fi trebuit şi aşa ajun
se să fie închis în nişte locuri încunjurate cu 
tăieturi de arbori şi grămezi de spini şi in 
nişte pasuri strâmte, unde năvăli asu.pra tru
pelor o mulţime <ie ·Român~ din păduri şi din 
munţi. Aci fu ucis însuş Nicolae voivodul şi 
împreună cu dânsul au căzut aci Petru vke
voivodul său, Deseu, numit Was, Petru Ruf, 
castelam1l Cetătii de baltă, Petru şi Ladis
lau, Săcui foarte răsboinid ş.i o mare mul
ţime de ostaşi şi nobili de frunte. Iar când 
trupele ungureşti ale lui Nicolae începură să 
dea dosul şi s'o iae la fugă, ele fură din nou 
închise cu tăeturi de arbori în nişte locuri 
mlăştinoase şi băltoase, unde iarăş a căzut 
o mulţime de ostaşi, ucişi fiind de Români, 
aşa că numai puţini au putut scăpa, dar şi 
aceştia răniti şi pierzându-şi toate lucrurile, 
ce le aveau. Iar corpul lui Nkolae, voivodul 
Transilvaniei, s'a putut scoate numai cu 
mare luptă din mâ:n•ile R.omânilor, de unde 
aipoi a fost trans.portat în Ungaria şi îmnor
mântat în mănăstirea Sf. Maria din Stri
gon. In unna acestui nefericit <lezastru. noro
ouil începu iarăş să ne fie mai favorabil. Ni
colae Gara, banul Maciovei7), un bărbat vi
teaz şi răsboinic, trecu armata regelui cu 

7) Bănatul unguresc al Maciovei cuprinde partea Ser
biei de lângă Dunăre, între Drina şi Morava. 

Mânz George, lune 
Solomi George a Ghiorghichi 
Solomi Micula a Ghiorghichi, june 
Solomi Teodor. june 
Bondar Teodor, are 2 copii, (rănit) 
Piez Ioan. (rănit) 

40 Sarba Miculă, are 1 copil 

Bondar Petru a truşcului, are 4 copii 
Ardelean Ioan, are 3 copii, (mort) 
Sarba Teodor, are 2 copii 
Solomi Lup, are 2 copii, (rănit) 
fitero Petru 
So!omi Petru, are 3 copii 
flonta flore, are 5 copii 
Mânz Iosif, are 3 copii, (bolnav) 
Mânz Petru. are 2 copil 

50 Toma Ioan, are 2 copii, (rănit) 
Bondar Petru, are 3 copii 
Piez Petru a purzului, are 2 copii 
Pulo Văsălică, are 2 copii 
Piez Ioan a doli, are 2 copii, (rănit) 
Cionca Ioan a petruti, are 1 copil 
Anton Ioan, (rănit) 
Burca Miculă a Ghioghi, are 4 copii 

· Piez George~ are 2 copii 
Piez Găvrilă a ghiurchi babi, are 5 copii 

60 Popa Ioan, june 

Popa Teodor. june 
Zsunc Geon~e 
Popa Ioan, are 3 copil 

Comunic~t prin: Alex. Văcărescu, 
rig. în drept. 

Prin ocuparea Kolomeei i-am răpit duşmanului 
un important punct de sprijin în Go:iliţia ostică, la 
sud de Nistru. 

lnaintând dinspre Stanislau întăriri ruseşti s'au 
pornit spre nord dela Nadwoma şi spre nordvest 
dela Kolomea noui lupte, cari tin încă. 

ln Bucovina l'am aruncat pe duşman din colo 
de Prut. 

Cernăutul !'au ocup.a;t trupele noastre ieri după 
amiazi. Ruşii s'au retras spre Noua-Sulită. 

In Polonia rusească şi în Galitia occidentală 
au avut loc numai hărtuiel'i şi lupte de artilerie. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se 
anunţă: Pe câmpul de răsboi~ din apus du.şmanul 

In Champagne, spre oord dela Perthes lupta 
continuă. Spre ost dela acest punct i-am respins 
pe francezi, cauzându-ie mari pierderi. Ei se mai 
mentin numai în unele părţi ale tranşeelor noastre. 
Numărul prisonierilor anuntati ieri s'a urcat la l I 
ofiteri şi 785 sold.a;ţi de rând. 

Cu deplin nesucces s'au terminat şi atacurile 
făcute împotriva pozitiunilor noastre spre ost dela 
pădurea Argonne şi Verdun şi între Boureuille
Vauv;ois. 

Inăltimea 365, ce se găseşte la nord de Pont-a
Mousson ·şi localitatea Norray, pe care am ocu
pat-o în 13 februarie, după ce aim distrus din te
melie fortificaţiile franceze, le-am evacuat iarăş. 
Duşmanul n'a încercat cu fortă armată să reocupe 
această pozitiune. 

De altcum nu e nimic esential de raportat. 
Pe câmpul de răsboiu din Ost în regiunea ce se 

găseşte spre nordost del:a; Tau.roggen şi Grodno 
luptele de urmărire tin încă. 

Coloana duşmană înfrântă la Kolno a fost între
gită spre nord dela Lomsa cu trupe noui. Impotriva 
duşmanului facem un nou atac. 

Luptele pe frontul Plock-Racionz s'au termi
nat în favorul nostru. 

Până acum am făcut 3000 prisonieri. 
In Polonia, spre sud dela Vistu!Jai nu a avut loc 

nici un eveniment mai esential. Prada de răsboiu 
ce am făcut-o în luptele dela graniţa Prusiei orien
tale a sporit. Rezultatul până acum e 61.000 priso
nieri, 71 tunuri, peste 100 mitraliere, 3 trenuri crn
cea roşie, aeroplane, 150 trenuri de iarnă pentru 
transporta:rea muniţiei, reflectoare şi numeroase 
trăsuri încărcate. Număml acesta e speranţă să 
crească. 

Lupte sângeroase în f ranta. 

Rotterdam. - După o ştire din Londra, Ger
manii atacă din nou foarte violent nordul f ran
ţei pe întreagă linia. La Ypern, ei înaintează in 
masse mari rupând frontul duşmanului. In focul 
violent al artileriei şi infanteriei lupta ajunsese 
pept la pept. ne ambele părţi au fost mari per
derile, căci gratie nu s'a dat nimănui. 

Paris. - Ataşaţii militari ai statelor neutrale 
au declarat unui ziar francez: 

Răsboiul va fi lung. Evenimentele decisive 
se pot atşepta numai la primăvară, cea mai 
ir;teresantă parte a răsboiului va veni numai, 
cea din urmă sforţare ·încă n'a făcut' o nici un 
stat. Invingătorul va fi acela care. concentrând 
forte mari va rupe pe neaşteptate frontul duş-

l~ntri!e peste. f!wi~re~ unde Români; făcuse 1, . D~spre ~~st răsboiu cu Ţara româ~ească 
zulurz Şl fortlfrcatmm de apărare, cu toate scrie şi Bonfimu, comtemporanul regelui Ma
că săgetj.!e oe le trăgeau ostaşii voivodului tia, astfel: i 
Vlaicu cădeau ca ploaia asupra trupelor un
gureşti. Inimicii fură puşi pe fugă, şi ei dis
pă•rură din vedere ca fumul. In moduI acesta 
întreagă armata ce mai rămăsese se întoarse I 
către Severin, pe care l-a ocupat"8

). j 
8

) M. lohan lle Thwrocz, Chronica Hungarorum (in 
Schwandtncr, Scriptores rerum hungaricarum, tomus I. 
pag. 192): Oui quidem Nicola ns Wajvoda cum exercitu 
(valido) praedicto, fluvium llumcza (var. Iloncha), nbi 
iortalitia et propugnacula erant, per Olachos firmata, 
potenter expugnando, pertransiens, cum exercitu ipsius 
lay/~ WaJvollae copioso, cuius Capitaneus erat Drag
mer Olachus, castelanus eius de Domloyka (var. Dom
boycha) bello inchoato et certamine, fortissimo commisso, 
victoriam olitinuit, et ipsum capitaneum, multis interfec
tis, in fugam convertit, sed postremo, dum incaute ultc
rius procedcns, inter indagines et veprium densitates, 
<1c ţ(ISUS strictissimos conclusus per multitudinem O
l<1chorum de siluis et montibus invasus, ibidem.„. est 
interfectus. Et cum gentes Hu11garorum de ipso exercitu 
terga vertissent et se in fugam convertisse11t, in locis 
lutosis paludosis\indaginosis conclusi. .. per Olachos occisi 
cxtiterunt. .. tandem ... Nicolao de Gara bano de Macho ... 

I 

I 
I 
I 

ipsum regium exercitum ultra Danubium contra insul- '! 
tus bellatorum et sagittariorum ipsus Layk voyvode 
uelut imbres sagittas emittencium Valachorum, per na- ! 
vigia moe11ibus et fortaliciis firmatum transducente, ini- I 
mici in fugam conuersi. - Cf. Cbronicorum Dubnicense, l 
.c. 206. . . . 

.~Regele 1Ludovioc, adunându-şi în grabă 
oştiri, pleacă asUJJ)ra Tării româneşti din 
două părţi opuse: anume, el dete ordin voi
vodului Nicolae din Transilvania şi lui Sim~
on, fiul lui Mauridu, ca să plece ou o trupă 
foarte mare de nobili şi să atace această ţară 
.dela spate, <lin părţile, unde se mărgineşte cu 
Transilvania, iar regele atacă pe R.omâni din 
fată, de pe teritoriul Bulgariei. Laicu se în
cearcă să împiedece, la ţărmurele Dunărei, 
, trecerea oastei lui Ludovic. In acelaş timp, 
Nicolae h1ă pe ·R.omâni dela spate, intră cu 
toate trupele saile în lara românească şi în
naintă către fluviul Jalomita. Aci el află oare
cari castele, ocrnpate de garnizoane, ce aveau 
destinaţiunea să-i împiedece trecerea, însă 
dânsul alungă garnizoanele, ocupă castelele 
şi trecând repede cu oastea sa intră în luptă 
cu cavaleria lui Laicu, peste care era coman
dant Dragomir Românul. Lupta tinu câtva 
timp, însă în urmă, in~micwl fu sdrobit şi îm
prăştiat. In unna acestei 1nvingeri, Nicolae 
căpătând curaj, pătrunse în .interiorul tării. 
Intrând însă cu toate trupele sale în sânul 
m10r păduri şi strâmtori sucite ale munţilor, 
inimidi năvăliră asupra sa de pe culmile cele 
mai înalte ale mwztilor şi-l atacară cu săgeti 
şi bolovani cu atâta înverşunare, încât Nico-

r 
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I 
manului. In definitiv răsboiul nu e o luptă de ; 
asediu ci se va termina cu lupte de manevrare. I 
Nu massa ci pregătirea militară va fi decisivă. 

Japonia şi China. 
Rotterdam. - Nowoje Wremja e informatcl 

·că ambasadorul Japoniei a remis guvernului 
chinez o a doua notă în chestia Cingtaului. Nota 
din urmă are caracterul unui ultimat şi stabi
leşte pentru răspuns un termin de 14 zile. Juan. 
şikkai a convocat parlamentul chinez în Pe
king. 

Viena. - După o ştire din Jiaga, în Japonia 
s'a ordonat mobilizarea împotriva Chinei. 

Rusia nu vrea pace. 
Petro2rad. - Primul ministru rusesc, Gore

mykin a desmintit ştirile lansate priv-itor la a
popiata încheiere a păcii. Rusia - a spus Gore-
mykin - s'a înţeles cu aliatii săi că nu va în
cheia pace până când Germania nu va fi deplin 
înfrântă. 

Alte 2 milioane de soldat! germani. 

Rotterdam. - „Westminster Gazette" scrie 
speriată într'un articol despre inepuizabilitatea 
r~zervelor germane. Germanii - scrie ziarul en
glez - vor avea la primrtvară alte 2 milioane 
de soldati nou instruiti. Ziarul englez, do
reşte ca Ruşii să atragă armatele austro-un
gare-germane, cât mai mult în interiorul Rusiei. 

Ruşii iarăş atacă la UJoc. 
Ungvâr. - Spre apus dela strâmtoarea Ujoc 

am respins un nou atac a1l RuşHor. Multi dintre 
Ruşi s'a.u predat, fiind expuşi la ploaia <le gloante 
a mitralierelor noastre. 

Ocuparea Sniatinului. 
Bucureşti. - „Dimineaţa" primeşte din Ma

morniţa: După informatiunile noastre după lup
te înverşunate, cari încă decurg, trupele austro
ungare au spart frontul Ruşilor şi trecând peste 
Prut au pătruns în Galiţia până la Eniatin. 

Bravura submarinului. „u 16". 

Paris - După ·cum se comunică oficiali va
pomi francez „Viile de Lille", găsindu-se în 
drum din Cherbourg spre Dunkerque a obser
vat Marti duipă amiazi la ora 1 şi 30 minute un 
submarin german spre nord dela farul Barfleur. 
Vaporul a încercat să se refugieze, dar subma
rinul german l-a ajuns ş.i aşezând bombe în in
teriorul vapomlui, l-a aruncat în aer. Submarinul 
german a dat echipajului vasului francez un ter
min de 10 minute pentru părăsirea vaporuiJu,i. 
Submarinul german cufundându-se vaporul 
francez sub nivelul apei, a dispărut. 
~ Diferite. 

- Camera engleză a votllt proiectul amiralităţii en
gleze. în baza căruia contingentul marinei de răsboiu 
engleze se stabileşte la 2so.ooo· oameni şi pentru cari se 
usigură un sold corespunz;Hor. 

" 

iae fu silit, dimpreună :cu mai multi nobili, 
Să dea dosu.I, însă ·Românii le închiseră oale.a, 
pe unde fugeau şi astfel au fost ucişi ad în 
modu•l cel mai mizerabiL. lnfrângerea su
ferită în urma acestui dezastru, a repairat-o 
însă Nicolae Gara, care, ou un curaj admi
rabil ş.i cu deosebită tactică militară, trecu 
armata regelui cu luntrele din Bulgari-a în 
Ţara românească, cu toate că i se opuse 
Laicu. Trupele conduse de Gara alungară pe 
inimici de pe ţăr.murele Dunării, pe multi îi 
tăiară şi ocupară apoi oraşele cele mai a
propiate9). 

(Va urma). 

•) Bonfinii Rerum hung. Decad. llb. II dec. 10 (ed. 
1771) p. 357: a duabus partibus provinci<1m adori tur ... 
hse (rex) a Bulgarico .... a fronte in hostem lmpetum 
f::.cit.... instat a tergo Nicolaus, et cum omnibus copiis 
V:ilachiam lngresussus ad /alomiczam fluvium castra 

movet. Ad inhibendum transitum, castella q11edam 
praesidio munlta comperit; deturbatis iilico praesidiis 
e(lsfella cepit et transmisso confestim exercitu, cum 
La.vkii equitatu, cui Dragomer Valachus praeferat ma
num conserit. ... Nicolaus victoria potitus, adauctis ani-
mis, in provinciam penetrat interiorem, ubi cum inter 
syluas ac montium anfractus se cum universis legioni
bus insinuasset, irruentibus e iugjs montium hostibus ... 

- Guvernul otoman, a dat ordin ca toti obligatii la 
servicii de arme născuti între 1880--94, cari nu sunt scu
tiţi dela acest serviciu au să se prezinte în fata co
misiilor de asentare din Constantinopol, c<ici în caz 
contrar vor fi pedepsiţi. 

- Torpiloarele austro-ungare au împuşcat la Anti
vari, câteva vopoare franceze, nimerindu-Ic. 

- Primarul oraşului Ki:inigsberg a primit alaltăieri 
o telegramă dela împăratul Wilhelm de următorul con
tinut: Pe Ruşi i-am nimicit. Din iubita noastră Prusic 
orientală l'am scos pe duşman . .:_ Wilhelm. , 

- Monitorul oficial publică avansarea arhiducelui 
Carol Francisc la rangul de căpitan. 

- La Paris a sosit o ambulantă a Crucii roşii ja
poneze. 

- Noul ministru comun de finante a sosit ieri la 
Budapesta, unde va face vizite oficiale. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 19 Febr. n. 1915. 

Refugiatii din Oalitia - uzurari de alimente. 
Sub titlul de mai sus ziarul „Budapest" publică 
în nrul său de azi următorul articolaş: 

- De câteva săptămâni preturile aiimen
telor deodată s'au urcat în mod inexplicabil. 
Din zi în zi slănina, făina de porumb, unsoarea, 
orezul, fasolea, mazerea, lintea şi mai ales făi
na se tot scumpeşte, ba nu numai se scumpeşte, 
ci de aproape o săptămână făina a dispărut din 
circulatia publică. 

Zădarnic s'a căutat secretul acestui caz 
curios, el n'a putut fi descoperit până când 
a~entii politiei secrete au nutut descoperi în 
caîenele pe câtiva refugiati din Galiţia, cari le
gau afaceri pentru cumpărarea de alimente. 

Agentii politiei secrete au urmărit pe refu
giatii galitieni şi au stabilit, că aceştia cumpără 
alimente şi anume, colosale cantităti de făină, 
păstăioase, slănină, pe cari le înma1wzinează 
în magazine sveciale şi în camere lunare, pe 
cari alimente retrăgându-le din circulatie în ur
ma marei lor căutări să le poată urca preturile 
artificial. 

Aceştia îşi legau afacerile în cafenele, iar în 
·timpul din urmă, pentru a putea dejuca atentia 
politiei, le făceau plimbându-se pe dinaintea 
cafenelelor. Altedăti maschează un joc liniştit 
de domino, câtă vreme ei discutau numai che
stii de afaceri. 

Ieri patru inşi au fost prinşi în cafenelele 
Roya! şi Unio. Aceştia sunt: Weismann Cflinel, 
fabricant de hârtie din Lemberg, Sommer Naf
talin, fabricant de spirt din Galitia, Ben~er Ld
zâr, privatier din Galitia şi Mittefmann Ferencz, 
comerciant din Grodeck. Toti patru au fost in
ternati la politie şi vor fi expulzati de pe întreg 
teritorul tării. Azi au mai fost descoperiti nume
roşi uzurari în cafenelele „f ovârosi", „Mi ra
mare'' şi „Roya!". Aceştia sunt: Krautlzammer 
Koppel comerciant din Sanoc, Kammer Saim 
privatier din Sag şi Se/zac/mer Pinkdsz comer
ciant din Sanoc; ulterior au mai fost descope
riti: Eckstein Mârkus din Zsozsok, Hollender 
lieil din Ticin şi Hirsclzstal Samuel din Ticin, 
toti trei comercianti. 

E caracteristic că asupra tuturor acestora 
au fost găsite multe mii de coroane în bani 
s:rata şi cu toate acestea ei beneficiau de ajutoa
rele ce se dau refugiaţilor din partea autori
tătilor. 

ln urma acestei descoperiri politia urmează 
o anchetă energică şi va proceda cu cea mai 
mare rigoare fată de reful!iatii galitieni uzurari 
şi cari scumpesc alimentele, cari abuzând de 
ospitalitatea noastră, ne atacă în mod josnic. 
fată de aceşti mizerabili trebuie întrebuintată 
fără milă cea mai deplină rigoare a legii. 

Afară cu ei din tară I" 

Deschiderea şcolilor în Arad. In şedinta de 
alaltăeri d. a. a consiliului de epidemie al 
oraşului Arnd, la pr<>punera prim-medicului ora
şului s'a hotărât ca în 23 febr. a. c. să se des
chidă toate şcolile ne mai existând nici un pe
ricol de îmbolnăvire pentru copii. 

t Minerva Rozvâny născ. Herbay, soţia 
dl.ui inginer Pavel Rozvâny în mod subit a tre
cut la cele eterne în 18 f ebr. n. a. c. în vârsnt 
de 46 ani şi în al 21-lea an al fericitei sale că
sătorii. Inmormântarea defunctei va avea loc 
în 20 febr. n. a. c. la ora 3 d. a. din locuinta din 
str. Zrinyi nr. 4/b după ritul ortodox român, ;n 
cimiterul din Arad. Odihnească în .pace. 

Atentat împotriva Ţarului. „Napzod" scrie ~ă 
acum câteva săptămâni s'ar fi comis atentat 
împotriva trenului, în care se găsea Ţarul. Jn 
noaptea de 28 spre 29 Dec:. tarul călătorise cu 
un tren special la Varşovia. 

·Cu câteVia minute înainte de a sosi 
la podul de peste Bzadza în apropiere de 
localitatea fluce, a fost aruncat în aer podul. 
Tarul şi-a întrerupt călătoria şi nu s'a dus la 
Varşovia. Ancheta .pornită a constatat că cei 
doi soldati cari păzeau podul au murit în urma 
exploziei. Se crede că sub pod era pusă o bom
bă cu mecanism de orologiu. S'au făcut nu. 
măroase arestări, fiind bănuiti mai cu seama 
Polonii. 

Instantanee din Zagreb. „Az Est" dând seamă 
în Nrul său de Luni, despre o vizită a corespon
dentului său la politicianii Croati. ne dă urmă
toarea introducere despre un local public din 
Zagreb, unde concentrează muzica militară: 

„Micul toboşar al k. u. k. Infanterie-Regi
ment Dankl Nr. 53" distribue în sala de mân
care a „Grand-Hotel"-ului programul concertu
lui de diseară. Pe partea de sus a hârtiei un 
c~enar: _.Erou croat cu sabia trasă în mijlocul 
campulu1, dedesupt anul: 1741. Alăturea un 
steag plecat, din ale cărui cute de mătase se 
văd penele aripelor vulturului cu două capete. 
Dea~upra vedere din piaţa principală a Zagre
bulm cu statua lui Ielassics. Sus maroa Croaţiei 
deasupra căreia îşi destinde aripele pajura cu 
2 capete. . 

Sa_Ia înghesuită. Aproape fiecare poartă la 
butomeră roşu-alb-vânăt, colorile Croaţiei. Se 
cântă bucăţi din opere şi operete. Dar progra
mul este lucrul secundar. De căpetenie ce ~e dă 
pe deasupra Câte-o C<1ntare natională croată. 
Aplauze furtuno~se. Indaiă-ce se intonează 
„Junaz iz ~ika" (Eroul dela Lika) erumpe în a
plauze nom poporul de grăniceri şi când se in
tonează „Jncă nu e pierdută Croatia" cântă in
treg~ul_ public melodia jalnic-viforoasă. Textul e 
clupa imnul polon, melodia este croată. Intregul 
Zagreb e p!~n de. însufletire şi energii naţionale. 
Peste tot rnsboml a deprins pretutindeni cele 
~ai s_ovine simtiri naţionale. După răsboiu va 
ţ1 mai marc naţionalismul decât orişicând îna
mte de aceasta. Cine ar fi crezut aşa ceva?" 
====-========================= 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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meroase scrisori de condoleanţe dela dragii noştri 
prieteni, cunoscuti şi binevoitori, prin cari arătân
du-şi iubirea şi alipirea fată de noi, s'au încercat 
a vărsa balsam de mângăiere pe ranele Inimei 
noastre din incidentul loviturei groaznice ce am I 
îndurat Prin mourtea eroică a scumpului' şi mult 
Iubitului nostru fiu 

VICTOR POP de BOERENI, 

care ca student universitar la facultatea de medi
cină din Budapesta, ca voluntar sergent la sani
teti în reg. de inf. 63 „a căzut jertfă chemării sale" 
în etatea fragedă de 19 ani şi a murit mântuind pe 
altii dela moarte în ziua de 27 Dec. 1914 pe câmpul 
de luptă din Polonia rusească fiind înmormântat 
în comuna lionoratov din apropierea oraşului 
Thomasov, - neputând răspunde şi arăta fiecărui 
separat recunoştinta noastră, le multumim din su
flet pe această cale tuturor acelora, cari s'au gră
bit a alina durerile noastre amare. 

Lozna-mare, la 14 Februarie 1915. 

nemângăiatii părinti 

· Pachomlu Pop de Boerenl 
şi Ludovlca Jurcan 

)\~· Sava Seculin, ru_eot, a ~cedat după o 
sciiÎtă boală, în al 51 ~lea an a tătii şi 30-lea 
an al preoţiei. Rămăşitele pământeşti ale de
f1mctului se vor aşeza spre vecinică odihnă . 
Sâmbătă în 7 (20) februarie în cimitirul din fis- l •u'1••e~S!~t!T&A'~nn1111a:m11iiillil1R&mili•!i1Elllw~·if*ll&lllld 
cut. Odihnească în pace! ----l 
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