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luon Cioflica. 
- Decoratii postume. -

doisprezece viteji, cari vor fi decoraţi acum, 
în faţa regimentuluq, cu medalia de vitejie. 

.-. .... 

Colonelul desface pa1chetul cu decoraţii şi 
începe să cetească 1riegistrul celor doisprezece 

Ue Al. Ciura. viteji: 

,, La jumătatea lui Noemvrie, am trecut - luon Cioflica! 
pr:i111 lupte nespus de grele - îmi spune un Linişte generală. Soldaţii staiu ţepeni, cu 
ofiţer, întors bolnav de pe câmpul de luptă ochii ţintă la colonel. A·cesta ceteşte, pentru 
- şi, Ia asalt, s'au distins mai mulţi voinici a doua oră, numele viteazului. Atuoci un sol
di'n regimentul nostru. Seara am aflat, că doi- dat, din rândurile din urmă, răspoode: 
sprezece soldaţi au fost înaintaţi, pentru a fi - Mort în lupta din ... Noemvrie! 
'decoraţi -- şi nădăjduiam, să asistăm la ac- fruntea colonelului se încruntă puţin. El 
tul solemn, în ziua următoare. ceteşte înainte: 

Da1r n'am avut Tăgaz. Muscalii nu ne mai Filimon Butuţoiu. 
slăbiau nici pe o clFpă din dragoste, şi au tre- _ Mort în lupta di·n ... Noemvrie. 
cut vre-o zece zile, până să ne încheiem iaraş _ Candin Vîrtei! 
rândurile. Vai, rândurile noastre erau aşa de _. Mort în lupta de alaltăieri! 
rărite acum! Lipseau aşa de mulţi din mân- Colonelu:l ţine 0 pauză. 
dra noastră ceată şi ce era mai dureros - Se vede pe faţa lui paJidă, că-l doare 
im ştiam nim:c de soarta ·lor. Câţi din ei vor mo:artea celor mai buni soldaţi. 
fi morţi? Câţi vm geme în spasmele morţii, 
răniti pe coastele îngheţare ale Carpaţilor? Al patrălea din registru, e în viată, şi la 
Câţi vor simţi' o mică alinare, sub ocrotirea cetirea numelui păşeşte mândru în faţa regi
spital·e'1or? Şi iarăş, câţi vor fi capturaţi şi vor mentu'Jui. Co'l'onelul îi atârnă decoraţia pe 
pribegi a1cum tixiţi în vagoane, ca vitele, spre piept şi-I aşează la dreapta lui. 
câ_mpiile de ghiaţă ale Siberiei? Se continuă cetirea listei,constatâoou ... se, 

Pahod nia Sibir! că di-n cei doisprezece decoraţi numai doi 
Toate aceste întrebări îmi treceau prin i su~1t de. faţă; şapte sunt morţi, iar trei ră•niţi 

·~rrte~ -când Tegimenttul •nostru se înşiruia, in pnn -spitale. ·, - .. · - . 
negura rece a dimi1neţii, pentru a asista la Colonelul ainunţă, că regimentul va defila 
actul solemn al decorării vitejilor. în faţa vitejilor. Maiorul dă comanda de de-

Se grupează batalion lângă batalion, şi filare; ofiţerii trag- săbiile şi regimentul întreg 
c..âm:i rândurile sunt .aliniate, se raportează cC\- -· companie după oompa111ie - porneşte, în 
mainda:ntului de regiment, ~are soseşte cu frunte cu maiorul, la defilare. 
suita lui de parta<lă. Comandantul ceteşte or- Când trec cu pl'lltonul meu, pe lângă cei 
din ul de zi, prin care e lăudat regimentul în- doi decoraţi, simţesc, că-mi tremură sabia in 
treg, pentru vitejia ·dovedită în lupta dela mână şi că mă se umeresc ochii. Mi-am adus 
jumătatea lui Noemvrie -· - şi, în deosebi, cei aminte de cei şapte viteji, cari ~,t murit pentru 
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trnn şi patrie. ·cu arma în mână. fără să se 
gândească la dc>eoratii şi laude .. „" 

• 
Până a.ioi povestea ofiţerului, care se îna

poiase de pe câmpul de ·Juptă, istovit de 
moarte, după ci:nci luni petrecute în linia de 
f 'X:-.. 

El încheie povestirea cu un gest de sfâr
şială, şi pleoapele îi cădeau, ·ca două perdele 
viorii, peste ochii întunecaţi. A ţipise.„ din 
când în când avea uşoare contractări a muş
chilor feţei ... apoi se sguduia în tot trupul, 
scoţând ţipete n~lbuşite, frânturi de comandd.: 
„Ina~nte! ... Incărcati!... foc!. .. Incă odată!.." 

• 
In vreme ce el dunnia, sbătându-se cu ve

deniile sângeroase, ce ... 1 unnăreau şi în vis, 
icoainele zugrăvite de el mi se înşiruiau. clare, 
majcstoa:Se şi sguduitoare. ca pe o pânză a 
iui Vereşaghin. 

.,In pasul dela Şipka - linişte!...'' 
Văd cu ochii închişi, pe o uriaşă pânză de 

zăpadă, ctouă-trei movile proaspete, în fundul 
(;ărora dorm - în suprema linişte a mortii 
- cei şapte viteji, cari au trecut hotarul vi~
ţii pământene, î-nai1nte ca să 'le fi împooohit 
colonelul pieptul, cu decoraţia pentru vitejk. 

- Cine ştia până acum, că Iuon Cioflica 
~; tovaTăşii sunt viteji de frunte? 

Nimeni. N'o ştiau ni-ci ei s1nguri. 
Şi iată, când focul vrăşmaş şi-a deschis 

gurile lui de bălaur cu multe capete, el .nu s'a 
dat î-napoi în fata morţii sigure. Nu-şi putea 
da el seama, chiar bine, pentru ce trehuiau 
să se năpustească în gura morţii. dar sufletul 

. lui cinstit, a înţeles, 'Clin capul locului, că ar 
f'. o laşitate să se dea înapoi. „Dacă e vorbă 
să mori - s'a gândit el - cel puţin să mori 
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O răsplată. 
Oştiri de furii vin în orice noapte 
La geam şi-mi bat ca demonii in iad 
$1 mă 'nfior de groaznicele şoapte 
Şi tulburi stropi din zări cernite cad! 
••. Ce-i urletul acesta 'ngrozitor 
$1 vuetul ce mintea mi-o zdrobeşte? 
$1-auzi, auzi, cântarea codrilor 
Oştirea de stejari cum hohoteşte! 

••• Pleacă-ti pe perna rece fruntea grea 
Sunt bravi oşteni, oştenii ne-'nfrlcati, 
Cari luptă dragă pentru ţara ta! 

N'auzi poate cum plâng le geamuri plopii? 
.Ei mintile·şl pierdură de durere, ;.. -
Nu-i nimenea pe marginile gropii . 
$i groapa tot mai multe trupuri cere! · · 
ŞI n'auzi poate vaietele-amare · ' · · 
Ce se despart de sufletele bune? · 
Ce tragedie neagră 'ngrozitoare · 
Ursită-a fost pe toti să-i încunune? - • 

Pleacă-tl pe perna rece fruntea grea 
Sunt bravi oşteni, oştenii ne-'nfricati, 

- $i dacă mor, ·mor pentru ţara ta! 

$i inima din piept nu ti-o sfăşie 
Lacrimi din ochi nevinovaţi şi buni, _ 

Visând un colt de înflorită pAne 
Mor totl cei bravi, şi cei ce-aveau un bine 
ln urma lor spune-mi ce mai rămâne? 

Pleacă-tl pe perna rece fruntea grea 
Sunt bravi oşteni, oştenii ne-'nfricaU, 
$i dacă mor, mor pentru tara ta! 

Şi va veni, oare, veni ca mâne 
Mărita dimlneată aşteptată 
Cu-atâta dor, cu !acrime bătrâne 
$1 va veni, veni, oare odată? 
Păralele de sânge ne ineacă 
$1 ne sfârşim sub plumbul greu al zilei 
Val până când viata-ne săracă 
Să tot cerşească pânea grea a milei? 

..• Pleacă-tl pe perna rece fruntea grea 
Sunt bravi oşteni, oştenii ne-'nfricat1 
Carl dacă mor, mor pentru tara ta. 

OVIDIU HULEA( 

Durerea unei mame. 
- Novell. -

(Urmare). (10). 

văzute, cari atâtă durerea şi pornesc lacrimile. 
Mama ei îi scrfa: 

Dragă Aglăltă şi Ciprian, 

· · Ne-a întristat mult vestea ci s'a îmbolnăvit 
Lorel, tocmai când ne pregăteam să vă primim. O 
fi slăbit mititelu bunitei. Tu nu gândi Ia nenorocire. 
căci ti-o închipuimai mult. Dumnezeu nu poate să 
fie asa nedrept cu voi... E o încercare a recunoştintei. 
ce i-o datoraţi pen ru toate câte v·a dat. Ştiu cât 
sufere mama pentru copilul ei. Nu uita însă că ai 
încă un îngeraş si un bărbat, care au dreptul la a
ceeas dragoste si îngrijire. lnteleg că dragostea de 
mamă e măsura inimei unei femei. dar să fie numai 
acea a slmtirei nu si a tăriei. Păstrează ceva din 
tăria el, aşa cum un bancher opreşte procentele, 
când împrumută bani. "Rezerva sufletească e comoara 
vietii şi s.ă ai grijă să nu ti-o fure demonul, ce ne 
urmăreşte pe totl. E rău când mama îşi risipeşte 

energia vietii alături de bolnavul. pe car-e e da
toare să-l scape, în marginile posibilitătii omeneşti. 

Nu năzui să învingi împrejurările, căci ele se 
răsbună cu prisosinţă. Să ne scrii cum îi este micului 

. îngeraş, şi te rog, dragul mamei, să nu te pierzi 
plângând, cum obicinuieşti. Multă sănătate vouă si 
lui Lorel, a voastr.ă mamă .. 

Raluca. 
Că 'n orice casă tristă şi pustie AgJă.iţa p.dmi răspuns dela mama ei, care 

1 
In orice zi vin veşti de 'ngropăciuni o mişcă până la lacrimi. Semnele negre ale li- Ciprian pe de altă parte fără să ştie Aglăita 
Aţ;a adorm in plânset şi 'n suspine terelor, aveau ceva din mtepătura unor ace ne- scrise mamei lor să vină la ei. Asrlăita n'ar fi 
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cu ci1J1ste .... Că murim doar pentru .împărartu, 
cum a murit şi părinţii şi strămoşii.„." 

Şi-a făcut o sfâ'Tltă cruce şi când a ispră
vit jumătate din cartuşe, şi-a mai încărcat 
încă odată puşca şi când s'a ordonat asaltul, 
s'a năpustit, cel dintâi, asupra taberii duş
mane. Ii şuerau gloanţele pe fa urechi: ca
marazii lui se prăbuşiau unul după altul; rân
durile duşmanului se răriau din ce în ce .••• 
Şi el se năpustia înainte, cu ceilalţi viteji., cu 
un urlet de fiară.„ Isbi odată cu baioneta., 
apoi, când o scoase din pieptul duşmanului, 
prinse tava puştii plmă de sânge şi începu a 
isbi cu stratul... Atunici simti o arsură în piept 
- îşi duse mâna 1a inimă - şi sângele îi 
ţîşni, ca dintr'un isvor gălgăitor„ .. 

Se pomeni într'un târziu. 
Era întins pe spate.„ î1n jurul l1ui s'auziau 

gemete slabe de -oameni ce mor„. dureroase 
nechezări de cai... 

Şi era o lună, ca ziua. 
El încercă să se ridke, dar nu putea. Ar

sura din piept nu-l mai ·durea, dar îi era sete„. 
Pipăi cu mâ.na în jur de el şi simţi aproape 
zăip.atda amestecată cu tină„. O duse la gură 
şi se răcori, apoi mai luă odată„. Se simtia 
slab şi îi veni a aşa o sf ârşială, oa un somn de 
plumb. „Săraci copiii mei!" - se gândi el. 

Apoi se gândi iarăş: „Asta să fie moar
tea?" 

Nu credea. Nu simtia nici o durere şi el 
ştia, prea bine, că moartea trebue să fie du
reroasă şi groaznică. 

Asculta, cu încordare, să desluşească bu
buFtul tunurilor, dar nu mai auzia -nimic, de
cât un muget foarte slab, ca acela al unei fur
tuni, ce se depărtează ... 

In câteva clipe îşi aminti viaţa lui întrea
gă„. Satul dilfl inima muntHor ... tovarăşii de 
jocuri„. fetele cu ochi de jăratic„. Gospodă
ria, ce şi-o pornise în vremea din urmă.„ cei 
doi coipilaşi cu părul buclat„ Apoi oamenii în
ghesuiţi în vag-oane„ .. răcnete şi urlete„. fe
mei: cu ochii plânşi... şi iarăş răcnete: ,,Tră
iască împăratul!" „Trăiască neamul româ
nesc„." 

Se cutremură de un fior de groază; îi eril 
frig. El încercă dacă mai poarte răoni ca a
tunci: „Să trăiască neamul românesc!" lşi 

cortvenit s'o obosească, dar Ciprian gândi la ne
-cazurile soţiei şi la acelea a mamei lor, care 
aştepta de sigur mereu posta, ca să-i aducă 
veşti. Crezu -că împacă puţin vitregia soartei şi 
tinişteşte sufletele, aducând pe mamă alături de 
fiică şi nepotul ei. Aglăiţa abia isprăvi de cetit 
scrisoarea primită şi Ciprian sosi de~a gară cu 
mama lor. 

- De ce-ai scris, mamei, să vină, mustră 
Aglăiţa pe Ciprian. 

- Cum să nu vin, dragul mamei, o întrerup
se printre lacrimi şi sărutări Rafoca. Să nu ştiu 
ce faci şi să aştept mereu răspuns. 

Se îimbrătişară aşa cum numai durerea aipro
pie suf Jetele ,prin o putere invincibilă şi supremă. 

Raluca Vasiliu era o marnă ce-şi ~ubea co
pii de-opotrivă şi voia să insufle acest senti
ment şi Aglăitei. :51 exista în sufletul ei, dar nu 
se învedera decât prin gingăşiile şi dragostea 
ce-o împărţea lui :Mişu şi Lorel în clipe de ve
selă reculegere sufletească. Era floarea ce-i îm
bată toate simtirHe cu parfumul ei adormitor 
dar .nu: ·i-a simţit treznndu-se puterea, când se 
va curge mai abundentă şi s'amestecă cu ve
ninul, rce-<I ascunde orice tulpină. In s~mturile ei 
trăia ceva, ce electriza dragostea şi durerea 
unei mame şi ea nu cunoştea decât măsura ce
lei dintâi. O prea mare exaltare a simturirlor ne 
înşală rasupra tot ce ne ascunde ele, şi poate 
să ne zgudue într'o clipă. O dimineaţă de vară 
pLină de cântec, lumină şi zvon de mulţumire 

"'-----~ - --··· -

încordă toote forţele, să ţi:pe cât mai' tare, îşi 
ascuţi urechile, dar nu putu prinde, decât un 
geamăt slăbit„„ 

Da, asta e.moortea - îşi zise el, cu 1UŞU-1 
rare. lşi duse mâina la frunte, şi-şi făcu 
cruce „„Se simţea uşor, ca un fulg de 
zăpadă.„ năd nu-i venia să ·crea:dă, că moar
tea· e aşa de mângăieroare. Pe o clipă se în
trebă cu mâhnire: „Oare pentru oe se bat oa
menii şi se omoară, cârnd ei ar putea trăi aşa 
de uşoc, în dragoste şi bună înţelegere?" 

Apoi iarăş îşi aminti dre nevasta cu ochii 
roşii de plâns, de cei doi copilaşi cu părul bă
lan, de îrnghesuiala din vagoane, şi, cu cea 
din urmă sforţare, încercă să mai răcnească 
odată: .· .·i~'.;'.f!i 

- Să tră-ia-scă„. 
Vorba i se opri în gâtlej - şi el încremeni, 

aşa cum era, cu'lcat rpe spate, cu pieptul stri
vit, cu albul ochilor sclipind în reflexul tainic 
al razelor de lună.„ 

• 
Ai murit ca u111 viteaz, şi n'ai regretat ni

mic din ce-ai făcut, căci - în urma urmei -
n' ai făcut altceva decât să-ţi împlineşti da
toria pentrt{tară. 

Decoraţia a întârziait - şi n'a putut să 
împodobească pieptul tău de viteaz„. 

Şi acum mi se întâmplă, pentru îrntâia oră, 
că îl invidiez pe Heine. 

(Tu 1n'aii auzit, de sigur, vorbindu-se des
pre el.) Dar el ar fi putut să mă înlocui1ască 
cu întreită putere - cu însutită chiar -
scriind despre tine şi tovarăşii tăi de vit·ejie. 

Tu n'ai învăţat nemţeşte, decât vorb~le 
de comandă - şi n'ai avut răgaz, să cete)ti 
„Buch der. Lieder". 

Dar eu l'am cetit - şi l'au cetit mulţi din 
·cetitorii acestor rântduri. 

Şi ei - alături d1e mine - vor regreta, 
că n'am şi eu, condeiul de aur al lui Heine. 

Aş smulge atunci - ca şi el - cel mai 
sdravăn brad din pădurile Norvegiei; l'aş îm
plâlnta în cra:tePill Etnei şi a1ş scrie pe cer, cu 
litere de flacări, numele tău, frate Ioane, şi pe 
acela al tov1arăşilor tăi de vitejie. 

Bmecuvâ1ntată să fie terna, .ce vă aco
pere! 

.pământească· prevesteşite ·de multeori· furtuni şi 
noi nioi nu gândim la aceasta. 

.Mama Aglăiţa suferea mai mult .pentru· ei, 
cu toate că în sufelt păstra pentru Lorel, ceea:..-e 
un amant, ascunde din tainele primei iubiri, ca o 
rezervă pentru aminHri. N'a·r -crede nimic că işi 
iubea însă cu pasiune şi exaltare, ca un creştin 
idolul său, se bucura ca şi ipomul, ca:re vede 
rodind mlădita de jos. Se vedea pe ea în anii ti
neri, ingr.ijjnd pe cei cinci copii. ce.ii asemăna :::u 
degetele unei mâini şi fiind·că orice om iubeşte 
visul ca ş.i realitatea şi se îndrăgeşte de imagini 
ca şi de însăşi materia11itatea luorurilor, cari 
nu mai există, îi plăoea să-ş.i amintească, când 
rămânea iarăş singură după vizita .Jor, or.i ce 
mişca-re, v-0rbă sau gând al mioilor nepoţi. Vre
mea schimbă însă bilanţul sentimente!-Or, fiindcă 
acele ce le trăim sunt de muHeori aparente şi 
falşe, iar cele adevărate ne stăpânesc rareori, 
dar cu o .putere supremă şi învringătoare. 

,.Ea se îngrija mult de Aglăita ş.i-i spunea de
seori să se J.iniştească. Avea uneori o mlădiere 
pătrunzătoare ipână la ·lacrimi în glas. Alteori 
o mângăia rece, ca o doică pe ·copilul ce plân
ge. O liniştea mai mult pentru Lorel, vorbea 
pentru mângăerea durerei lui trupeşti şi se a
dresa par'că mai degrabă lui cât ei. Când nu 
vedea pe Ag1lăita plângând în neştire, tăcea, era 
lh.iriştită şi vorbea de altceva chiar. Aglăita se 
necăjea de aceasta. Vedea limpede că marna ei 
nu sufere ca şi dânsa, iar i.ubirea ei pentru Lo
r.el creştea odată cu aceasta. E un mi-ster al s.u-

Neutralitatea Italiei. 
fostul ministru Giollttt despre neutralitatea 

Italiei şi despre printul Biilow. 

„Tribuna" d1n Roma publică o scrisoare 
adresată de domnul Giolitti deputatului 
Peano. ln această rscrisoare bărbatul de stat 
irtaliain desminte două legende ce tind a se 
forma: aceea a prebnselor sale rarporturi cu 
pdnrcipele Bil!Jow şi alta despre opiniunea ce 
i se atribue, că Italia trebuie să mentie neu
tralitatea, în orice caz. 

- „.„Cunosc de multi ani pe principele Bil
low, zice d. Oiolitti, am mare stimă pentru ma
rea lui inteligentă şi ·pentru caracterul lui; ram 
găsit întotdeauna amic al Italiei. bine înteles, 
punând întotdeauna în primul loc ţara sa. pre
cum şi este datoria sa." 

D. Giolitti adaugă apoi, că a văzut pe prin
cipele Biilow o singură dată, după ce l'a întâlnit 
din întâmplare. 

- „Am convorbit, zice d. Giolitti, în mod 
cu totul academic, despre marile evenimente, 
dar m'am păzit de a intra în argumentarea ati
tudinei ce trebuie să păstreze Italia. Aşi fi lipsit 
dela datoria mea şi nici d. BUlow n'a intrat ln 
această argumentare, deoarece este bărbat, 
care nu calcă niciodată cuvintele". 

~· Cât despre legenda adesiunii dlui Oiolitti !a 
partidul neutralităţii scrisoarea zice: 

„- De sigur, eu nu socotesc răsboiul ca 
o feridre, d ca o nenorocire, care trebue în
fruntată numai atu11Ci când este de trebuintă 
pentru onoarea sau pentru marile interese ale 
(ărei. Nu cred, că este permis a împinf!e ţara 
la răsboiu din sentiment; fiecine poate să ţme 
in pericol viaţa sa, dar nu pe aceea a fărei 
sale; însă în caz de necezitate, nu aş sta la 
îndoială de a înfrunta răsboiul şi am dat pro
be despre aceasta. 

S'ar putea - şi nu s'ar părea neprobabil·_:_ 
ca în condiţiunile de fată ale Europei să se 
poată obţine mai multe lucruri fără răsboiu, dar 
asupra acestui lucru cel ce 'llU este la guvern, 
n'are elemente spre a judeca lucrul pe dean
tregul. 

Cât despre svonurile de conspiratiuni şi cri
ze, nuu le cred cu putinţă. Eu am sprijinit şi 
sprijinesc guvernul". 

Uetului omenesc, balanţe, ce înclină de multe
ori către dragostea de copil, scăzând pe acea 
de mamă. Uităm ;pe acea ce ne-a dat viată, când 
trebue să ne îndeplin)m aceeaş datorie. 

Mama iA.glăiţei îngrija şi .de Cipr·ian. Din 
ziua cunun4ei Aglăiţei, adăugase o fibră sufle
~ului ei, .pentru acel, ce-i era ginere. Se temea 
de suferinţa lui, fiindcă trebuia să ferirească 
pe fiica ei. Nu se ferea de dragostea lui, ca multe 
mame-soacre, cafti văd ·ipoc.rize acolo unde nu 
este încă, şi de aceea poate făcuse ca în sufle
tul j1udecătorului integru să răsară floarea recu
noşti.ntei şi a iubirei. ,Era un calcul în sentimen
tele Judecătomlu·i, determinat poate de .remi
niscenta· sentintelor, iar nu de rezervele sufle
teşti, cari ascund fot ce e mai fals şi ipocrit. Era 
rloia•I, sincer şi ·Raluca nu vedea arltceva. 1Măr
turisea fată de aHH dragostea ce-o avea pen
tru el şi părea .uneori mai ex.pansivă ca pentru 
copii ei. . 

·Ralucea îngrijea. menajul casei. lntelegea că 
Aglăita nu se îndura să se despartă de patul mi
cu lui 'Lorel. lndepărtarea de lângă pat iar fi pă
rut îndureratei mame, cea din urmă şi cea mai 
tristă, dd durerile mari dau .proporţii uriaşe 
lucmnilor şi le colorează straniu. Raluca în
gri.iea de ceilalţi, iia foamea cărora Aglăita şi 
Lorel priveau cu groază. Ln ochii marnei, bi
ruită de durere, se stinse şi cea din urmă scân
tee de mă fată <le oameni şi s'aprinse par'că 
acea ce-o îndreptăm rontra lui Dumnezeu şi a 
puterei lui. Fatalitatea ne urmăreşte .până ce ne 

·1 
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Duminecă, 7 februarie· 1915. „R OM AN UL" 

Jertfa Românilor pentrn. tron şi patrie! 
lista soldaţilor Români din comuna S tabuzăului, (corn. Treiscau

nelor), plecaţi În răsboiu. O rarte din ei au fost răniţi şi 
. duşi d~n nou a doua oră în foc. 

Regret că nu Vă pot da cu numele şi pe cei a
sentaţi acum la vârst.a. de 24--36 ani; dar îndată 
cc-mi voi procura conspectul dela primăria comu
nală o să Vi-l înaintez. 

Conspectul dela vale este copia fidelă după cel 
\înaintat. Vener. Consistor a.rhidiecezan sub nr. 

165-1914, în senzul circularului cons. no. 10.477 
Prcs. 

Dumitru N. Murea 
Ioan Dinu Tohăneanu 
Alexandru I. Dlma 
Victor Barbu Bratu 
Ioan I. Banclu 
Ioan I. Olarlu 
Nicolae Al. Stroe 
Ioan I. Chiru 
Emillao Bobeş 

10 Ioan O. Prundariu-
Nicolae I. Despa, toii de Zl ani, necăsătorlti, 
Ioan Dumitru florolanu 
Iulian Crlsbăşiao 

. . George N. Mocanu 
Ioan N. Murea ( 
George O. Neagoe 

· Nicolae Dinu Neagoe 
Ioan I. Russu 
Nicolae N. Secelean 

ZO George N. Stoica 
George G. Lăutaru 
Dumitru N. Aldea 
George Dinu Banciu 
George Crlstifon Despa 
Ioan N. Despa 
Nicolae I. Florea 
Nicolae N. Lăutaru 
Dionisie Măcelaru 
Nicolae O. Mltrofan 

30 Nicolae P. Murea 
Nicolae Şofroa Murea ·
Ioan I. Popica Şontea 
Nicolae N. Todor 
Ioan I. Gluglea 
Alexandru N. Toma Lazăr 

! 

:gMim de luptă. Măcelul ade~ă:at n:·înce.pc= ·l 
de<;ât înlăuntrul cetătei. Sufletul unui creştin nu 
\~ibrează ;puternic când se roagă Qbişnuit, ci nu
mai când blestemă şi sfarmă idQ!ii ... 

Raluca trăia jumătate din durerea Aglăitei 
iiindcă era medicul sufletesc pe lângă acel cu
rant. Ea trebuia să-şi ridice de pe inimă altă 
piatră, ascultând mărturisirea tristă a lui .Mihai, 
iecior.ul ei, . destituit tocmai atunci dela poştă, 
mîde era funcţionar. Spiritul ei suferi o încor
dare .puternică ca să adune durerea în suflet şi 
să aruooe blestemul duşmanului nevăzut, ase
meni unui Juptător, ce trimite o bombă, fără "ă 
ştie in ce lagăr a căzut. .. 

Zilele trecea•u tr·iste. Sufletul Aglăiţei semă
na unui geam în care bătea o ploaie monotonă, 
neîntreruptă. Nu răsăirea nic-i o rază <le soare · 
şi nici nu cădea un trăznet, ca să prefacă tot în I 
ruine.· Se mistuia 1plângâ11d. Ştergea ochi·i pre
gătindu-i par'că pentru un nou vaJ de lacrimi. 

· Lorel· bea Jumătate de pahar cu lapte. dar de
borda ·îndată, arătând puterea răului, ce zăcea 1 

ascuns în trnp. Ca o fiară scormonea boala pu- ~ 
terHe micu1u4 bolnav, amesteca ultimile picături 
de sânge cu otrava nevăzută, ce curgea ca un 
argint viu prin vine, îngălbenea obrajii, înfier
bântau tâmplele. Când vre-un aitac al boalei cu
prindea trupu~ ·bol.nav, sgârcindu-1, ca rntr'o pre
gătire de moarte, Aglăita tipa, chemând pe ma
ma ei.· 

Ultiimul asalt al vitregului oaspe din corpul 
lui Lorel fu· în ziu-a a zec;.ea. Aglăiţa vegea dea
supra lu4, privea cum somnul îi apropta pleoa
pele stingând văpaia ochilor, · î·n care scânteia 
·încă viata. Lorel întinse pidoarele slabe, aşeză 
mâinele pe piept şi tresări brusc, înfiorându-se 
ca la at-ingerea 11.1nui corp reee. 

- ~-i puh1.Je? întrebă Ag.lăita. 
(Va urma). 

Nicolae I. Russu, totl de ZO aoJ şi necăsătoriti 
Ioan M. Stelea 
Dinu N. Stetea 
George N. Boriclan 

40 Vasile I. Olariu 
Nicolae N. Neagoe 
Nicolae N. Murea 
Alexandru I. Florea 
Erodlon G. Neagoe 
Alexe N. Banciu 
Octavian I. Moraru 
Ioan G. Buzea 
Dumitru I, Audea 
Ioan N. Mocanu 

50 Alexe I. D. Banclu 
Ioan Cristifon Despa, totl de 23 ani, uecăsăt. 
Ioan N. Toma, 24 ani, necăsătorit 
Nicolae N. Toma, 32 ani, căsăt. are Z copii 
Dimlan N. Toma. 27 ani, căsătorit, 1 copil 
George N. Toma, 30 ani, căsătorit 
Nicolae Chiru, 23 ani, necăsătorit 
Zaheiu I. Mocanu, 24 ani, necăsătorit 
Nicolae N. Murea 24 ani, necăsătorit 
Ioan Barbu Bratu, 25 ani, necăsătorit 

60 Nicolae I. Dt. Banciu, 30 ani căsătorit 
George N. Todorache, 22 ani, june 
Ioan Spiridon Tohorache, 22 ani, june 
Alexe Dinu Banciu, 22 ani, june 
George G. Mitrofan, 22 ani, june 
Ioan G. Vancia, 22 ani, june · 
Nicolae I. Cenuşaru, 36 ani, căsăt., are Z COPii 
Dinu I Bocârnea, 31 ani, căs. are 4 copii 
Sofron · O. Buzea, 39 ani, căs. are 4 copil 
Îoan Al. Bularca, 26 ani, june 

70 Nicolae Andrei Pârvu, 3-0 a„ căs., 4 copii 
George I. David' Moraru, 32 a., căs. 4 copil 
Dumitru D. Borician, 28 ani, căs., are 3 copil 
Alexe O. Stroe, 26 ani, căs. are l copil 
Ioan Dinu Florolan, 37 ani, căs. are 3 copil 
Nicolae I. Buzea, 34 ani, căs., are 2 copii 
Nicolae Dt floroian, 39 ani, căs., 7 copil 
Ioan Todo; Marin, 39 ani, căsătorit, 4 copii 
George Dinu Prundariu, 41 ani, căsătorit . / 
George P. Murea, 39 ani; căsătorit, are 5 copii 

fO !om1 N. G. Banclu. 39 ani, căs„ are 1 copil 
George G. Borlcia11,. 33 ani, căs., are 3 copii 
George Di11u Muntean, 26 ani, june 
Alexe Toma Dima, 36 ani, căsăt. 5 copil 
Dimian G. Bularca, 24 ani, june 
Petru Dt. Stroe, 25 ani, june 
George I. Stroe, 24 ani, june 
Avram Stroe, 24 ani, June 
Alexe Alexandru Toma, 24 ani, june 
Ioan N. Stoica, 33 ani, căsătorit 

90 f.mllian Muntean, 24 ani, June 
, Nicolae N. Muntean Todorache, 34 a., c„ 4 c., 

Nicolae I. Seceleanu, 24 ani, June . 
Cristifon O. Buzea, 26 ani, june 
Alexe G. Buzea, 28 ani, căsătorit, 1 copil 
Ioan Şotron Borician, 26 ani, căsătorit, 1 copil 
Dumitru G Banciu, 25 ani. căs. are l copil 
George N. · Banciu, 26 ani, căsătorit 
Ioan N. Banciu, 26 ani, căsătorit, 1 copil 
Nicolae Al. Cristea, 25 ani, căsătorit 

100 Alexe I. Floroianu, 37 ani, căs., are 3 copii 
Nicolae I. Dav. Moraru, 28 ani, căs„ 1 copil 
Alexandru Giuglea.Morar, 26 ·ani, căs. l eopil 
Alexe Al. Stroe, 28 ani, căsătorit, 2 copii 
Mlhail Dlma, 41 ani, căs. are 6 copii 
Ioan I. Moraru, 27 ani, căs., 2 copil 
Alexe N. Str~. 31 ani, căs., 3 copii 
Victor filofle, 30 ani, căsătorit, are 3 copii 
Darie I. Petcu, 30 ani, căs, are 3 copii 
Vasile Neagoe, 39 ani, căsătorit, are 6 copil 

110 Dionisie Vancia, 37 ani, căsătorit, are 3 copii 
Alexe G. Szocs, 39 ani, căs., are 5 copii 
Nicolae G. Dav. Despa, 26 a„ căs. 1 copil· 
George G. Onis Gluglea, 26 a., căs„ l copil 
George Al. Stoica, 31 ani, căs„ are 2 copii 
Nicolae And. Stoica, 40 ani, ciis. are 5 copii 
Noftanie Stoica, 37 ani, căsătorit, l copil 
Ioan O. M ltrofan Cotolan, 31 a., căs. Z copii 
Ioan G. Mitrofan Cotolan, 28 a., căs., l copil 
Ioan O. Todor, 28 ani, dsătorit, are 1 copil 

120 Dinu I. Buzea, 32 a~ cti„ I copil 
George Jos. Selchea, 32 ani, căsătorit, Z copii 
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Andrei Todor, 32 ani, căsătorit, 4 copii 
Nknlae I. Dcspa, 27 ani, căsătorit, 2 copil 
Ioan Onlsim Giuglea, 35 ani, căs., 5 copil 
George N. Mariş, 37 ani, căsătorit, 3 copii 
Nicolae G. Borician, 26 ani, căsătorit, l copil 
George Al. Lăutaru, 30 ani, căsătorit, 2 copii 
Ioan D. Borician, ·37 alli, căsătorit, 5 copii 
loa'ft N. Secelean, 33 ani, căsătorit, 3 copii 

130 Alexe N. Bularca tremurici, 32 a., căs. 4 copii 
George I. Olariu. 27 ani, căsătorit, 3 copii 
Ioan I. Secelean, 37 ani, căsătorit, 3 copil 
loa1t Al. Mariş, 29 ani, căsătorit, 2 copii 
Nicolae G Buzea cătană, 38 ani, căs .• 4 copil 
Ioan Dinu· Prundariu, 37 ani, căs„ are S copil 
Nicolae Dinu Olariu, 28 ani, căs., 1 copil 
George N. Murea, 37 ani, căsătorit, 6 copii 
Ioan N. Chelemen, 32 ani, căsătorit, 3 copii 
Ioan Stroe Stroe, 30 ani, căsătorit, 2 copii 

140 Cristifon P. Murea, 31 ani, căsătorit, 3 copil 
Nicolae I. Aldea, 33 ani, căsătorit, 1 copil 
George N. Borician, 26 ani, căs., are 1 copil 
Ioan Cr. Tohănean, 25 ani, june 
Moise Lăutaru, 34 '!'ni, june 
George los. Danciu, 30 ani, căs„ are 3 copii 
Nicolae N. Aldea. 36 ani, căsătorit, 1 copil 
Iacob Todor, 28 ani, căsătorit 
Alexe N. Secelean, 26 ani, căsătorit 
Alexe N. Murea. 26 ani, căsătorit 

!50 Ioan Dumitru Stoica, 28 ani, june 
George N. Aldea, 40 ani, căs., are 3 copii 
Cristifon Aldea, 27 ani, căsătorit 
George Al. Mariş, 30 ani. căsătorit 
Ioan G. Bobeş, 40 ani, căsătorit, are 4 copil 
Ioan Al. Lăutaru, 39 ani, căsătorit, 4 copii 
Dimian N. Stroe. 23 ani, june 
George I. Bularca tremurici, 37 a., căs., 4 copil 
Nicolae I. Bularca, 34 ani, căsătorit, 2 copii 
Virgil Neagoe, 31 ani, căsătorit, 4 copii 

160 Ioan Luca, 25 ani, căsătorit 
Spirid'On Todorache, 29 ani, căsătorit 
Ioan I. Bularca plăişteanu, 28 a., căs. 2 copii 
Nicolae I. Banciu, 28 ani, căsătorit 2 copil 
Dumitru I, Danciu, 23 ani, june 
Ioan I. Banciu, 36 ani, căs., are 5 copii 
Ioan G. Neagoe, 29 ani, căs., are 2 copil 

167 George G. Todorache, 19 ani, s'a Înscris vo
luntar 

Comunicat prin Ioan Coman, preot capelan. 

„Nici un dorobant nu şi-ar 
mai revedea patria lui". 

- Avertismentul îm'lăratulul Wilhelm . 
li al Germaniei către România. 

-- Din pressa maghiară. -

Arad, 6 februarie. 

Ziam1 maghiar „Aradi KozlOny" din loca
i-itate .publică în numărul siiu de azi declaraţiile 
de mai la vale pe cari, afirmă ziarul, le deţine 
dela oo bărbat marcant aJ unei mari institu
ţiuni din Braşov, care de zeci de ani locuieşte 
ia frontiera României şi aşa zicând în fiecare sâp
tămână călătoreşte in capitala României in 
chestii de importanţă". 

Acest bă:rbat petrecând .ieri, Vineri, în Arad 
a făcut unui rolaborator al numitului ziar .ur
mătoarele dedaratii: 

- A fost, ce-i drept, o vreme când în fiecare 
zi aştept<1m întrarea armatei româneşti în Ar
deal. A fost o vreme, când influenta rusească 
aprottpe a impins' o ve România la răsboiu. Asta 
s'a întâmplat în anul trecut, în luna lui Octom
vrie. Hotarel.e noastre nu erau deloc apărate, 
atât de multă încredere aveam în declaraţia de 
neutralitate a României. lntr' adevăr regele Ca
rol şi !(U:Vermd Său au rmtut să înfrâneze pe răs· 
boinic# pl,ătiti, însă după moartea Lui nu se gă
sea piliere care s' o poată retine pe România dela 
acest pas fatal. Atunci Rusia obţinuse adecă re
zultate momentane i.n Galiţia. 

Noi in Braşov eram pre2ătiti că RomâcH 
vor intra în Ardeal; numeroase familii se şi re
fu~laseră din oraşul nostru. Dar s'a întâmplat 
ceva. Consulul german din România a făcut 
comunicări conlidentiale TJrimului-ministru Bră
tianu. Consulul german fllsese adecă în audien
tă fa Kaiserul, informându-l amănunţiJ asupra 
situatiei. Apoi, întors la Bucureşti consulul ger-.. .... ,, 
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man a făcut dlui Brătianu următoarele comu
nicări cont idenţiale: 

- Acum aş vrea, Excelenţă, să Vă vorbesc nll 
ca primului-ministru al Româlliei, ci ca unui 
simplu cetăţean român. Deci, Vă rog, ca acest 
simplu cetăţean român să ia la cunoştinţă urmă
toarea declaraţie pe care mi-a făcut-o împăratul 
Wilhelm II. 

- ,„Dacă România nu-sl va tine promisiu
nea ci-si va călca neutralitatea intrând în Ar
deal, să fle pregătită la aceea, că soldatii ro
mâni cari vor intra in Ardeal niciodată nu-şi 
vor mai revedea patria lor." 

- Se pare că cu această declaraţie energică 
a împăratului german primul-mini.stru român 
a reuşit să calmeze pe politicianii turbulenţi şi 
pe unii generali doritori de aventuri ai corpului 
ofiţeresc ·az armatei româlle. Vă comuni.c cu bu
curie, că evenimentele din zilele din urmă de pe 
câmpul de răsboiu au atras România definitiv 
de pairtea noastră. Numai chiar cu o săptămâ
nă înainte se observa o dscilatiune neplăcută, 
dar păşirea hotărită a Germaniei din nou a 
salvat-o pe România dela pasul nebun. 

De câteva zile prietenia României se mani
festă şi prin aceea, că exportă Germaniei mai 
multe sute de mii de măji metrice de grâu, din 
cari o parte, fireşte, credinciosul nostru aliat îl 
va da nouă". 

Vom reveni. 

-------------------------------------
O vorbire engleza 

agitatorică. 
„Telegraful Român" publică următoare1'e: 
Când era în plină desvoltare marele răsboiu, 

al cărui sfârşit încă nu-l PQate prevedea nimeni, 
cancelarul Angliei, d. Lloyd George, a rostit în 
Londra, în fata unui public foarte numeros englez, 
o vorbire agitatorică, îndemnând în ea pe cona-

. tionalii săi să se înroleze în .armata engleză şi să 
plece în răsboiu contra Germaniei. Ca să se vadă, 
cum a fost privit răsboiul din capul locului din 
partea duşmanilor noştri, dăm şi noi vorbirea a
ceasta, publicată de toate ziarele germane, în tra
ducerea făcută după textul germa.n apărut în foaia 
din loc „S, IJ. Tageblatt" numărul de Joi, 21 Ia
nuarie n. 1915. Cancelarul Lloyd George a spus 
următoarele: 

„Cinstea naţională este o realitate, şi orice na
tiune, care o nes0coteşte, se ·Osândeşte pe sine in
saş. Pentru ce în aces~ răsboiu este implicată şi 
cinstea noastră? Pentrucă noi suntem legătuiţi 
prin o datorie de onoare să apărăm libertatea, 
.1invio!'abilitatea şi neatârnarea ,unui vecin, care 
trăia în pace. La aceasta el nu ne putea sili, fiind
că era prea slab. Dar acel bărbat care ar de
clara, că_ datoria lui s'a şters, fiindcă contrarul 
lui era prea. slab pentru ca să şi-o încaseze cu for
ţa, - este un nemernic. 

Din această cauză noi am încheiat un contract, 
un contract sărbătoresc, pentru apărarea Belgiei 
şi a independentei sale. Ne-am pus numele sub a
cest document, dar ele nu stau singure. Rusia, 
Franţa, Austria şi Prusia, şi ele toate sunt sub
scrise. Pentru ce însă nu şi-au împlinit beligeranţii 
angajamentul? „Este în interesul Prusiei de-a rupe 
acest contract, şi în consecintă ea lucrează conform 
acestui interes". Pentru ce? O mărturiseşte pe 
fată despectând în modul cel· mai cinic orice prin
cipiu de drept. „Contractele leagă numai până a
tunci, până când zace în interes de a-l ţinea". „Ce 
este un contract?" - zice ·cancelarul Germaniei -
„o zdrantă de hârtie". 

Ei bine ,are cineva dintre dv. din întâmplare 
la sine o bancnotă de cinci funţi? (Râsete.) Eu nu 
i-o cer! (Râsete de oou). Sau aveti vre-o câteva 
din aceste mici şi drăgălaşe hârtiuţe de câte un· 
funt sterling La. dvoastră? Dacă aveţi, atunci vă 
rog, ardeţi-le! Căci doar sunt numai zdrante de 
hârtie! (Aprobare). Din ce sunt ele făcute? Din 
zdrante! (Râsete). Insă ce valoare reprezintă? Ele 
înseamnă creditul imperiului britanid 

Contractele între ţări înseamnă cursul artei dip
ploma tice internationale. Să fim şi să gândim nobil. 
Comerciantii germani au de sigur, ca şi alti corner- I 
cianti din lume, o reputaţie cinstită. (Ascultaţi, as
cultaţi!) Dar când cursul comerciului ierman ar 
cădea la nivelul pe care stă diplomatia germană, 
atunci nici un singur negustor dintre Şangai şi 
Valparaiso n'ar mai da nimic pe semnatura lut, I 

,,ROMANUL'! 

Această teză despre zdranţa de hârtie, aceasta 
teorie benhardiană, că un contract e valid numai 
atâta timp, cât îti foloseşte, surpă toate legile fun
damentale. 

. Duminecă, 7 Ianuarie 1915. 

! Misiunea ministrului -
României în Sofia. 

Aceasta este calea cea mai directă spre bar
barism. Este tocmai aşa, cai şi când polul1 magnetic 
ar fi delăturat pe motiv că-i stă în cale un vas 
de răsboiu german. (Râsete). Intreaga navigatiune ' 
ar fi periclitată, îngreuiată, imposibilă. Sau cum 
aş zice, întreaga maşinărie a civilizaţiei s'ar pră
buşi, când doctrina sus amintită ar rămânea vic
torioasă în această luptă. De aceea luptăm noi 
nostra barbarismului. (Aprobări). 

In ultimul timp pressa bulgară a dat o 
deosebită importanţă ministrului României din 
Sofia, d. O. Derussi. 

Nu sunt decât câteva zile de când d. De
russi s'a înapoiat la postul său şi în ziarele 
bulgare se găsesc aprecieri asupra misiur:ei 
politice deosebite atribuite dlui Derussi. 

Dar ce zic ei spre desvinovăţia lor? Voi aminti 
interviewul ambasadorului englez cu înalţi func
ţionari germani. Când venise vorba asupra aminti
tului contract, ei spuseră numai atât: „N'ajută ni
mic. luteala în acţiune este marele avantaj al 
Germaillilor!" Dar este un şi m:>\ mare avantaj 
pentru o naţiune: Cinstea în act' "'le! (Aprobări). 

Germania spunea, ca să se scuze, că Belgia in
trigează contra ei şi s'ar fi aliat cu Franta şi Engli
tera, ca s'o atace. Aceasta nu numai că nu e ade
vttrat, ci Germania ştie, că nici nu consună. De 
altă parte ea se scuză, că Franta ar fi trecut prin 
Belgia, ca să invadeze Germania. Absolut neade
vărat! franţa a oferit Belgiei cinci corpuri de ar
mată spre apărare în cazul, când ar fi atacată. 
Belgia a răspuns: „Nu-mi trebuiesc, căci eu am 
cuvântul împăratului. Şi s'ar putea, ca un Cesar 
sa spună o minciună?" Toate basmele, că Belgia 
a.r fi fost trădătoare, se desmint prin aceasta dela 
sine. O mare naţiune ar trebui să se ruşineze, lu
crând tocmai ca un negustor falimentat. 

Belgia a fost tractată în felul cel mai brutal. 
Cât de brutal nici nu se poate spune încă cu pre
ciziune, deşi ştim deja prea multe. Ce a făcut Bel
gia? I-a trimis Germaniei ultimat? A provocat-o 
pe Germania? Se pregătea Belgia la un răsboiu 
împotriva Germaniei? S'a făcut vinovată de vre-o 
nedreptate fată de Germania, încât „Kaiser"-ul să 
se afle îndemnat a interveni?„ .. Belgia era; doar 
unul dintre statele mici ale Europei, care mai pu. 
tin dădea ansă spre neplăceri politice. Belgia era 
pacinică, industrială, muncitoare, harnică şi nu su
păra pe nimeni. Ogoarele ej sunt devasta.te. Sa
tele făcute scrum şi cenuşă, comorile ei de artă 
distruse, b~rbatii ei măcelăriti şi durere - şi fe
meile şi copiii sărmanei Belgie! ! ! 

Dar aşa ce adecă făcuse Betgia? Care a fost 
crima ei? Aceasta, că s'a bizuit pe cuvântul unui 
rege prusian! (Aprobări). Eu nu ştiu, ce speră îm
păratul să aJungă prin acest răsboiu. Eu am în a
ceastă privintă o părere foarte rea. Una . însă e 
cert: In viitor nici o altă natiune nu v.a mai comite 
o astfel de crimă. Nu am intenţiunea să discut 
toate rapoartele răsboiului. Multe din ele sunt şi 
neadevărate. Un răsboiu e ceva grozav şi înfrico
şat. Dar eu nu afirm, că toate povestirile despre 
oribilităti comise, sunt şi dovedite. Peste aceste 
voiu trece şi voiu aminti numai, că dacă trimit 
două milioane de oameni în răsboiu, sigur între a
ceştia se va găsi un anumit număr, care să comită 
fapte, despre cari naţiunea singură trebuie să se 
ruşineze. Mie-mi ajunge să ştiu numai ceea ce 
Nemţii singuri admit, ,aq)ără şi publică: arderea lo
calităţilor şi omorârea poporatiei nevinovate! ··i 
pentruce? Pentru că a puşcat asupra soldaţilor 
germani! Dar bine, ce şi aveau să caute aici sol
datii germani? (Râsete). Belgiai a lucrat numai cum 
îi dicta sfântuJI drept, când şi-a apărat patria. A
devărat, că belgienii când puşcară nu erau îmbră
caţi în uniforme. Dar acum să ne gândim, că un 
tâlhar intră în castelul ,,Kaiser"-ului din Potsdam, 
îi demolează mobiliarul, îi puşcă la pământ ser
vitorimea, îi dărăbureşte toate opeiile de artă, -
anume de acelea, pe cari le-a creiat singur, - şi-i 
arde manuscrise preţioase. Ei bine, credeti Dv., 
că în cazul acesta „Kaiser" -ul ar aşteptai până 
ce-şi îmbracă uniforma, ca să-l culce pe tâlhar la 
pământ? 

Germania pentru perfidia ei a fost deja pedep
sită. Ea a pătruns în Belgia„ ca să crute timp. Tim
pul însă a trecut şi în loc să câştige, ea a pierdut 
numai numele ei cel bun. 

(Va urma.) 

Iată ce spun parte din aceste ziare asupra 
acestei chestiuni: 

„Dnevrtic'', sub titlul „Relaţiunile româno
·bulgare" scrie: 

„Ieri d. Derussi, ministrul plenipotenţiar 
al României, a vizitat pe d. V. Radoslavoff 
preştedintele coinzili'lllui de miniştri bulgar. 

Convingerea generală e că convorbirea 
intre cei doi miniştri a fost referitoare la btl
nele relatiuni de vecinătate dintre cele dom'i 
state şi la chestia înlesnirilor tranzitului miir
f urilor bulgare prin România". 

„Utrd' crede că h1 afară de scopul arătat 
mai sus ministrul României din Sofia, în 
convorbirile ce le are, duce tratativele unei 
înţelegeri directe între România şi Bulgaria. 

In cercurile diplomafa::e din Sofia se spu-

i ne cu multă insistenţă că aceste trafative se 
duc prin mijlocirea Italiei. , , . 

Referitor la această înţelegere mi·n1strul 
de justiţie a·l Bulgariei, a declarat că până în 
momentul actual, Bulgaria ·n'a îJ11Cheiat încă 
vre-0 convenţie cu Italia sau România. Mi
nistru n'a de.smintit însă zvonul de.spre încer
carea şi urmările unor a1semenea tratative. 

Răsboiut.· • -~· • :.. - .I- :oe. 

Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar .ne trimite spre TJU
blicare urmă/oa.rele telegrqme oficial.e: 

Budapesta. - Dela cartierul principal se a~ . 
nuntă: ln Polonia şi Galiţia occidentală situaţia 
nu s'a schimbat. Atacurile reînoite în Carpati 
în unele locuri zilnic de către Ruşi, s'au prăbuşit 
având ei perderile cele mai grave . 

In Carpaţii păduroşi ofensiva noastră pro
gresează. 

Ofensiva rusească a progresat în Bucovina 
până la mijlocul lui Ianuarie, până la p<ţrtea cea 
mai de sus a văii Moldavei. Inaintarea prin Car
paţi a forţelor duşmane aruncate aci în luptă, 
am oprit'o mai întâi în pozitiile ce le-am ocupat 
la Iacobeni şi Cârlibaba. Prin 20 Ianuarie Ruşii 
au încercat, făcând mai multe zile dearândul 
atacuri, să infrângă rezistenta trupelor noast:-e, 
cari apărau tecătoarele principale. Eşuând toate 
încercările de a ocupa cu asalt pozitiile noastre 
de pe înălţimi, iar trupele noastre luând ofen
siva şi ocupând în 22 Ianuarie Cârlibaba. Ruşii 
s'au retras în ziua următoare cu fortele lor pri-n
cipale spre Câmpulung şi Moldova unde s'au 
oprit. 

In zilele trecute s'au pornit din nou luptele. 
Trupele noastre, cari şi aci s'au distins pi·in 
prestatiunile lor în învingerea dificultătilor mari 
pricinuite de vreme şi teren, au pătruns în va
lea Moldovei şi respingându-l pe duşman de a
colo au luat în posesiune localităţile Izvor, Mol
dova şi Breaza. 
Numărul Ruşilor făcuti prisonieri în luptele 

din Carpaţi a sporit din nou cu 4000. 
Berlin. - Dela cartierul principal german 

se anunţă: Pe câmpul de răsboiu din apus, pe 
întreg frontul au avut loc numai lupte între ar
tilerii. 

Un atac izolat îndreptat impotriv·a poziţiilor 
noastre ce se găsesc spre nordevst dela Per
thes n'a reuşit. -

La granita Prusiei orientale atacurile Ruşi
lor îndreptate spre sud dela Memel le-am res- . 
pins. Tot aşa au eşuat şi atacurile ruseşti nuter-
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nice îndreptate împotriva poziţiilor ce le-am 
ocupat mai recent spre ost dela Bolimow. Aci 
am făcut prisonieri dela 1 Ianuarie până acum 
26 ofiţeri şi cam la 6000 de soldaţi. 

Alun2area Ruşilor din Bereg. 

Ungvâr. - Trupele noastre din Bereg con
tinuă seria biruinţelor. Soldaţii îl urmăresc pe 
duşman cu o forţă irezistibilă şi fac număraşi 
prisonieri. In comitatul Bereg e linişte. Autori
tăţile şi-au reluat în tot locul activitatea. hi. co
mitatul Ung şi Maramurăş situatia nu s'a schim
bat. La Duela am respins toate atacurile.ruseşti. 

Aeroplane germane bombardează 
Varşovia. 

Cracovia. - Un aeroplan german a aruncat 
în noaptea de 31 Ianuarie bombe asupra V:uşo
Yiei. Trei case s'au prăbuşit trei oameni au mu
rit, iar 10 au fost grav răiniti. 

. l 
forta ofensivei noastre creste. 

Miiano • .:.__ După cum scrie ziarul londonez 
„Times" în Petrograd se recunoaşte că ofensiva 
noastră ia proportii tot mai mari, iar frontui s'a 
lungit. Se confirmă aci şi ştirea, care l'a înce. 
put a fost primită cu neîncredere că în luptele 
din Carpaţi i-au parte şi trupe germane. 

Rotterdam. - Corespondentul din Pctro
grad al ziarului „Daily Telegr:' scrie că în Oa
litia occidentală şi în Carpaţi sunt în curgere 
lupte decisive. In Polonia în regiunea dela Raw
ka ofensiva germană e din zi în zi tot mai ve
hementă, ceeaoe înseamnă că s'a pornit o nouă 
ofensivă. In Oalitia şi dincolo de coamele Car
paţilor trupele austro-ungare primesc noui întă
riri şi trupele cari au trecut dincolo de strâm
toi îşi lungesc tot mai mult frontul. 

Comunicat rusesc. 

Copenhaga. - Din Petrograd se anunţă: Pe 
ţărmurul stâng al Vistulei au avut loc ieri în 
apropierea de Borzimow lupte foarte violente. 
Noaptea am făcut un atac împotriva Germani
lor, cari cu o zi înainte au ocupat o pozitie dela 
noi. După lu:pte sângeroase, ne-a reuşit să re
cucerim o parte din poziţia noastră, pe care 
duşmanul nu o mai putea apăra din cauza fo
cului artileriei noastre. Am capturat o mitralieră 
~i ·am făcut prisonieri mai multi soldaţi germani. 
ln ziua următoare Germanii au încercat din nou 
să ne scoată din pozitiile noastre, dar noi le-am 
apărat cu succes împotriva atacurilor lor re
înoite în cursul zilei în mai multe rânduri. 

Lângă Vitkovice în regiunea dela Vichogo
rod, unde se varsă Bzura în Vistula Germanii 
au cucerit după o luptă vehementă ce a ţinut 
întreagă ziua o înălţime în fata pozitiunilor 
noastre. · · • 

-· In Carpaţi, mai cu seamă, spre nord deia 
nucla luptele continuă fără întrerupere. Uuş
manul atacă nemaipomenit de vehement. 

Despre operatlunile din Carpatl. 

"ROMÂNUL" 

nează în Europa sl mal ales tn Balcani. tn ur
ma actualului răsboiu. nu e ast!el iocât să poată 
sfătui pe Grecia a se depărta de directivele Po· 
liticei italiene. 

Din Egipt. 

Roma. - Ziarul .~Corriere delia Sera" pri
meşte confirmarea din cercuri oficiale că acţiu
nea turcească asupra Egiptului are un caracter 
serios de ofensivă, dar că Anglia în urma pre
gătirilor de apărare ce le-a făcut va putea să 
respingă încercările turco-germane. 

Ziarul „Messaggero" prime.5te din Cairo şti
rea că Englezii au făcut în ultimul timp pregă
tiri enorme de răsboiu. 

Turcii caută să forţeze linia Rafa-Kantara; 
iar beduinii din Cirenaica ar înainta spre oaza 
Siwa. 

INFORMAŢI UNI. 
AR.AD, 6 februarie. 1915 . 

Oamenii de zăpadă. 

Stan ·canonic custode şi Dr. Iacob Radu cano~ 
nic şcolar. . , 

Dăruiri. D. Petru bancaşiu din Budapesta a 
trimis la administratia noastră 5 coroane pentru 
procurarea de cărţi pe seama răniţilor români. 

Mari mulţumiri. · 

t Bonifaclu Scurtu. Ni se comunică vestea 
tristă că măestrul-lă.cătuş braşove~n Bonifaciu 
Scurtu, sergent-major în regimentul de artilerie 
34, a încetat din viaţă, în urma unei boli ce şi-a . 
tras'o pe câmpul de IU1Ptă din sudul Monarhiei, 
în spitalul de rezervă din Bielina, Carlovitz in 
Croaţia şi a fost înmormântat tot acolo cu ono
rurile cuvenite militare în ziua de 28 Ianuarie 
a. c. Pe defunctul ii deplâng nemângăiaţii pă
rinti Ioan şi Paraschiva Scurtu, soţia Maria n .. 
Todorenci precum şi numeroase rude. 

·Regretatul Bonifadu Scurtu, care llTIQare în 
vârstă fragedă de 27 ani, a fost un bun, harnic 
şi oinstit măestru, bucu·rându-se în cercuri largi 
de simpatii. Mobilizat îndată la începutul răs
boiului, şi-a implmit timp de· aproape 6 luni pe 
câmpul de luptă din Serbia, datoria fată de pa
trie spre deplina mulţumire a superiorilor săi, 
până ce o boală grea, pe ca·re şi-a atras-o în ur
ma multelor suferinţe îndurate pe câmpu4 de 

Câmpul de rilsbolu de pe plahil Carpatllor, ~uptă, .i-a pus capăt vieţii, de care rudeniile şi 

27 Ianuarie. 

Am venit aci, unde pot cunoaşte răsboiul, unde 
vântul aduce sunetul bubuitului tunurilor. - Aci e mare 
mişcarea, nu există: linişte burgheză şi siguranţă mate
matică, aci toate sunt ale momentului şi vremea n'are 
preţ. 

• 

·Cunoscuţii săi legaseră atâtea speranţe.· 
Dumnezeu să-l odihnească, iar familiei intri- · 

state ii trimitem sincere condolente. („G. T." ). 

Ordlnatiune privitoare la mori. Foaia ofi
cială publică o ordinatiune a guvernului privi
toare la regularea măcinării de grâu şi săcară. 
In î·ntelesul acestei ordinatiuni, morile numai a
tunci pot să macine grâu şi săcară, dacă în ace-

Un soldat român îmi povesteşte povestea aceasta laş timp se aduce la măcinat orz şi cucuruz în 
fermecată, Numal noi dol suntem, eu şi el şi de-asupra cvant egal cu grâul şi săcara, ori se duc ace
noastră, sub noi, zăpadă, multă, multă. ste separat, ori se amestecă. Din grâul sau să-

Se poate că numai el a· iscodit povestea, căci po- caira duse la moară, se pot subtrage 15 procente 
vestea pentru ţăran este aceeaş ca pentru mine narco- pentru a obtinea făină mai fină. Cel ce contra
ticul culturei - pe el îl agită şi îi munceşte creerul ceea vine acestui ordin, va comite transgresiune şi 
ce pe mine mă întristează. se va pedepsi cu inchtsoare până la 2 luni· şi 

Se propteşte pe puşcă şi-ml spune: amendă în bani, până la 600 cor. 
- In şanţ a fost o tăcere şi nu bubuia tunul, ză- . 

pada a început să cadă şi în noapte toate s'au făcut albe t Victor florescu, notar în ZaguJeni a ln
Oamenii, şanţurile, plaiurile, munţii. Toate, toate e- cetat din viaţă în spitalul comitatens din Lu-

1au albe. goj la 24 Ianuarie 1915 iat etate de 62 ani. In fa-
- Feciorii cântau şi zimbeau văzând cum cade ză- milie a fost cel mai ,iubitor, jertfitor şi adorat 

pada. La noi acasă când cade zăpada, sufletul omului părinte, oa oficiant a fost un stâlp din mica gar
începe să fugă - fetele ţipă de bucurie, căci feciorii dă a aoelor nota·ri vechi, cari pe lângă toate 
lt adâncesc în zăpadă. In zăpadă se primenesc păca- greutăţile vremurilor - a ştiut să-şi păstreze 
tele fetelor, asta e zicala - şi a spăla cu zăpadă o curat până în sfârşit idealul vieţii omeneşti, im-
faţă, înseamnă: noroc - căci zăpada cade din înălţime, plinirea bărbătească· a datorinţei. Corectitate 
din ceriu. . întrupată în oficiu, a fost totodată şi un educa-

- A început să cadă zăpada. Şi în şanţuri soldaţii tor spre muncă şi omenie a poporului său cu 
cântau. Cântă feciorul când zăpada cade, căci îşi aduce cuvânud şi cu fapta. In viaţa socială a fost fi-
aminte de mireasă. neta şi ospitalitatea insaşi,•ubit şi stimat de toţi 

- Cădea, cădea zăpada şi' unui soldat 1-a venit a- .prietenii vechi şi noi. Inmormântarea i s'a făcut 
minte că din zăpadă să clădim case, grlvlte, oameni, în 25_1ea în Lugoj cu solemnitate cuvenită, in 
din zăpadă albă. S'a înfăptuit gândirea. Am clădit gri- mtJlo~dânc al familiei şi regretul ge--
vită din zăpadă pe care am numit-o Varşovia şi am ·1 Od'h ă 
zămislit oameni din zăpadă, pe care l-am numit: Ruşi. neral al prietenilor ~ -cunoscuţi or. l nease 
Apoi am ridicat suliţa împotriva griviţei şi oamenilor de în pace! · · 
zăpadă, şi feciorii au învins cântând. Cu faţa îmbuJo- 0 tristă statistică ne arată, că până la 5 la· 
rată, i-am bătut pe Ruşii cari fură de zăpadă. nuari-e au căzut pe câmpul de luptă 1279 jurişti 

- Şi apoi?„„ l'am întretiat pe feciorul român. germani, între cari: 6 profesori de universitate, 
Soldatul se uită tăcut în v.ă.zduh şi în ochii lui fru- 275 functionari de stat, 240 advocati. 334 ase-

; Roma~ . ....::... Se află din Viena că acolo se oă moşi se aprinse focul, ca tăciunul în sobă. Tâmplele I soii, 423 referendari, etc. · ·· 
acum o atentiune- âeosebită evenimentelor din se umflară şi cu grai fierbinte adăogă: soua fostului ambasador german din Roma 
Carpaţi. La finele săptămânei tn:cute Austro- - Apoi? ... Veniră Ruşii adevăraţi. Multi, foarte multi. eavaifer de ffotow, a dat prooes de <iivorţ, fiind 
Ungarii au dat atacuri }n mai multe puncte şi Sute şi mii şi noi l-am învins şi pe el. Z~ada s'a în- ea de origine rusoaică, născută principesă Şa
au constrâiiS pe Ruşi să cedez o parte din PO- roşit de sângele nostru, „Varşovia" a fost cucerită cu oovscoi şi nu voieşte în aceste zile să fie soţia 
ziţiunile ce ocupau la sud de creasta principală, cadavrul sutelor de Ruşi„. uni germani 
Trupele austro-ungare după ce au urmărit mai - SI apoi? / Urmaşul Iul Billnskl. După ·cum se anuntă· 
multă vreme pe cele ruseşti în retragere, au Soldatul român spune Cl1 mare duioşie: din Viena în numărul de Dumtnecă va apare 
ocupat trecătoarele principale; aşa că acum - I-am înmormântat. Zăpada i-a acoperit. ln zori în monitoariele oficiale Autograful ,Maj. Sale; 
stăpânesc drumurile de trecere către Galiţia. nici urma n'a rămas luptei. Toate, toaţe a acoperit ză- prm care e numit ministTlu oomun de finanţe dr. 
Incecările R.uşilor de a reocupa poziţiunile pier- pada. v. Korber. ·fostuJui ministru eomun de boante 
dute n'au reuşit deşi au întrebumtat forte destul • d 
de numeroase. Peste puţin timp ţinuturile din Stăm sub ceriul înorat şi cade neaii.a. Soldatul este cav. de Bllinski M. Sa monMhul ii va aoor a · 
înaintea Carpaţilor vor fi teatrul unor lupte alb, ca vitella ninsă - puşca şi-o strânge de inimă şi în zilele oele ma·i apropiate criucea ma.re a ordi-
grandioase,care ar putea avea influenta decisivă priveşte cu ochii aprigi fulgii de zăpadă. nului ·Sfântului Ştefan. · · 
asupra mersului evenimentelor. Austro-Ungarii ·Cade, cade zăpada. Ninge. Ninge. Doamne, dacă ar Tifosul exantematic în Braşov. Precum ne 
continuă atacul lor pe linia Tarnow-Oorlice. ninge mult„ ca să se albească toate: 'durerile, răsbolul, comunică ofki·ul sanitar ail oraş.ului Braşov s'au 

_ .· . cf.mpul de luptă to1te t-iatc„. ~li„~·c ... Zâpad:l vlr- ivit în Braşov trei cazuri de tifos exantematic 
• " ·- · Italia şi Grecia. I gină, cazi, cazi, şi ascunde păcatele negre sub covorul (Flektifus), a-ceastă molimă atât de mfecţioasă 

· ·. · tău sfânt. fmll Isac. şi periculoas~. S'a- îmbolnăvit un impiegat al 
Roma. !.!... ln cercurile bine Informate se ob- : · • tramvaiului, care a -şi murit, şi doi impiegaţi ai 

servă că raporturile intre Roma şi Atena s'au Numiri la c~plto~u.! J[r. cat. ro~an de Or~- căiJor ferate. Din ca·z.u.rile aoeste rezultă, că bac-
imbunătătit foarte mult in vremurile din urmă. dea-mare. foa~a ohc.1ală de Mart1 ad!l~e p. 1. dlul a.cestei boli s'a .răspândit la noi prin ceioe. 
Grecia a putut să constate că Italia, apărându~şl decret de numire, prm care sunt num1ţ1 la ca-
lnteresele, doreşte să păstreze o politică de bu- li pitoiul gr. cat. din Oradea-mare .prepozit: Dr. călătoresc pe tren. · , 
nă iotelegere cu Atena. 

1 
florlan Stan, oanonic-lector: Samull Cicero· . O~.pă const~t.area acestor. cazuri s·a~ luat 

Pe de altă parte noua situatle care se desi- nescu. Coriolan Ardeleanu canonic-cantor, Ilie . 1med1at ·mbun pentru tnch1derea k>cumtelor 



celor lmbolnăvttt şi transporta-rea ·lor la spita„ 
Iul pentru epidemii. In acelaş timp s'a·ll' desin
fectat locui.ntele .celor bolnavi şi a familiilor lor 
şi s'.au luat cele mai severe măsuri pentru 1-0ca
Hzarea molimei. 

In unma măsurifor foate oficiul sanitar ne 
-comunică că nu e motiv ca publkul să ·se ne
lini$1ească· m mămiră·. prea. mare. 

;Cazuri -de tttos- ex:anrernaUc s'au oonstatat· 
şi în Predea.lu:! românesc ş.i probatm că de-aci· a 
fost adus ta fuaŞ<>v-. („O. Ţ.r,"). 

Un mott-in~enios-de spionat. Din sursă olan
deză se· află eă Ia .Meulebeke aproape de Thielt 
Germooii aiu făcut<te ou.rând o descoperire sen
zaţională. Având nev.oe de pae au rechizitionat 
o şiră întreagă. sub care, spre mirarea for, att 
găsit instalată•() mică cantină ·unde cinci ofiţeri 
f.rancezi stăteau ascunşi de o •lună de zHe; ei 
era.a in legătură telefonici 'OU armata lor şi a
veau merinde pentru ·trei luni. 

x Un cap. luminat se ştie ajuta în stările de 
azi şi foloseşte la facerea prăjiturilor şi a alua
telor pravul D. Oetker. Din mixtur·ile de făină, 
prescrise pe timpul răsboiului, precum din făina 
de orz, ovăs etc. se poate pregăti aluate u.şoare 
de mistuit dacă la aceste se adaoge fermentul 
recomandat de medici pravul Dr. Oetker. Ceti
torilor ziarului- le pune la dispoziţie retete spe
ciale gratuit şi franco institutul de chemie cu
linară al Drurui Oetker dn Baden, lângă Viena. 

Se rec-omnadă-mai·cu seamă întrebuintarea la 
aluate a puddingului· D, Oetker şi ia păsatului 
roşu, cari se pot căpăta împreună cu pravul Dr. 
A. Oetk.er în tot locul şi fiecare cap Wminat le·a 
găsit d1r faart.e avanta.l!!ioase. 

Ultima oră. 
RELATIUNILE RO.MÂNO-BULGARI:. 

Sofia. - Oficiosul ,;Narodni.Prava" a publi
cat oa comunicat, in care se· ~l)ttne, ei-- guver
nele român şi bulgar tfn foarte mult la consoli
uarea relatiilor dintre România şi Bulgaria. 

Ministrul României a declarat dlul Radosla
voff, că guvernul român va face- toate· inlesni- · 
rile pentru transitut in Bulgaria. Declat"atia a
ceasta· a dhd Derussi a fost )ntâmplnată cu 
multă satf~factle de mtr~agă pressa buh~ară, 
care ad~ă. că România şi Buli;;aria sunt uni
cele state ,·eclne din Balcani, 1J&ri au numai· in
terese comune şi oari ar putea trăi pe viitor in 
ceie m-ai bune relaţii. Dacă auvernul român i~l 
va tine ·fă2ăduelile. aceste le11ăturt vor deveni 
şi ·mai strânse. 

f ABRJCA DE TELEGRAME TENDENTIOASE 
A AGENTIEI FRANCEZI:: HAV AS. 

Berlin. - Agenţia llavas comunică printr'o 
pretinsă telegramă din R..fJ11UJ; &ii 1egel.e Victor 
Emaniul va declittra in curând răsb<>iu TJuterilor 
centrale, lucru ce tJste<Qbsolllt neadevărat. Duf)ă 
comunicarea ziarului „Berliner Lokokmzeiger'' 
acea def)eşe n'a fost TJredată de nici un oficiu 
telegrafic italitm, ci a fost fabricată în Paris. · 

DECLARATllLf DLUI GHENADIEFF. 
Soba. - Fostul ministru de externe al Bul

gariei, <I. Oheoodieff, a făcut corespondentului 
din Roma al ziarului rus „Vestnic", wmătoa
rele d.eclaratiuni ai privire la aiitudinea Bulga
riei • .--·~ 

- Bufgarla deocamdată are nevoie să păs
treze aeutralitatea-. Nu va ataca Serbia. iiindcă 
nu voeşte să comită un act dn~mănos fată de 
Rushr. Dar Bul2aria IHI poate lupta nici contra 
statelor centrale si să ajute pe Serbia. care n'a 
respectat anRaiamentul fată de Bul~arla. Rela
tlunile noastre cu România se imbunătătesc pe 
zJ ce trece. 

De asemenea $perăm ca şi relatlunile noa· 
stre cu Serhta să devină mal bune. 

Ohenadfeff a declarat, că Bul~arta. după răs· 
bofu tot v-a căpăta Macedonia, re care Serbia 
era gata s'o cedeze de acum două luni, d;lcă nu 
se împotrivea Orecfa. 

D. Ohenadleff a declarat, fa sfâr$lt că Ori· 
care ar fi rezultatul răsbolulul tratatul dela Bu· 

. ~ueştl va fi revii-uit în favoarea Bulgariei. 

~O·M.~NUL" 

KenJfro· T"Otutomf. 

Până la moarte .•• 
Roman japonez. 

'Pradn& th 1'-0mâtteşt& de· P. Ro!M9c•. 

(Urmare)~ (&) 

- ·Domnul bairoo glumeşte? 
- Mâine pleacă, - şopti Nami. 
- Domnule baron, cretl că ar ii timpul să ne 

· îbtoarcem acasă. 
- Ai dreptate, lku. Nu uita că ChHiwa az-i 

cinează cu. noi„ şi terbuie să-l sărbătorim oum 
se cuvine. De a'ltmintrelea, foame o să ne fie la 
toţi... Cum, Nami-san, vrei să ne ,părăseşti şi tu?· 
Y.rei să pleci cu alea tele tale? •.• Nu; rămâi, ră-: · 
mâi. cu.~ v.ow. înclJcia. ai:mistiti11 ' .. ; -
1 Nami se opd fără să răspunză, iar lku şi 

Ul.ta •se depărtară, ducâml feri~le oo ete~ 
· Cei- trei~ îooiltt<r de a apa.ca drumu) la va-le; 

mai culeseră a.lte ferigi, scoborîndu-se spre Mi
rusa wa-no-K wannon .. 

Soarele~ gata să se ascunză după muntele 
Monokiki, îşj trimetea far4ele sale vii~ 

Iarba, în dreapta şi în stânga: drumttlui, pă
rea de foc-;. )ci„colo, câte u.n brad singuratk, îşi 
prelungea umbra pe dealu.I luminos. Creştele 
dealurilOr 'indepărtate păreau muiate mtr'o baie 
de foc şi în vale se vedeau sufori de fum ridi
cându-se dm sate şi din colibele izolate. Un tă
nan işi mâna boii la vale şi doar g.Jasul său îm
preună oo mugetul boilor rupeau tăcerea pro
fundă, deşteptând ecourile pustiului. 
. Takeo şi Ohijiwa mergeau unul lângă altul. 

Nami venea în unna lor. Ineet "Coborîră dealul, 
apoi se .ul'Cară iarăş SJ>l'e klminişu1l aurit de ra
zele soarelui. 

De-odată Takeo se opri din drum: 
- Ab ~ zise ca năcaz.· mi-am .pierdut bast-0-

nwl. Sigur că l-am uitat colo unde ne-am oprit 
înainte de a înoepe să ne scoborî~ vă rog să ma 
aşteptaţi puţin; dau . o f-ugă până ·acolo, şi în 
câteva clipe vă ajoog. 

- Te rog, Takeo, viu şi eu cu tine, - zise· 
Nami. · 

- Nu fetito; tu aşteaptă-mă a.ici. Mă duc şi 
mă intOJ'IC În fugă, şi tmediat VRt rar. 

T<rkeo. după ce a pus jos mânuchiul de fe
rigi, începu să a{erge la deal, pierind. 

• 
Takeo porni, iar Nami rămase în picioare, 

l-a câţiva paşi de Chijiwa. Departe, se mai văzu 

Duminecă, 1 Pebruarht- 1915 •. 

-Cum? 
Pirivirea lui ChiHwa se făcu\ şi mai întune~ 

cată. Dânsu;l, se apropie iar de Nami. De-odată 
se auzi" galopul unui cal, şi un tăr:a,i1 trecu. că
lare, strigă „bună seara" scoţându-Ş:i pălăria si 
se uită încă o.dată indărăt, mirat că nu cunoaşte 
pe cei doi. 

ChW.wa r-ămase. nemiŞcat; pe .urmă, îaţa sa 
zâmbi sa·rcastic: 

- Atunci, te rog să m4-o· dai mdărăt. 
-· Ce lucru?• 
......__ Scrisoarea~ ·' 
- N'o mai am. 
- Unde este atunci? 
- Am aruncat-o în foc;.~: -0a pe un lucru 

111 urdar. · , 1 ·1· ,, „' ,_. „ · „.: 

- Eşti sigwr? N'a ·tuai cetH-o nimeni? 
· - Nimeni. · · 

- Adevărat? 
· - Destul .acum_. te rog să isprăveşti„. eu 

nu mai a:m nimic de zis. 
Priiviirea SU1Părată a Nami întâlni lucirea ln

drăsneată şi răutăcioasă a ochiilor negri ai lui 
Chi.iiwa; un fior îi sgudui tot corpul, şi se uita 
la o parte. ln vremeia aceasta Takeo scobora 
în fugă, în razele amm ale ·soarelui. Nami răsu· 
flă. uşurată. 

- Nami-ka·satt ! 
Ch·iHwa se nita lung la Nami. iar ochii săi 

fugeau mereu de dânsul~ 
- Nami-ko-san, o singură vorbă şi .nu te 

mai su.păr. Te rog să nu spui nimămi acest se
cret, niai lui Takeo. nici părinţilor d.tale. La 
din <G:ootră o să-ţi pară rău. · 

Şi Chj.jiwa se depărtă câtiv.a. paşi smulgând 
cu ciooă nişte fJori ce erau aproape. 

Takeo sosi ailergând, şi zise gâfăind: · 
- Am tntârziat?„. D'abea -mai respir„. m'am 

dus şi m'am întors rot într'o fugă„. Am găsit 
bastonul, unde ziceam„. Nami-san, ce ai? Nu-ti 
este bine? 

Ch:ijiwa, ipufiâ.ndu-ş.i la cheotoare o floare 
oe smulsese, răspunse: 

- Ai- .cam ÎHtâ-rztat, şi doamnei n era teamă 
că te-ai rătăoi•t. 

Si râse. 
'Râse şi Takeo, şi zise: _,, · - -
- Nu este nimk; a trecut! Haiidem aca5ă. 
Cefe trei umbre, în tăcere, apucară una lângă 

alta, drumul wre lkao. 
(Va urma). 

o clipă Takeo, pe urmă pieri la o cotitură· a şo- Ru,găm flbo·ruiJ,U ni.a..utrli c<iri 
se lei. ~, -..,. 
, - Nami-ko-san ! · · · · '44. xrhim brt domtr-1 li,1.1l„ aă bi'l'M3-
: Nanu, se uita departe în zare şi tresări Ia l'Olnsert 11e ldnglt n<Y11a fldrl's4 
chemarea aceasta asa de famitiară. a, ne cnmu.nica şi r,ert tmrhP; cttri 

- Narni-ko-san ! zise iar Chijiwa apropiin- 11sff„l înlPsne.'lc în nuu·e pa,rte 
du-se, pe când dânsa se depărta de el. O clipă, d · • t *I · • 
Nami se uită în ochii 1ui Chijiwa, dar repede îşi inunca a ,m'lnu~ :rf1, m, iar expe--
plecă 1>rivirea i-n j9s. Ochii lui scânteiau şireti dii,rP.iJ. la nowi ".ilrt!•d ti'K tnt• 
ş.i irooid. jere f,ntttr%1Pre. E co-1i·s1t:/t 111t. B6 . 

- Te ielicit. " , 11lfJture h11,11ula (fit.şio) sub care 
Nanti nu lfăSJ>oose, dar se roşi toată. s'a expediat ,z,arul. 
- Te f!e~idt ! Cred că eşti fericită„. 
Şi cu un ton batioooritm urmă: Te rog msă 

să nu uiţi, că exiistă un bărbat ea.re nu poate fi 
ferici-t ! 

1Nami •tăcea, tiitându-se 0in jos, iar .cu vârful 
mnbrelei sgâria pământul. 

- Nami-ko-san ! 
Ca o veveriţă, urmărită de un !7MJ)e, dânsa 

ridică curajioasă pniv~rea în ochii inamicului, o 
privtre plmă de demnitate şi ,de tăflie. 

- Ce pofteşti? 
- Un titf.u de .baron .. o avere mare„. încă 

odată, te felicit! 
- Nu înţeleg! 
- Nu înteleg.i 'Ca să te măriti cu un nobil, 

bogat chiar da'Că a.r fi un prost, şi să res-pingi 
pe unul săT.ac, dar care te iubeşte„. nu intelegi 
că aşa se petrece în societatea ma•ltă? D-ta, ne
g-reşit că faci excepţie. 

Nami iar se roşi, iar priviflea sa mândră şi su
păra.tă se fixă pe Chjjjwa. 

- Te ·rog să isprăveşti ,cu aceste cuvinte 
răutăci-Oa.se.„ sau să le spui >Când va fi şi Takeo 
de fată, laşuile ! După ce a~ avut îndrăsneala ! 

să-mi scrii scrisoarea eeea, fără să ii vorbit mai ; 
tntli -cu -tata!... 

Sunt .sătul~ de i>erseeu1ie.„ 

POSTA REDACTlt::I. · 
'Va1He Dumencu. in Rovereto. Proiectata conte-, . 

rentă de pace JIU s'a, tinut până acum, şi nu se ştiq dacă. . 
ea-'Se va mai tine, oare. Ce priveşte pac.ea, sun te•·• înc.ă 

departe de .ea. E absolut sigur oă actualul răsbolu va 
aduce şi alte complicatii internaţionale. Salutări . fră
ţeşti. 

M. Baltă, Budapesta. - Articolul prim din urui 16, 
dela 3 Febr. n. a. c. sub titlul „CtM orovoacă?" a fost , 
întreg confiscat, iar locul lui a trebuit să--L umpleni 
cu anootttri. Salutări. 

Redactor responsabil: Coostaatln Sava. . 

Caut 
un practicant de farmacie 

ca au firi pracdcl. Ofertele d 
se adreseze farmacistului Vlr2'1 
Vlad, Oyulafehervar. Postul se 

poate ocupa lmedfat; 
(Va 235J..,-,,-10) 

" 
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,,LIGEDIANA" 
institut de credit şi economii ca societate pe actii fn Temesliget. 

CONVOCARE. 
Onoraţii actionarl ai institutului de credit şi economii, ca so

cietate pe actii „LlGEOIANA" sunt rugaţi a participa la a 

XIII-a adunare generală ordinară, 
care se va tinea la 26 februarie n. 191S p. m. la 2 ore fn localul 
institutului. 

OBIECTELE DE PERTRACTAT: . 
1. Deschiderea adunării generale prin preşedinte şi designarea 

unui notar şi 2 bărbaţi de tncredere. _ 
2. Constatarea membrilor prezenţi şi a voturilor. . · · 

,,LIOEDIANA'' 
takarek es hitelintezet mint reszvenytarsasâg, T emesliget 

MEGHIV6. 
„LIGEDIANA" takarek ~s lhitelintezet mint reszv~nytârsa

sâgnak tisztelt r~szvenyeseit ezennel mghivjuk a 

XllI-iki rendes kăzgyiilesre, 
mely f. e. februâr h6 26-ân d. u. 2 6rakor az intezct helysegeben 
fog megtartatni. 

TĂRGVSOROZAT: 
1. Rendes kozgyiiles megnyitâsa az elnijk âltal, egy jegyz6 

es ket bizalmi ferii mtgnevezese. . 
2. Megjeleno tagok s azok szavazatainak megâllapitâsa. 
3 Az 1gazgat6săg ~s feliigyelo bizottsâg Jelentese s az 1914. ' 3. Raportul directiunei şi al comitetului de supraveghiere, 

ţ precum şi prezentarea bilantulm pro 1914. 
~ 4. Deciderea asupra profitului curat, votarea absolutorului 

evi merleg elomutatâsa -
4. Hatârozathozatal a tiszta nyereseg felett, s ugy az igaz

gat6sâinak mint a tehigyelă-bizottsâgnak a lel~entveny megadâsa. 
5. Ket igazgat6sâgi es ket esetleg hârom felilgyel{}-bizott-

\ directiunei şi al comitetului de surJTaveghiere. · 
5. Alegerea Rlor 2 membrii în direcţiune şi 2 eventual 3 în 

comitetul de supraveghiere. 
·,.,.· 

' 

„ 

-

6. Eventuale propuneri. 
sâgi tag vâlasztăsa. · 

6. Egyeb inditvânyok „ · 
Teme s li get la 30 Ianuarie 1915. Direcţiunea. Temesliget, 1915. evi januâr hO 30-an. Az l1azgat6sag. 

INCHEIEREA SOCOŢILOR - ZĂRSZAMADÂS. 
.• 

Active - Vagyon Contul Bllanţulul - Merlegs1âmla Pasiva - Teber 

Cassa in numărar - Penztar keszlet . . • • 
Cambii escomptate - Leszamitolt valt6k • • 
Cambii cu asig. hipot.- jelzalogilag bizt. valt6k • 
Acţii - reszvenyek . . • . . . . • . . 
Mobiliar - Butorzat • • • • . • • 72· -
După amort. de 10°/, torleszt. utan • • . 7·-

339207 
28935-
14000 -

300-

65-

-4069267 

Capital de acţii - Reszvenytoke • . • • • 
fond de rezervi - T artalekalap • • • • • 
Dep. fi int. cap. - . Bete1ek es tokesitctt kamat 
Dividendă ncridicatl - felritmvett osztalek • 
Interese transitoare - Ătmeneti kamat • . • 
Profit curat -. Tiszta nycreseg • • • . . • • 

----------... .----

20000-
14720 73 
9852 92 

10 -
30902 

1800-

4669l 67 

Erogate-Kiadăs Contul de Profit şi Perderl - Nyeres~g ~s vesztes~g szimla Venite-Bevetel 

Interese la dep. 'i cap. - Felvctt s tokekamat . OOO 77 lnt de escompt ti hipot. - Leszamitolt s jclz. 
lnt. de reescompt - Visszleszamitolasi kamat • 60 130 kolcs. kamat . . . . . . „ . 
Dare de stat şi corn. - Ăllami es kozsegi ad6 955 12 Proviziuni - J utalekok . . . . . 
I O°lo dare de •nt la dcp. - I O ·;0 beteti kamat ad6 60 08 Diverse - Egyeb bevetelek . . . 
Marce de prezenţă - Jelenleti d1jak ~ • • ~ 306 -
Salare - fizetesek .. • • . . -. •. ~- .• „ • 1205 - - ~ 

... - -
Timbre - Belyeg ill. . . . . . . . . . 352 
101)10 Amort. dm mob. - lO°!o torl. butorţatb61 7-
Chirie - Hazber . . . • ·. " · . . . . . . 120 -
Regii - Kezeles . . . . • . . . . . „ . 30·, 20 

. Profit curat -. Tiszta nyereseg . 1800 -. . . . . • 

-
~615 29 

Temesliget, la 31 Decembre 1914. - Temesliget, 1914. december hO 31-~n. 

Dănlli Cereguţiu m. p. Emllian Seimanu m. p. 
director. - iaUiatcS. cassar. - penztamok. . . 

DIRECŢIUNEA: - IGAZGATOSĂG: 

Nicolae Murariu m. p. 

. „ • • 3764 20 
# • • • .1771 O<.l . . . . 80 -

•· . 

5615 29 

Nicolae Secoşanu m. p. 
contabil. - kolt)"Vel6. 

Romul Muntean m. p. 
Solomon Minda m. p. 

Nicolae Secoşanu m. p. 
. Mihai Drăgol m. p. Emiliao Seimanu m. p. 

· ' Bilanţul acesta confrontându-se cu cărţile institutului nostru intru toate s'a aflat de bun. - fcnti m~~leget ~z i~tez~t f6 ea 
mellekkonyveivel osszehasonlitottuk es mindenbcn megegyezonek talaltuk. . . . 

Temesliget, la 30 Ianuarie 191_5. - Temesliget, 1915. ~vi januar h6 30·an. 

COMITETUL DE SUPR.\ VEGHIERE: ~ FEL0GYEL0BIZOTTSĂG s 

Petru Arnăut m. p. Andrei Pascu m. p. - Ilia Gocea m. p. Ion Blidariu m. p. George GostUI m. p. : · · 
prtf. com. de auprv. - feliill)'. blzotta. eln .. 

, ~ ~ • • ' i . 



Pag~ -S. .~OMAN UL" Duminecă, 7 februarie 1915. 

,,N" ă.d.1ăca;n.a ~~ · 
in.atitu.t de credit5 •i economii aocietate pe acţii în. N .A DL.AC. 

l 
I 
i 

„ 
· Conwocare. t 

. '(; :r . .. • . 

Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, soeietate pe acţii „NĂDLACAN A" se învită p·in aceasta la 

a· 1v11-a adunare aenerală ordinară 
care se va ţinea în Nădlac, Luni în 15 ·februarie 1915 st. după amiazi la orei~ 2 în localitateâ institutului. : 

OBIECTELE: , · 
1. Constituirea. 
2. Raportul anual al direcţiunei, raportul comitetului de su1Haveghiere şi bilanţul anului de gestiune 1914. 
3. Distribuirea profitului realizat conform bilanţului. 
4. Alegerea unui membru tn direcţiune. 
5. Alegerea comitetului de supraveghiere. 

. Nădlac, 2 febmarie Hns. ' ........ - .. 

Notă: Pentru folosirea dreptului de vot se cere ca acţionaru; să fie trecut ca proprietar al acţiunilor sale în cărţile institutului cel 
puţin cu şase luni înainte de adunare şi să se .însinue la cassa iastitutuluLrespective să-şi depună plenipotenţa cel mult până înamtea amiezii 
zilei premergătoare adunării. 

DIRECŢIUNEA. 

ACTIVA .. CONTUL. BILANŢ 

162 
194 
163 
171 
185 

61, 196 
164 

168,178 
109 

Cassa în numărar . . . . . . . . . . . . • .54992 t t 132 
Bon în Giro-Conto şi la alte bănci . . . 340992 165 
Cambii . . . . . . . . . . . . . . 1737503 98 193 
lmprumuturi hipotecare · . . . . . 8100 - 135 
Cereale cumpărate • . . . . . . . • . 328q() 7C l'i7 
Efecte . . . . . • ..• „ . .. .. . . . . 109150 195 
Casa ~ropriţ a institutului . . . . . . . . 25000 - 160 
Contun ·debiteare . . • . . . . . . 246 74 1~1A19 
Mobiliar . . . . . . . . 3206·80 113, 186 

după amortizare . . . . . . 320·68 -- 288612 '58 

' ; •.'.-

.. 
1974129 Si 

Capital social: 4500 buc. acpi a 100 K. . • . 
fundul de rezervă• . . . . . . . . . . 
Pondul special e rezervă" -. . . . . . . 
Pondul de penziune„. . . . . . . . . . 
Depuneri spre fructificare . . . • . .. . . 
Cambii reescontate . . . . . . . . • . . 
Contribuţie restantă la depuneri . . . . . . 
Dividendă --neridicată . . . . • . . • • 

~-

Creditori • „ . . . . . . . . . . . . . 
Interese transitoare anticipate . . . . 
Profit net . . . . . ... . . . . . . . . . 

• eu. clotaţlun- ..... 111 -*- I(. 13500&- ' . 
•• Cu dotaţiunea din anul acesta I(. 8000-- · „. Cu dotaţlun- dia anul ~e11ta I(. 20000.-

DEBIT CONTUL. PROFIT & PERDERI 

183 
175 

32 
41 

Interese: 
pentru depuneri spre fructificare . . 

„ reescont . . . . . . 
• fondul de rezervă . · . . . 
„ fondul de pensiune . . . . . 

Spese: 

40787•53 
35Y79.01 
4855·95 
669•90 

18~ Salare .. - • - . . . . . . . . . . . . . 
18( Imprimate, lemne, lumină, spese de birou . • . 
181 Porto şi telefon . . . . . . . . . . . • . 

4B Marce de prezentă . . . . . . . . 

191 
. 17C 

109 
170 

Contributiun~:· 
Directă . . . . . . . . . . . 12379·30 
10011 dare la depuneri . . . • • • 4078'74 
Amortizare din mobiliar . . . . . . . . . 
Profit net . . . . . . . . • • . . . 

;. „ 

. . 

822923~ 

.. 16710-
259544 

- -'959 H 
1523 

'1645804 
320{l8 

5939995 

18025866 

1~ 
172 
189 
182 
152 

05, 1113 
109 

Interese: 
dela cambii . . . · . . . . . . . 158406·82 
„ împrumuturi hipotecare . . . . 792 50 
„ efecte . . . . . . . . . .. 460· -
„ conturi curente . . . ·.. . . . 399·48 

Profit la producte . • . . . . . . . . . . 
Venitul realitătilor şi proviziuni . . . . . . 

, .:.· 

Nădlac, la 31 Decemvrie 1914. 

PASIVA. 

4SOC00-
125089l9 

4000 
1166990 

65184166 
56040380 

197.5 72 
768 

796241( 
29359125 
5939995 

197412957 

,CREDIT 

1<J0058 BO 
15455 5( 
4744136 

18025816<: 
.. ··~ . 

Aureliu Petroviciu m. p. : 
director-executiv. 

~ureliu St. Şulutiu m. p. 
secretar. 

D I R E C Ţ I U N E A: 
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r 

I 
\ 

Nicolau Chicin m. p. 
preş. direcţiunii. 

··Sava Raicu m.- p. Gligor Vidican m. p. Nicolae Gheran m. p. Pavel Roşuţ m. p. J:..!'I 

CO Ml TE TU L D E S .U P· R A V E G HI E R E: 

Tiparul tlpo&raflel „Concordia" 10Cletat9 pe actll ta Arad. - Editor NIPODl8bil: prof. VASILE STOICA. 


