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Vorbirea P. Sale d. episcop dr. E. Miron Cristea al Caransebeşului. ; Dar, ori cât ar fi pentru noi de înveseli
: toare asemenea juste constatări, un lucru to

Arad, 20 Ianuarie. 

Din prilejul Anului-nou, im1!lţumi111d căl
duroaselor urări cei s'au făcut prin graiul ve
nerabilului arhimandrit şi vicar episcopesc I. 
P. C. S. Filaret Musta, P. S. d. eniscoo Dr. E. 
Miron. Cristea al Cairansebeşu'lui aidânc emo
ţionat a rostit următoairea vorbire admira
bilă: 

„Taată lumea stă astăzi sub .impresiunea 
răsboiului,_care-şi anmcă înainte umbra şi în 
anutl nou - 1915 - ; deci nu-i mirare, că în 
toate discuţiile 1J1oastre dăm în dreapta, dăm 
iu stânga, şi iarăş revenim la l'.ăsboi, chiar şi 
1J1oi cei chemaţi a propovădui nu numai pacea 
şi iubirea către deaproapele, ci chiar şi iubire 
faţă de duşmanii noştri. . 

In raport cu răsboiul, .poporul român· din 
patrie a făcut am~l expiiratf: un însemnat pas 
î·nainte. Până bine de curând pressa năimită 
ne prezenta în faţa opiniei publice maghiare 
în cele mai negre colori; şi aceasta o făcea 
absolut neîmpiedecată de nimeni, ba poate 
chiar încurajată de factori puternici ai ţării. 

far acum tonul ei s'a' schimbat, a devenit 
mai obiectiv. Aşa d. · e. o foaie şovinistă din 
Sighetul-Mannaţiei, care mai niainte nu ad
mitea mici aceea, ca un advocat român să se 
potă iscăli -româneşte, gforifică în articol de 
fond pe locotenentul român Ilie Ciucudeanu, 
·numi·ndu-1 mântczitor al Marmaţiei de prima 
invazie a oştilor rnseşti. Advocait:ul maghiar 
din Orndea,Geza Dombovdry, - care -
precum î'nsuş spune - avea fel şi fel de preo-

Răvaş în tabără. 
Mireasa: 

De când te-ai dus i11bit>e 
ln tabără, sub steag, 
Mi-e inima cernită 
Şi sufletul pribeag 
Alăturea de tine 
Mă aflu 'n ori ce vreme 
Ncz ştiu ce-i frica morţii 
Zădarnic tunul geme ...• 

ln preajma ta iubite 
Eu sbor neîntrerupt: 
Cdnd glonţu crud te-atacă 
De-asupra-ţi mă fac scut 

. Şi te sărut, te mângăi11 
Când stai în şanţ culcat 
Cu gândurile-aduse 

Aici, la noi în sat .• „ 

Şi ce să-ti spun? - Că sat11l 
Şi casele-s pustii -
Şi vântul par' că spune 
De-a toamnei vijelii .. „ 
Că hora, şezătoarea 
De mult au inoetat 
Că toată veselia 
Din vri!muri, s'a 'norat.... · ' 

„ .. Azi fetele n' aşteaptă 
Pe dragu 'n preajma porţii ... 

Numărul poporal pe I an 4. cor. 

cupaţiuni faţă de Români, ajunge între sol- i tuş trebue să-l rectificăm, căci din întregul 
daţi româ1ni, cari se luptau în Serbia. Vă- : mu1tora apare că ţinuta Românilor, virtuţile 
zând acolo ţinuta lor, vânjosia lor, nepreten- : !or militare şi vitejia .for, sunt virtuţi recente, 
ţiozitatea şi vitejia 'lor, cum înfruntă toate : ieşite la iveală oarecum ca surprinderi nu-
intemperiile, a rămas uimit şi scrie astfel a'1tui ' mai cu ocazia acestui răsboiu. . 

. advocat: Aceasta nu corăspunde adevărului istoric. 
„Când a mers la atac reg. de glotaşi ro- ; Din contră. vitejia soldatului român este ve

mâni dela Lugoj - generalul lor a plâns ca che şi cunoscută de veacuri. Atingând aceasta 
un copil de admiraţia lor". , chestie în discuţia cu un distins istoric de ai 

„Eu cu aceşti Români - aş cuteza să iau • noştri, acesta îmi C-OmPletează consta:talf~a 
lupta cu oricare armată din lume". Cum a zis · mea generală, cu multe cazuri concrete, dm 
viceoolonelul austriac despre ei:, cari cred -că-i de lipsă să reamintim baremi 

,.Aceşti glotaşi sunt soldaţi ideali". ' unele. „D' apoi - z1ce el - vestiţii biruitori 
Sunt pline ziarele străine de multe ase- ai semilzmei de pe câmpul pânei (1479 ), Ioan 

menea oonstatări răsleţe. f.le însă culminează · Corvinul şi Paul Chinezul n' au fost Români? 
în enunciaţi:u:nile supremilor comandanţi mi- Virtutile militare şi marea tortă strategică a 
Htari şi mai ales ale ministrului nostru pre- lui Ioan Corvinul e cunoscută în. toată lumea; 
sident conte Ştefan Tisza, care în scrisoarea iar despre Paul Chinezul zice un martor 0-

1 f. cular: sa către capul biseridi noa·stre, naltpreas m-
titul Mi•trapolit dela Sibiiu, spune, că „acele "Er ist nicht anderst i!'estanden dann, als 
manifestaţiuni înălţătoare de inimi, cari la iz- eine feste Steinmaur"I). Despre luptătorii ro
bucnirea răsboiulzzi nouă octroat au documen- mâni continuă: , •. dieselben. (Wafa<:hen) ha
lat atât de strălucit solidaritatea românimei ben ga;r sehr gestntten u. viei gememes Volk 
din patrie Cll interesele de Via(ă ale monarhiei I erschlag~n U. ~ie ha~~n auch gros.sen vS~~aden 
şi naţiunii maghiare, şi-au aflat o îmbucură- geta~ m1t sc;_h~ssen ). (I. Ursu. Bataha de 
toare continuare atât pe câmpul de luptă cdt pe camp~l ~ann. 1A4~9): .. 
şi în ţinuturile locuite de Români. Sângele A Iar pana la ~e, malţ1m~ se poate nd1ca R.°: 
compatrioţilor noştri români roşeşfe·Cll sân- man~l, a do~ed1t o cu prisos regele Ungane1 
gele nostru câmpiile de luptă. · Matza . Co_rvmul. . . 

„$1 vitejia fratnor noştri români se mani- Prmc1pele Ardealulm Rakoczy Ferencz li. 
lestează în faptele strălucite ale armatei noa
stre. I:ar acaisă supoartă Maghiarul şi Româ
nuJ în frăţească înţelegere foviturile vremu
rilor de răsboiu". 

Miresii I ericite 
De ieri - azi mâna Sortu 
l-a sfăşiat cununa 
De mirt - şi 'n loc de mire 
Cu jalea-o cununase 
- Ce-i pasă de iubire? 

De clind te-ai dus iubite 
N' am pus în plete flori 
Nici strai de sărbătoare, 
Ci merg adeseori 
L' altarul Preacuratei 
Lumină să aprind 
$i rugii calde, sfinte 
Aripa de-i întind„ ... 

... Eu cred, simt, ştiu anume 
Că tu o să revii 
Să treci prin mii de gloanţe 
Şi ori ce vijelii -
Căci veşnic ti-e aproape 
Prea bunul Dumnezeu 
Şi ruga mea fierbinte 
Iar scut iubite-s - eu ..•• 

Livia Rebreanu. 

Armăsarul lui Ostap. 

1) El a stat atunci ca un zid de piatră. 
1 ) Aceiaşi (Români) s'au bătut foarte mult, au ucis 

mult popor de rând şi au făcut mari pagube prin focul 
lor de puşcă. 

* g_ -

Tot dealul Filaretului e aci, în şosea, să vază 
trecerea gărzii împărăteşti. - (ce mergea spre 
Turcia). · 

Ca nişte Arha:ngeli tălăuzesc sotniile (com
păniile de călăr.eti) bărboase ale făloşilor Za
porogi. 

Din sus de ,han se opresc. 
Polcovnicul (comandantul) a poruncit răstt

flu şi adăpostul cailor. 
Imbiaţi de mirosul blagoslovitei aiasme ce 

adie dinspre schitul Gropăresii, pravoslavnkn 
potopesc· bătătura. 

Lumea se tine stână după ei. 
De .unde învălmăşala. 

• 
· In deobşte gloata peste măsură, nu le căşu

nează niciodată prea mare bucurie cârciumarilor. 

I Căci, din praxă cunosc, că dacă nu răsbesc 
cu o straşnică veghere, apoi, asemenea valun 
de muşterii mai mult dau prilej de jaf, decât ~e 
câştig. 

Cu osebire pe astă vreme de clocot, când ză
porul oştHor nu mai conteneşte. 

Şi, mai avan ou împielitatii de muscali, cart 
cu toată vâlva de pricopseală ce le merge, sunt 
aşa de cea'J)Câni, că dintr'o gloată, câtiva plă
tesc şi ceila:lti se îndoapă mai pe de-ageaba. 

- Din vremea Muscalilor. _;.. Dar Gropăreasa e o mehenche de muere şt 
V In~ălmăşeală _mare în bătătura hanului Oro· \ jumătate. 
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a avut mai mulţi căpitani Români, cari s'au 
distins cu eroismul lor. Aşa Pintea Viteazlll 
i'n ţinutul dela Baia-mare, unde şi azi trăesc 
în poeziile şi în toată literatura papondui din 
acele părţi eroicele lui isprăvuri. Nichita Ba
lică pe valea Murăşului. Căpitanul 'de Kuruczi 
Dragul, care î·n jurul Aradului a prins întrea
ga companie a Nemţilor dela Boroşineu cu 
ofiţerii ei cu tot; apoi Bucur Campian din ţă
rile Bârsei şi viteazul hotnogi Vasilie Balia 
din Sătmar (V. Jancs6 Benedek: „A român 
nemzetisegi t6rekvesek t6rtenete es jelenlegi 
allapota". Budapesta 1896. I - 657--664 
pag.) 

In răsboiul de 7 ani Românii s'au luptat 
în Silezia-orientaiă separat sub steagul pro
priu cum bunăoară au cerut şi acum multe 
batalioane româneşti să plece la luptă sub 
tricolorul român. Steagul acesta se păstrează 
şi acum î·n Blaj ca relPcvie istorică (Dr. A. Bu
nea: „Românii din Transilvania în răsboiul de 
7 ani". Tribuna ·literară. 1900 Nr. 232.) 

Ca um1aşi ai grăniţerillor cunoasteţi toţi 
· faptele eroice, îndeplinite în curs de aproape 

100 ani de cele 2 -regimente de grăniţeri ro
mâni, înfiinţate contra voinţei guvernului ar
delea•n şi al Saşilor (1761-1763) la stăruin
ţa genernlului Bucow, care motiva cu aceea, 
că însuşirile militare de mare valoare ale Ro
mânilor din Ardeal etc. îi îndreptăţesc la o 
organizare militairă specială. 

Din multele lor bravuri merită să amintim 
aici, cum laudă pe Romârn comandantul su
prem a1l a·rmatei din luptele cu Napoleon., ar
hiducele Carol în o scrisoare .... „Postea quam 
in defendenda civitate Limburg, ubi tota V a
lachica phalanx 16-a hanc rem ma[{na cum 
fortitudine gessit, Vigilfarum Magistri Mayer 
et CabaHni singulariter se distinxissent, bine 
duobus his Magistris numisma argenteurn 
concendum duxi."3) 18 Septembris 1796 
Arhi-Dux Caro~us. 

La 1797 Iuliu 7. generaqul baron Kerpen 
documentează, că falanga a III Valahică cu 

1
) După ce în cetatea de apărat Limburg, unde în

treaga falangă valahică a 16-a a săvârşit cu mare vi
tejie acest lucru, căpitanii Mayer şi Cabelini s'au distins 
fiecare în parte, cu aceşti doi căpitani am dus banii 
de argint. 

Din vreme şi-a pus strajă. 
In loc Se Iase hanu.I deschis larg, s'a zăvorit 

peste tot. A tras obloanele prăvăliei şi nu a lă
sat muşceriilor decât un ochiu de ge.am, cât un 
fund de ciur, şi o tărăbuşe, prin caire .ia zloţii şi 
trece marfa: pâne, zahăr, ceai, .pastramă şi ba
samac, - vudki. 

• 
O vreme merge treaba strună C1l zaporoglt. 
Vin, plătesc, iau şi se doc, zumzătnd .c·a aI

binele la U'Tdinişul ştubeului (.coşniţei). 
Dar, iată că sub şopronul hanului, care se 

lasă ca o aripă de corb, se iveşte un soiu de căp
căun, un „haidum", cu un ochiu scurs din miel
ciu, călare pe un sur tărcat, povârniclu, ca un 
căluţ dela comedie, dar legat din încheeturi ş~ 
ager ca o spangă. 

- Ostap, he, Ostap !, boşcorodesc tovarăşu 
voioşi. 

O cli·pă Ostap ,pare nedumerit şi îşi învârte
şte armăsarul în loc. 

Cu caJ)ul lui cât o dimirlie, netesăfat şi hâ<l, 
şi cu picioarele -ce-i atârnau cu curelele scărn 
până în pământ. pare un fel de Ba.bă-Hârd ele 
iarmaroc (de târg). 

Da·r nedumerirea lui nu durează muH. 
Văzând obloanele hanului zăvorite, se tn

cruntă, desca~ecă, îşi desface poalele caftanutm, 
îşi vâră amândouă mâinele în buzunările panta
lonilor, îşi înfurcă picioarele şi, cu singuru-i o
chiu rămas ·limpede, se uită chiondrâş şi batjo
coritor la tovarăşii cari se prefiră pe dinaintea 

„JtOMANUCH 

toată ocaziunea s'a distins, cum se cuvine u
nor beligera<nţi viguroşi... „non obstantibus 
variis adver:sitaHbus et inimkis tempestatibus, 
indefesso fervore et summa audacia se distin
xisse - testor'' 4), pentruce oomandanţi:lor şi 
întregului oorp „plenam meam et indubita
tam f iduciam et ani mi complacentiam hisce 
notam facio". 5) (G. Bariţiu: „Istoria Reg. li 
românesc de graniţă transilvan". Braşov, 
1874 pag. 23-24). 

Generalul baron Uavid Ursu, eroului dela 
Lissa, posesor ai! ordului Maria Terezia, cel 
mai mare ord militar, i-s'au făcut la 1866 im
pută-ri, că vrea să valahizeze arma ta, încăl
ţându-şi soldaţii cu opinci, oa să poată mai 
uşor sui dealurile; ilar acum însăş comanda 
armatei le întroduce, găsind de practice opin
dle atât de mult batjocorite de unii, iar atât 
de mult iubite de noi, oari am ieşit din ele. -
Arhiducele Albrecht .astfel i-a zis cu ocaziu
nea unei reviste militare ţinute în San-Boni
facio: 

„Ich gratuliere Ihnen Herr General zu 
einer so schonen Brigade (curat românească). 
Sie haben hier ein Regiment (50) welches 
iiir seine Trene unde Standhaftigkeit an der 
Pahne seines 1. Bataillons die goldene Medallle 
tră2t: die einzi2e in der 2anzen Armee in die
ser Art. lch bin iiberzeugt, dass wenn der Au
genblick gekommen sein wird, dieses ausge
zeichnete Regiment ebenso brav sein wird, 
wie lhre Vorfahren. (Baritiu pag. 69) 6) • 

·Cu astfel de virfoţi miiitare nu-i mirare, 
dacă cetim, cum a biruit caporalul avansat 
sergent Nicolae Ciobancan. din Dâ.rja, glotaş 
în 1reg. 32 (comp. I), numai c.u 6 soldaţi ro
mâni asupra unei companii întregi de infan
terie rusească, parte nimicind-o, parte risi-

') „.Dovedesc, că fără considerare Ia diferitele te11;1-
pestăti duşmane şi împiedecătoare, cu zel neobosit şi 

cu cea mai mare vitejie s'a distins. 
1

) „ . .le arat acestora credinţa mea deplină şi sta
tornică şi complăcerea sufletului meu. 

8
) Te felicit d. general pentru o aşa frumoasă bri

gadă. Dv. aveţi aci un regiment (50) care pentru cre
dinta şi statornicia lui poartă medalia de aur pe drapelul 
1-lui său batalion singurul în întreagă armata. Am con
vingerea, că sosind momentul, acest distins regiment 
se va face vrednic de renumele înaintaşilor săi. 

ferestruicei cu marfă. 
Apoi de-odată începe s'o spur.ce pe căzăce

şte şi trânteşte un .pumn în tarabă, pe care o 
face zdrob! 

Toti, întâiu, par uluiti. Pe urmă prind inima 
şi încep să zbiere cu el, ridicând pumnii! 

Orăşănimea adunată, înfricată, fereşte tn 
lătnri, ca potârnichile când copoiul le Unge 
urma. 

IndârHrea foi Ostap creşte. 
Cu amândoi pumnii se asvârle în obloane. 

Dar obloanele sunt trase în fer şi zornăesc fără 
să le pese. 

Atunci Ostap se nărue cu umărul; apoi, cu 
spatele, cu ipicioarele şi cu tot trupul, pooninu 
ca ·Un baros în nicovală! 

Ceilalti, îmbărbătaţi, fac .Ja fel, până ce obioa
nele şi tâtânele slăbesc. 

Iată-l, însfârşit, pe Ostap împins de Zapo
rogi, răs.bind val-vârtej pe sub uşchioml pră
văliei. 

- Zdradski (bravo) Ostap !, răcnesc ei vo
ioşi, ospătându-se din grămezile de pâni, din 
ciosvâ·rtele de pastramă şi mai ales din zăcă
toarea de rachiu, - dar ce rachiu! Incă nebo
tezat. Tare de sparge gura. Numai ·lamură ae 
drojdie! 

Cât ai trage cismele, crivăţul a măturat pră
vălia! 

fiecare, soldaţii d'ava•lrna cu supiriorii ga
lonaţi, ciordesc ce pot şi plătesc cât vor, în co
peici, groşiţe. 

Joi, 21 Ianuarie n. 1915. 

pirrd'o (Ia 3 Decemvrie între Kuti şi Rostok
Ga!liţia.) 

Am reamintit aceste fapte nu doar că aş 
dori să glorihc răsboaiele, ci ca să dau expre
siune unei convingeri nu numai a mele sau 
a dvoastre, ci - cred că - a întregului popor 
român din patrie, că - dacă merităm liber
tate naţională pe teren politic, economic şi 
cultzzral şi sprijin în toate prvin(ele - aceasta 
o merităm nu numai pentru numărul şi im
portanţa noastră în acastă ţară, nu numai 
pentru vitejia ostaşilor români din răsboiul 
actual, ci 

1 pentru vitejia şi sprijinul dat acestei patrii 
de poporul român În Întreg trecutul său de a
tâtea veacuri. 

Iar de altă parte aceste momente ne întă
resc bizuinţa în propriile puteri şi ne fac să 
privim cu încredere deplină în viitorul acestui 
popor. 

... Tuturor doresc să ne realizeze D-zeu în 
acest an nou în cadrele iubitei: noastre patrii 
toate drepturile, pe cari de atâta timp le ce
rem şi le merităm, şi aiceasta nu numai spre 
binele şi înaintarea ooastră - a Româniilor, 
ci şi spre consolidarea şi înflorirea patriei şi 
pentru întărirea tronului gilorioaisei case a 
Haibsburgilor, ai cărei credincioşi supuşi am 
fost şi suntem." 

Misiunea Austro-Ungariei. 
Acesta e titlul unui interesant aricol, care a 

fost publicat nu demult în foaia „Fremdenblatt'' 
dela Viena, despre care se ştie, că e organul de 
publicitate aJ ministrului de externe austro-un
gar. Scopul publicării lui a fost de sigur acela, de a 
constata, că monarhia noastră austro-ungara 
în formaţiunea ei de azi, cu multele ei popoar~, 
e o trebuinţă, care trebuie să existe şi în viitor', 
întreagă şi neştirbită, aşa cum e acum. 

Dar constatarea aceasta s' a făcui şi de ciltff, 
cu muJt mai înainte. Dela Palacki încoace se tot 
accentuiază mereu, că dacă Austro-Ungaria mz 
ar exista, ea ar trebui creiată. Pentrucă în ade
văr, are misiune (rol) mare de împlinit, r.a zid 
în contra expansiunei slave. $i adevărat e, şt 
ştiut de toată lumea e şi aceea, că acest întreg 
politic, numit monorhia austro-ungară, e formar 
astfel, ca fiecare parte din el să-şi poată găsi 
dreptul ei. 

Unul ne mai putând răzbi rachiul cu păharut 
său de apă, dă drnmul unei pite întregi în ză
cătoare şi după ·ce o înmoaie straşnic, începe 
să şi-o stoarcă pe gâtlej, ca pe un uriaş cior
chine de strugure! 

CeHalti iau pHdă şi fac aşişderea. 
Şi cheful merge strună până când polcov

nicul (comandantul) prinde de veste şi porunce
şte gornistului să trâmbiţe adunarea! . 

• 
In vremea asta Ostap ese din ha.111 StUb strea

şină, merge la armăsar, H pupă pe brezdătură, 
îi ia capul în brate, ca şi cum i-ar descânta, ii 
giugu!eşte ca pe o ibovnică, şi U şopteşte ceva 
tainic în ureche. 

După care intră din nou în han, fa indulc1-
rea de obşte. 

In mulţimea strânsă ca fa urs, e lume de toa.:. 
tă mâna. Şi mitocaini în poturi; ş.i târgoveţ ln 
spentere; şi protipendadă în straie nemţeşti; şi 
prostime săracă; şi înstăriţi. 

Toti cască gura la Cazaci ca fa altă năzgu
-die. 

Cine li s'ar pune în contră? 
Când goarna sună a treia chemare. Ostap, 

care se lasă cel din urmă în han, ese şi el să 
încalece. 

Dar abia -se iveşte în prag şi surul rotat, ·
cade năglăbie la pământ, ca înjunghiat în tâm
plă! 

Zbate din picioare. Geme. ttolbează ochii. 
Scoate spumă printre zăbale! Suflă greu pe nări 



„ 

Joi, 21 Ianuarie n. 1915. 

Na lucrurile acestea, de toată lumea cuno
scute, trebuia deci să ni le svună de nou foaia 
vieneză a domnului ministru de externe, ci in 
aceste zile de grea cercare, când popoarele m"
narhiei austro-ungare aduc cele mai mari jertre 
pentru tron şi patrie, - în speranţa croirii unei 
sorti mai bune pe seama lor, - datorinţa celor 
dela corulucerea monarhiei ar fi să arate în moa 
amănunţit, că ce se va face, ce drumuri se VO'r 
deschide, ,pentmca întru. adevăr fiecare parte 
naţională a monarhiei să-şi poată găsi dreptul 
ei, fără a mai fi împiedecată de alţii? 

Asta e ce se doreşte din partea milioanelor, 
până acum desmoştenite, ale monarhiei austro
ungare: lămurirea drepturilor !Cari li se vor a
{X)rda după sfârşitul răsboiulu.i, în scopul con
servării proprii naţionale, dar şi în scopul con
solidării şi a întăririi monarhiei. Pentrucă ete 
drepturi aşteaptă şi drepturi cer, nu remuneraţie, 
bacşişuri, farude şi .preamărir.i ! Ele şi-·au făclll 
datorinţa faţă de tron şi patrie, facă-şi deci <la
t oria şi fată de ele cei dela conducere, însă nu 
spunârul mereu, că monarhia austro-wzgarll, e 
o trebuinţă, care trebuie să existe şi în viitor, 
să existe pentru totdeauna, ca un soa.re binefă
cător pentru cei ce -0 compun, ci spunârul lim
pede şi la înţeles, că cei dela conducere ce au 
de gând să facă, pentruca razele bine! ăcătoare 
ale acestui soa.re se poată străbate cu siguran(ll 
şi în căsutele noastre mai modeste, nu numai 
în palaturile cele mari, înviorându-ne şi pe not, 
pe cei mai mici, şi întârindu-ne pentru alte tlm
puri, .când iarăş vom fi chemaţi să ne facem da
toria faţă de tron şi patrie?! 

(„Tel. Rom.") 

De după culisele dlplomatlel. 
- Un conflict între dnli Filrstenberg şi Take 

Ionescu. -
Acum o lună de zile d. Take Ionescu a sus

sustinut între altele într' un articol publicat, în 
ziarul francez bucureştean „La Roumanie" (nr. 
din 2 Dec. v. 1914), că pe timpul răsboiului al 
doilea balcanic ambasadorul austro-ungar de 
pe atunci la Bucureşti principele Fiirstenberg 
ac{ualmente ambasador la Madrid, d-a cetit 
şi tradus o telegramă trimisă lui de contele 
Berchtold, în care se spunea, că la nevoie Au
stro-Ungaria ar apăra Bulgaria cit armele în 
mână şi că d. Take Ionescu l' ar fi oprit pe 
principele Filrstenberg să aducă la cunoştintă 
telegrama aceasta ministrului de externe al Ro
mâniei de pe atunci Titu Maiorescu. 

Afirmaţiunea dlui Take Ionescu făcută în 
„La Roumanie", c"are a produs de sine înteles 
o penibilă senzatie în cercurile diplomatice, a 
fost desmintită zilele trecute. Sub titlul „Take 
Ionescu mincinosul" ziarul berlinez „Lokalan
zeiger" a publicat Vineri următoarea tele1tra-

de spulberă tărâna. Horcăie, ca o vietate ce tra
ge de moarte! 

- E deochiat, şopteşte gloata nedumerita. 
Unul se repede cu o donită de apă, .pe care 

i-o varsă pe cap. Altul se pleacă să-i descânte 
de săgetătură. Un al treilea trage briceagul să-i 
lase „spânzui ". 

Totul e de-ageaba. 
·Clipă cu clipă armăsarul se prăpădeşte. 
lşi domoleşte spasmul. Se întinde lat. Işi în

ţepeneşte picioarele. Lasă pleoapele. Scoate 
limba lată printre sidefol clobanţilor şi gata. J: 
ca şi un stârv ... 

Lângă el, Ostap îşi smulge câltii din barbă 
cu desnădejde. Se bate cu pumnii în piept. Răc
neşte. Se vaicără ca o bocitoare. Plânge. Se 
tăvăleşte prin ţărână. Se roagă: 

- Bojio, bojio .... 
Lumea. iertându-i isprava de adineauri, în

cepe să se înduioşeze, să murmure, să-l căi
nuiască, să-i ia partea, lui şi calului: 

- ·Bietul om! Păcat de aşa mândrete de 
vită .... 

Acum, Ostap, se ridică din praf. Jşi şterge 
ochii cu mânecile caftanului. Scoate şeapca-i cu 
fundul lat cât un taler de fleici şi - începe să 
cerşească, pe ruseşte. 

î 

Un cirezar din partea Vergului, care a um- , 
blat după vite prin olaturile Kişinăului şi mai 
departe, şi care o cam rupe la rusească, gă-

mă ce i-a fost trimisă de Biroul de Corespon
dentă din Viena: 

- „Biroul de corespondentă este împuter
nicit să :publice următoarea declaraţie a am
basadorului austro-ungar la Madrid, principele 
de Fiirstenberg: 

„In timpul activitătii mele de ambasador la 
Bucureşti, nu am arătat niciodată ministrului de 
interne de atunci, Take Ionescu, o telegramă 
cu cuprinsul indicat de dânsul. Aceasta cu atât 
mai putin puteam s'o fac, cu cât n'am primit 
nici o telegramă de asemenea natură. Take 
Ionescu nici n'a fost în situatie să mă oprească 
să aduc Ia cunoştintă o telegramă a guvernu
lui meu ministrului de externe român, singu
rul competent în. această chestiune. De altfel, 
trebuie să stabilesc aci, că d. Take Ionescu în 
timpul ultimului său ministeriat m'a asigurat 
de mai . multe ori, că mântuirea României o 
vede numai în ataşarea ei de puterile centrale, 
- căci patria lui e amenintată de primejdie 
numai de partea Rusiei". 

La aceasta „Lokalanzeiger" ob~f'rvă: 
„Rectificarea aceasta a ambasadorului au

stro-ungar nu va găsi un caz asemănător în isto
ria diplomaţiei. Prin aceasta un politician cu 
influentă a unei tări cu vază capătă o palmă 
morală". 

'f( . 

Drept răspuns la acest comunicat d. Take 
Ionescu publică în nrul de Vineri al ziarului 
„La Roumanie" sub titlul „Pentru adevăr" un 
articol mai lung În care mentine În Întregime 
toate decfaratiunile sale. 
=-==-:ax=============;=;==:::s::============= 

Bulgaria lată de România. 
- Părerea cercurilor din Sofia despre 

intelegerea româno-bulgară. -

Bucureşti; 18 Ianuarie. 

In oercurile politice d-in Sofia se vorbeşte 
serios de o apropiere Tomâno-lrntgairă. Până 
acum u'a trainspirat obiectul înţelegerei şi nici 
concesiunile pe cari şi le-a!r faoe cele două 
ţări. 

E fapt însă că în Bulgaria a făcut bună 
impresie înţelegerea pentru transitnt comer
\:ial, care a adus o bună dispoziţie pentru o 
apropiere româno-bulgară. . 

E destul, se spune, că fată de campania 
unor ·ziare ·străine cari au lansat svonuri· ten
denţioase, ziarele bulgare s'au grăbit a le 
desminţi. 

Astfel ziarul guvernamental „Dnevnic" a 
publicat un comunicat oficial prin care des
minte svonU:l că tratativele român~bulgare 
s'a:r fi rupt, în unnătorii termeni: 

seşte omenesc lucru să-i slujească de tălmaciu 
către multime: 

- Jupâni dumneavoastră, lămureşte el, să 
ne milostivim cu ce ne lasă inima, să-şi pună 
scula la loc, că-l ucid vagmiştrii în bătăi! E şi 
el pravoslavnic d'ai noştri şi se duce împotriva 
păgânului. 

· Ş ca să rupă ghiata. cirezarul, scotocind 
printr'un portofel de marochin cu vre-o şase 
încuetori, îi zvârt.c muscanului în şapcă două 
pataşce de argint. . 

Ceilalţi, înduioşaţi, dau care cât i se pricepe 
punga. 

Iar Ostap, bătând la cruci, multumeşte zme
rit: 

- Bogdaprosti. ... 
. Sfârşind pomana, cazacul îşi vâră banii în 
şerpar, îşi potriveşte şapca p'o sprânceană, se 
pleacă asupra armăsarului cu evlavie, îi scoate 
căpeţelul, îi desface chinga, îi ridică şaua şi se 
încarcă cu ·ele în spinare, îl mai pupă odată pe 
brezătură şi înclinându-se adânc către gloată, 
cu paşi de lup, îşi ea drumul în spre pâlcul or
tacilor săi. 

Toti, uitând de cal, îl urmăresc cu privirea 
cum se duce împovărat de lucrurile armăsa · 
ruini. 

Şi nu o singură păreche de gene se înrou- · 
rează de lacrimi. j 

Dar, ajuns departe de han, ca Ia o bătae de · 

(6 

- Svonul lansat de anumite ziare strdine 
că tratativele româno-bulgare în vederea unei 
înţelegeri s'au rupt, nu corespund realităfei. 

Aceste svonuri sunt lansate în mod ten
denţios. 

După ştirile ce avem din sursa cea mai 
autorizată, putem afirma că aceste tratative 
continuă încă". 

Comunicatul acesta a foşt unanim a1pr0-
bat î;n cercurile politice, cari manifestă o vă
dită tendinţă pentru o înţe1egere cu România. 

Interesele Italiei in Balcani. 
lntelegerea cu Grecia este vremelnică. - O 

Serbie mare nu convine Italiei. 

- Din presa. turcească. -
Semiofidosu1I „Tasfir Echear" din Constan

tinopol, considerat ca organ personal al lut 
Enver-paşa, mmistru de răsboiu, ocupându-se 
de interesele lta11iei in Balcani scrie: 

„lncă de acum trei luni a început să se şo11-
tească în anumite cercuri că /tal.ia caută să ob
ţină un rol preponderent în politica viitoare dtn 
Balcani. 

Primul ei pas I ăcut în această direcţie a f osr 
înţelegerea cu Grecia, care i-a permis ocurxzrea 
Valonei. 

Interesele Italiei însă sunt în controaicţie cu 
cele me Greciei şi de aceea înţelegerea interve
nită între ambele ţări este timpurie". 

Mai departe ziarui turc spUlI1e: . . 
' „Un aU interes al. Italiei în afară de ocupa-

rea Valonei şi a unei părti din Albania, este şi 
împiedecarea mărirei Serbiei, al, cărei ideal na
ţiorwi, este eşirea la marea Adriatică, care va · 
putea fi apoi întrebuinţată şi de Rusia, în dauna 
Italiei. 

JtaJ,ia voeşte să rămânit stdpână în viitor a
supra Adriaticei şi de-aceea caută sprijinul, sau 
mai bine zis alianţa României şi Bulgariei". 

• 
.Publicăm cele de mai sus .Cu titlul de jufor

matiune, asupra felului cum se interpretează 
atitudinea Italiei în Turcia. 

puşcă, la o cotitură de drum, Ostap se opreşte, 
ca şi cum şi-a adus aminte că i-a rămas ceva 
la han. 

Cei cari ii urmăresc din ochi, ii văd ducân
du-şi degetele la gură haiduceşte şi aud îndată 
trei fluerături scurte ca în codru! 

Nimeni nu îşi poate lămuri rostul lor deo
camdată. 

. ... Când, iată că, la chemarea lor, armăsarul 
care de abia de-o clipă îşi dăduse duhul drep
ţilor, învie, sare ca o minge, se proţăpeşte pe 
picioare, se scutură ca de murzicătura lupului, 
ciuleşte urechile şi, sărind _ca un eid, o ia la 
goană spre stăpânu-so, nechezând, ca şi cum 
şi-ar bate joc de mulţime! 

Când e lângă Ostap, căpcăunul, încărcat de 
samar, cume, din fugă, oblu, cum a-i încăleca un 
pârleaz, i se proţăpi în spinare poruncind mul
tumit: 

- Paşol. ttia ghidi ca ph olu! (Haide hoţo
mane !) 

• 
Şi în vreme ce stăpân şi vită, într'o tainică 

înţelegere, se pierd în nourii de şperlă stâmiti 
de buestrul tăcănit al surului, ce pripeşte spre 
polc, broajba lumii păcălite, râde .prosteşte in 
bătătura hanului Oropăresii, din dealul Filare
tului, de -- afurisitul de Muscal.... 

M. I. Chlrltescu. 



Răsboiul. 
Telegrame oflclale. 

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

Budapesta 18 Ianuarie. - La nord de Vistula 
nimic remarcabil. 

Noui operatiuni Împotriva Prusiei 
orientale. 

London. - „Daily Telegraph" primeşte din 
Petrograd ştirea că Rusii nornesc operatiuni 
importante împotriva Prusiei orientale. Din a
ceasta se poate vedea că statul lor ,. nu e 
neliniştit din cauza Varsr)Viei. 

Lupte la Tarnow. 
Pe culmile Ila ost de Zakliczyn a silit focul 

concentrat al artileriei noastre pe Ruşi să pără- Cracovia. - „Nowa Reforma" anunţă: Şra'P
sească la unele locuri şirul prim al liniei lor de foc. nelele şi granatele ruseşti au făcut pagube 1n 

Mişcarea lor de retragere a tras cu sine duş- împrejurimea dela Tarnow î.n orăşelul Bogtt
manul şi la alte părti ale frontului, aşa că la ur- milovice şi satele din jur. In Bog·um11ovice 
mă a evacuat pozitiile sale din front în reltime au fost stricate edificiul gării, poştei şi 
de 6 klm •• retrăgându-se sub focul cel mai efec- altele. ln Wieszchosfavke a ars castelul unul 
tiv al artileriei şi mitralierelor noastre în disordine moşier, granatele au stricat casa deputatulul 
pe cea mai apropiată linie de înălţimi. Witos şi biserica. Ruşii au bombardat afară ae 
• Cu _a~est prilej a părăsit multe arme şi muniţii aceasta '1ocalitătile Rudka, Lestovice şi Oorla-
m poz1ţule abandonate. vice. Loouitorii s'au refugiat în Bohemia 

Pe restul frontului a fost în Oalitia de vest · C · . v • • „ 
numai luptă de artilerie. . .rac_ov1'!· - D.upa cum .sicrie „~aprz~ mal 

In Carpati au avut loc numai ciocniri neimpor- multi of_it~n polom aiu ronhrmat ştir~ ca Ruşll 
tante de patrule. · 1 au fo.losit. m :lupta dela Lovcovek (Gahtia) bombe 

Berlin 18 Ianuarie. - Dela cartierul general ·de ecraztt. 
german se anuntă: Viena. - Dela cartierul :pr.essei se anuntă: 

Pe câmpuD de luptă vestic a fost în regiunile Ruşii ocupând gara dela Tamow, artHeria noa
dela Nieuport numai luptă de artilerie. In zilele stră a distrus-o cu foou:l ei. 
din urmă nu am mal observat mişcări duşmane 
de atac. 

Pe tărff.ill mării au aruncat valurile mat multe 
mine engk l~-~. „ 

La Labci~·•elle, la nord-ost de Albert, unde au 
prins iară:; teren Francezii în cimiter şi în fer
ma la sud., est dela aicesta, i-am alungat cu atac 
de liaiond\ făcând prisonieri 3 .bfit\eri (Şi 100 
soldaţi. 

In Argonnes am !cucerit mai multe ~ranşee 
franceze şi am. nimicit aproape cu totul pe apără
torii lor. 

Ata.cu1 Prancezil-0r contra poziţiilor noastre la 
nord-vest dela Pont a Mousson pe înăltimile la 
depărtare de 2 klm. spre sud dela Vinczey, a a
juns până la poziţiile noastre. Lupta tine încă. 

ln Vosgi şi Alsacia de sus au fost vifori mari 
de zăpadă şi ceată ceea ce a împiedecat opera
ţiunile. 

Pe câmpul de luptă ostic este în Prusia de ost 
neschimbată situaţia. 

ln Polonia de nord au încercat Ruşii să-şi spar
gă cale peste sectorul Vukra la Radzanow, dar 
i-am respins. 

ln Polonia, la vest de Vistula, nu s'a întâm
plat nimic esential. 

Budapest, 19 Ianuarie. - Della cartierul princi
pal se anunţă: In Polonia şi în Galiţia occiden
tală sunt în curgere lupte între artilerii. In Car-
paţi nu e nimic nou. Din lUlele tinuturi se anuntă 
ninsori mari. 

La Iacobeni, în Bucovina de sud am respins 
un atac al Ruşilor, cauzându-le pierderi. · 

Pe câmpul de răsboiu dela sud situatia nu s'a 
schimbat. 

Berlin, 19 Ianuarie. - Dela cartierul principal 
german se anuntă: Pe câmpul de răsboiu din ost 
afară de hărţuielile neimportante, pe întreg fron
tul au avut loc numai lupte între artilerii. 

Berlin, 19 Ianuarie. - Dela cartierul principal 
german se anuntă: Pe câmpul de răsboiu din apus 
vremea a fost foarte nefavorabilă. In Prusia orien
tală nu e nimic nou. 

Lângă Radzanow, Biecun şi Sieprc i-am res~ 
plns pe Ruşi cauzându.Ie mari pierderi. Am cap
turat mai multe sute de Ruşi. 

Spre ·apus dela Vistula şi spre ost dela Pilita 
situatia în general e neschimbată. 

Constantinopol, 19 Ianuarie. - Dela cartierul 
general otoman se anuntă: Trupele noastre cari 
operează în Caucaz îşi apără viguros pozitiile îm
potriva Ruşilor, cari atacă cu lU1 număr covârşitor. 
Incercarea duşmanului de a învălui aripa unui 
cort> de armată al nostru n'a reuşit. 

In lupta ce s'a desfăşurat spre apus dela Chor 
între cavaleria noastră şi cavaleria rusească, duş
manul lăsând mortl şi răniţi pe câmpul de luptă 
a luat-o la fugă. 

Nenorocirea unul pllot rus. 

Budapesta. - Dela cartierul priessei se anun
ţă: Ofiţerii ruşi făcuti ·prisonieri povestesc că 
un pilot rus, o rudenie a generailu~ui rus Soholl, 

. care a căzut nu ide mult pe câmpul de răsbom, 
' a încercat să treacă în sbor Carpaţii, pornin<I 
din Câmpulwng1 -ea să spioneze poziţii duşmane. 
Prlotului i-a îngihetat însă mâna dreaptă Tn 
curSUil sborului şi aiproa.pe de Iacobeni s'a pră
buşit cu aparatul. !Pilotul a ·murit. 

Ruşii atacă la Iacobeni. 

Bistriţa, - Ruşii au pornit din nou ofensiva 
ta ·Iacobeni. Situatia de altcum nu s'a schimbat, 
situatia trupelor noastre e bună. 

· Cooperarea trupelor' germane şi 
austro-ungare. 

Budapesta. - „Politikai ffirad6" anunfă din 
Roma: „Giornale d' Italia" scrie că· împotriva 

· Serbiei vor /coopera cu armatele austro..:cm- -
!!are şi trupe germane. Numitlll ziar italian e 

· de părere că acest fapt va avea o mare tnfluinfă 
asuP' a statelor balcanice. 

Ordinul de zi de Anul-nou al 
regelui României. 

Pentru Anul-Nou oriental M. Sa regele .Per
·dinand al 1României a dat următornl ordin de zi 
.către armată: 

Ostaşi, 

„La începutul anului. nou gândul Meu se rn
dreaptă cu mulţumire către armată. 

Sunt aproape 25 de ani de când lucrez din 
tot sufletul pentru desvoltarea şi îmbunătăţirea 
puterei armate. ln acest pătrar de veac în care, 
prin contact aproape zilnic, strânse legături. ae 
încredere s' au format între mine şi oştire, am 
putut urmări cu adâncă sati.sfacţ;une progre
sele însemnate ale armatei, dovedind prin silin
ţele depuse şi prin rezultatele dobândite, că Jerr· 
fele ce (ara a făcut şi dragostea cu care lntâlul 
rege o îmbrăţişa, nu au fost zadarnice. 

ln anul ce a trecut, mulţumită concentr(J.rtror 
mai lungi, instrucţia mai cu seamă a regimen· 
telor de rezervă a progresat în mod simţitor. 

Ţara, cu Mine, vă privim cu încredere. Dar 
aceasta vă impune sfânta dat.orie de a păstra 
neatins renumele câ.ştigat şi de a lucra merea 
cu abnegaţie şi fără preget, astfel că ln orice tm-

:Ruşll se pregătesc de ofensivă în prejurare, ţara să se poată sprijini pe voi, scutur 
Galltla. ei cel tare". 

_Viena. -„ Corespondentii de răsboiu i:tşi · „Ofiferi, subofiţeri şi-soldaţi, vă urez la to(J 
scrm că Rusn se pregătesc pentru o ofensivă ani multi şi fericiţi" · 
puternică în OaHUa de mijloc. Spre apus dela j Dat î B t: la I · 
Vistula se poate aştepta o Juntă decisivă, în- n ucureş 1• 1 anuarze 1915. 
dată ce vremea va fi mai favorabilă. I Ferdinand. 

Joi, 21 Ianuarie n. 1915-. -------
„ln viitoarea Ungarie va avea 

loc numai Maghiarul!" 
Conferenta dlu1 prof. univ. Cholnoky Jen(j. 

Arad, 20 Ianuarie. 
Duminecă, în 17 Ianuarie n. la ora 5 d. a. d. 

Cholnoky Jeno, profesor la universitatea din Cl:uj 
a tinut în sala mare a „Palatului Cultural ungu
resc" din localitate o conferentă despre actualul 
răsboiu mondial. Conferenţa a fost ascultată de 
un public numeros şi ales. 

D. profesor Cholnoky e un savant cu bun re
nume la Unguri. Dânsul a petrecut multă vreme 
în Rusia, China Şi Japoniia şi e un mare cunoscă
tor al stărilor din răsărit. - Dsa e un descendent 
direct aE vizirului ungur Tohotom şi ca atare un 
băiat al său posedă falnicul nume al acestui vizir 
de pe vremuri. 

Conferenţa dlui profesor Cholnoky a fost ascul
tată cu mare atentiune şi ia. fost des aplaudată. 

Conferentiarul nu a spus lucruri noui, dsa a 
. voit numai să încurajeze şi să întărească convin

gerea celor de acasă în învingerea sigură a ar
melor germano-austro-ung.are. 

In culori foarte vii şi cu hărti geogr:afice con
ferentiarul a arătat rezultatele strălucite de până 
acum ale armellor aliate precum şi exprimândulşi, 
totodată, convingerea relativ Ila isbânda finală si
gură a armatelor monarhiei şi a Germaniei. 

Vorbind despre România d. Cholnoky a spus, 
că la · isbucnirea răsboiullli dânsul a avut mari 
temeri că I ormându-se blocul balcanic Austro
Ungaria va li atacată şi din partea României. Dar 
laudă se cuvine guvernului român care nu s' a lă
sat terorizat de strada Bucureştilor şi a laşilor, 
a căror opinie publică era cumpărată de Muscali, 
- ci având în vedere interesele superioare ale 
statului român, a hotărît neutralitatea României. 

In curând, sperez, opinia publică din România 
se va cuminti. Dovadă este cazull dlui Const. Miile, 
directorul „Adevărului", care până ieri era cel 
mai neîmpăcat duşman al monarhiei, iar acum îşi 
reclll'l'loaşte rătăcirea sa, îşi aruncă cenuşe pe cap 
şi printr'o declaraţie publicată în fruntea ziarului 
său „Adevărul" cere publicului iertare pentru tre
cutul său, făgăduind că în viitor va fi mai cu
minte. 

Ca geograf savant d. Cholnoky spune, că nu
mai acel stat se poate mentine veacuri numeroase, 
care are hotare naturale. ln consecinţă Ungaria 
numai acestui fapt î~i· poate mulţumi, în mare 
parte; existenta sa. Cauza că am fost iatacati acum, 
e, că la miazăzi nu avem hotare naturale,. râul ne. 
putându-se considera de hotar natural. 

In consecinţă răsboiul din Serbia va rezulta 
- pentru noi o anexare de teritor din Serbia către 
Ungaria până la mzzntii Balcani~ prin ceea ce intre
gitatea statu'lui maghiar e asigurată pe veci. 

ln acest viitor stat puternic maghiar - spune 
cu emfază d. profesor Cholnoky - va avea loc 
numai Maghiarul, care naţiune înmulţindu.se va fi 
una din naţiunile cele mai puternice, cultă şi înflo
ritoare şi, păzită. fiind de brate credi11cioase va 
exista în veci. 

„Ungaria nu a fost, ci va fi" - îşi termină 
d. prof. Cholnoky conferinţa dsale. 

- Din cauza marei abundente de material 
am fost siliţi să suprimăm mult matrial. pentru 
numărul acesta. u 

Ultima ora. 
-

TRUPELE AUSTRO-UNOARE AU AJUNS 
LA KIELCE. 

Budapesta. - „Pester Lloyd" scrie: „Daily 
Telegraph" e informat din Petrograd că trupele 
austro-ungare au ajuns la Kielce. Ruşii declară 
oraşul de neimportant din punct de vedere strate
gic şi îşi concentrează trupele în R.adom. 

LUPTĂ MARITIMĂ .LÂNGĂ TĂRMUL OLANDEZ. 
Rotterdam. - La Ulthulzemeed în Olanda supe

rioară se aude dinspre Borkln o c~nonadă puternică. 
Se crede, că flota germană şi engleză se găsesc in 
lupte. Pe o Insulă olandeză, care se găseşte în sus de . 
Marea Nordică au fost văzute 3 Zeppellnurl, două sbn· 
rând dinspre apus spre nord, Iar unul dinspre ost spre 
apus. Se crede că şi Zeppellnurlle au luat parte ln lupta . 
maritimă. 
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