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ANUL V.' ARAD, Duminecă 31f:8 Ianuarie 1915. 
AHOl'CAMeNTUL: 

Pe un an • . ZS.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- " 
Pe 3 luni • • 7.- " 
Pe o Iun:! • • 2.40 ,, 

Pentru România '' 
strilnAtate: 

Pe un an. • 40.~ franci. 
Telefon 

pentru oraş şi Interurban 
_,,- Nr. 750. 

Răsboiu şi pace. 
Reflexii. 

Acest instinct atotputernic al popoarelor 

este serziimentzzl lor naţional, care, în graiul 

pO!porului, îşi află expresia în maiestosul: 

NOI! 
Aceste sentimente tainice sunt rezultatu~ Principiul învăţăturei creştine în convie- 1 

ţuirea popoarelor se reliefează în acest cu- ! unor procese seculare de ev()IJuţie, care indri-
vânt: pace. Aceasta este un efect, un rezu'ltat, I tueşte pe fieştecare popor a se desvolta con
la care ajungem prin mari sforţări şi multe j 
jertfe. Prin moarte la viată, prin răsboiu !a , forrn spiritului şi tradiţiunilor sale partku-
pace! Si vis pacem para bellum! Pacea suc- lare. A împi'edeca. o a1stfel de desvoltare a 
cede răsboiului, care e proba puterii de via~ă unlJli popor înseamnă a-l judeca la moarte na
,1 popoarelor. Sângele eroilor e oţelirea nea-
mului. ţională. In senzul dreptului inaturat un astfel 

Acel popor ai cărni fii nu se ştiu însufleţi de popor-.. dacă se simte atăcat în ex;stenta 
pentru idealuri mari şi nu ştiu muri pentru sa naţională din partea statului sau a oricărei 
ele: acela nu are dreptul să trăiască! stăpâniri străine, şi dacă mai este în el ·-o· 

Şi până vor exista popoare, va exista şi a- I scMnteie de- vjaţă, - are datorinţă sfântă să·, 
ceastă probă de foc, căci Marte n'a murit încă desvolte o: cetbicoasă rezistenţă pentru apă-. 
şi nici trăsnetele Nemţilor nu l'or răpune pe 
el. El astăzi cu deliciu îşi plimbă ochii peste rarea şi conservarea naţionalităţii şi a limbei 
î·ntreg întinsul bătrânei Europe şi la concertul naţionale care ~te cea mai nobilă expresie a 
armelor tresaltă sufletu..;i războinifC. Când mo- aceleia, căci un J?Opor, c'are despoiat de indi-
11otania păcii îl doboară, îşi chiamă iail' O$ti-

vidualitatea sa ·se poate absorbi de -celelatte, 
rile şi în toiul luptelor el face selecţiunea nea-
murilor. acela nici când nu va putea deveni un factor 

Vrsul păcii universale e vis nerea1izabil în social folositor. (EotviJs, într' o vorbire a. sa 
lumea tro..1stră trecătoare; până ce vor exista despre Kaziniczy şi Bluntschli opul A. C. ·po.. 
popoare deosebite, vor exista şi răsboaie. 

Sufletul popoarelor e cuprins de vraja u- povid ,,Principiul de naţionalitate" p. 34). 

nor idei mari, ca1ri au o mistică înfăţişare în Acest drept natural, ina1ienabil al . umri 

momentul ivirei leir. Aceste sunt socotite ca popor conştient de naţionalitatea sa nu se 
ceva sfânt, de care nu te poţi atinge cu mâni 
pro.faine numa•i cu risicul vieţii proprii. poate anuila prin nici o forţă. -

Pe urma-armiilor grozave. 
Prin inima cetăţii străvechi, pline de slavii, 

Unde trecuse Moartea cu noaptea ei grozava, 
Se plimbă mândru Satan, cu negrele-i sta/ii 

Cât~ vreme vor exista astfel de state, în-

Durerea unei mame. 
- Nuveli. -

(Urmare) 
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stratte. 
Multumlte publice sl Lix 
deschis costă şirul ZO fii. 
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tre 1naţionalităţile cari îl constituesc sau mai 
bine zis, între interesele acestora se vor ivi 
eonflicte ... 

O pace trainică nu poate să existe până 
ce vor fi astfel de state. 

se vor ivi şi 
zorii unei păci trainice, a unei activitMi înf0-
cate şi întreceri pe toate terenele economice 
şi culturale. fiecare stat va fi ocupat cu orga
nizaţia sa culturală şi economcă internă şi 
externă. 

Prin această selecţhme a neamurilor se 
vor alege cari sunt vrednice să mai trăi.ască 
şi cari sunt condamnate pieirei. 

·Pacea aceasta va fi trainică respective de 
o durată mai lungă, dar nu universală, atlecă 
nu va fi de o durată ega.lă cu dăinuirea ome
nirei pe acest pământ. Cânid u1nele naţiuni, a
jutate de puterea lor de viată vor ajunge la 
o mare înflorire ;şi la o putere, ce se impune 
ca o forţă superioară; n·imbul păcii„inaugurate 
prin răsboaiele generaţiilor pe cari deja_ de 
mnltle-au mg-hitit valurile vremii, iarăş se va 
înit:t11naoa. şi,sângele ·iiar va curge parte pentru 
supremaţia politică, prestigiul politic; parte 
pentru interesele .>G:ll'l:turale şi economice, mai 
mult ori mai puţin vitale . 

Aceste elemente conducătoare le putem 
afla şi în răsboiul actual, considerând relaWfo 
dintre diferitele părţi beligerante. Luptă aici 
naţiuni pentru unitatea lor politică şi luptă 
pentru asigurarea prestigiului lor politic cum 
şi pentru interesele ecooomke şi culturale. 

In acest ·oa2 ·popoarele, cairi · au -interese 
ameninţate într' o formă- ori alta de o altă pu
tere, se unesc la o acţiune comună, deşi inte
resele lor nu vor fi întru toate comune, ba ce 
e mai mult sunt c_hiar contrare. Exemplu ne 

oglindă pentru vizite, soireeurl etc. ş'o auzea 
măcar oftatul, perceptibil ,numai unei femei, re 
care „Instructorul" îl înăbuşea în adâncul ini
mei sale înselătoare şi înşelată, iubitoare şi per
fidă. Era o iubire străină şi de aceea ii plăcea 
s'o cunoască. Femeile se pasionează după a
venturi de dragoste ca şi pentru seminte de 

Şi tristele patrule adorm pe străzi pustii.„ 'i 

Se plimbă mândru Satan şi râsu-i se revarsa, 
Printre ruina moarte peste cetatea arsă ••.• 

Armatele viteze s'au pus demult pe fugă 
Şi-eroii se 'llS'fJăimântă de orice păpălugă .. „ 
Azi nime nu mai merge 'n biserici şi în lavre, 
Căci- în cetatea. arsă nu sunt decât cadavre .•• 
Patrulele smintite adese 'n furii grele, 

Scripcă intră la Dr. Strion abătUtl, Dr.-ul cu- flori. In imaginaţia ei aprinsă, îl vedea mai tâ
noscu imediat că ceva nelinişteşte pe integrul năr ca pe doctor şi visa înlăntuirea bratelor lui, 
magistrat şi-i zugrăveşte pe fată urmele du- ca o fericire pe care o vrei şi o respingi tot
rerei. Obrajii palizi se încordaseră printr'o pn- odată, fiindcă era ceva din datorintele ei oprite 
tere neobicinuită. Părea că un plâns !'a sur- de baricada convenientilor sociale, Iubirea ino
prins şi-a pus pe chip floarea veştedă a sufe- hilează însă orice suflet de fcmee; mila se 
rintei, i-a încremenit buzele într'o strângere strecoară în adâncul inimei, ca picurii de ceară 
nervoasă şi i-a aprins în ochi văpaia, ce se în fata unei ioonite ..• 

Nebune schimbă focul, luptându-se 'ntre ele .•• 

Pe strdzile deşerte, lugubre 'nsângerate, 
Sătuld trece Moartea de-a ei pustietate 
Şi trece mândru Satan şi 'n urma lui hai-hui, 
UrU1.nd trec câinii 'n cete.„ sălbatici şi sătut ..• 

A. Cotruş. 

trudeşte uneori intr'un chip ciudat să înăbuşe M-me Stroian privi la Scripcă şi întelese că 
lacrimile bit uitoare. Semăna unui luptător de s'a întâmplat ceva neobicinuit. 
circ căruia i-a rămas.chipul abătut aşa cum era Scripcă dădu bună ziua şi ea îl întrebă ime-
la ridicarea unei greutăţi. Un plâns ce nu iz- diat: 
bucnea, fiindcă îl înăbuşea în adâncul sufletului, "--- Ce face m-me Scripcă? 
îi pusese masca de necăjit. - Nu prea bine! răspunse Scripcă. E bol-

M-me Stroian era în salon cu Drul. O fe. nav Lorel. Am venit să-l iau pe d. doctor. 
mee sveltă, încorsetată, ca să-şi frângă mai - Ce are? dle Scripcă, se interesă ea din 
mult mijlocul, îmbrăcată intr'un „tailleur" sim- nou: · 
piu elegant; de mătase.- câteva bucle blonde, în- - S'a obosit cred. S'a culcat la ore neo
cadrând un chip oval, . fraged, ce frapa prin · bicinuite· pentru el, a cerut apă mereu şi are 
strălucirea a doi ochi albaştri era farmecul căldură. 
căsniciei noui. Un crin întârziat lâ·n~ă .o floare 1 · -.Fri~uri .• 'răspunse Stroian, ca o î'Tlcheiere, 
ofilită, era minunea aceea în alb. Se mângăia ce nu suferea contrazicere. Nu doarme prea 
doar, că-şi pregătea în fiecare zi frumuseţea la mult? adăogă _el. · 

N_u_m_A_r_u_l _p-op_o_r-al_p_e_l _a_n_4_.-,-o-,.-------Pretul unuJ exemplar-JO fiterl. Numărul poporal pe 1/, an 2 cor 
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serveşte de asemenea răsboiul actual. Ger
mania, stat ajuns la o înflorire şi o putere 
impunătoare, şi afară tle aceea stat prin ex
celenţă militar, e o piedecă comună atât Fran
ţei, cât şi Angliei şi mai ales Rusiei pentru 
realizarea scopurHor şi intereselor lor private. 

Alia1rea naţiunilor întru apăra:rea 1nterese
lor lor se poate să se facă pe baza unităţii lor 
de rassă: lupta seminţiilor, care asemenea 
poate lua proporţii î.ngrozitoare ca şi răsboiul 
actual. 

Dar ·nu numai principiul de naţionalitate-
care în cea mai mare parte barem, dacă nu 
definitiv, trebue să se rezolve în răsboiul ae
tual, - colizhmea intereselor şi deosebirea 
de rassă fac imposibilă o ipace ll'I1iver-sală de 
o duirată neîntreruptă, ci mai vârtos sistemul 
de apărare militar sau militarismul. Acest 
sistem existent î·n1:r'un stat nu poate iăsa in
diferent pe un alt stat vecin. Cu cât un stat 
se înarmează mai tarre, cu atâtt şi celelalte 
state sunt silite să procedeze la fel pentruc.a 
într'un eventual conflict să-şi poa1:ă asigura 
existenţa. Prin aceasta·, însă, un stat econ0-
miceşte bine situat duce uşor la dezastru ec0-
nomic statele mai puţin bine situate econO
rniceşte. ·. · · · 

Prin urmare mulţi cred, că o desa.rmare 
generală ar aduce cu s1ne şi pacea universală. 

Aceasta, însă, e numai un ,pium deside
rium. O desal'ttllare generală e departe de a 
se realiza; a1poi nici înşişi aderenţii acestei idd 
nu se pot îf!lţelege asupra modului cum trebue 
inţelea1să aceasta şi în ice măsură. Dar nici nu 
c deajuns numai o desannare generală, ci a
tuoci ar fi de litpsă şi o egailizare a intereselor, 
c comunitate a acestora, ştearsă orice deose
bire de rassă şi de naţionaldtate. 

Tot ce ex;stă să nu zică nimenea, că e al 
meu, ori al tău, ci e al nostru al tuturor într'o 
formă. 

Utopie! 
ldeia păcii universalle aparţine domeniului 

fanteziei. Jocurile fanteziei şi viata orneneas-:-:ă 
stau în acel aş raport cu visul şi realitatea.Via
ta omenească se poate asemăna cu marea a 
ieărei suprafaţă e într'o continuă mişcare, in
tr'o oontinuă formaţiune de munţi de valuri şi 
văi adânci. 
. . După deal urmează vale, după răsboiu · 
urmează pace, şi aceasta aşa va umlula până 
în sfârşit. 

N. Flueraş. 

Iepure Ioan, bolnav 
Iepure Matelu, bolnarv 

29 Iepure Nechită 
Iepure Paşe lui Pavel 
Iepure Paşe lui Tănase, rănit 
Iepure Pavel lui Danilă 
Iepure Pavel lui Ion 
Iepure Simion lui Ioan, bolnav 
Iepure Vasilie lui Danilă 
Iepure Vasilie Uti, bolnav 
Iepure Vasllie lui Petru, rănit 
Irlmes Ioan 

30 lrir®S Eliseu 
lrimes Victor . • l 
Marcu Ioan 
Mlclăus Toma-
Moldovan Geor2e 
Moldovan Iosif, bOlnav 
Muncaciu Gavrllă 
Muncaciu Georste luJ Luca, rănit 
Muncaciu Gli2or 
Muncaciu Ioan lui Vasilie 

40 Muncaciu Ioan lui Paşe 
Muncaciu Ioan lui Nicolae, rănit 
Muncaciu Vaisllie lui Alexă 
Muncaciu Vasilie lui Paşe, bolnav 
Muncaciu Simion, rănit 
Radu Zaharie 
Ros Vasilica, bolnav 
Ros lrimle 
Roş Pavel 

50 Ros Petru, prisonier 
Salomle Ioan 
Samoila Petru, rănit 

.. · -...:"\ ··' 

Jertfa Romanilor pentru tron şi patrie! 
Asentaitl in Decemvrte: 

felecan llarion 
Feiecan Ioan lui Precup 
lrimes Vasllle 
Iepure Simion 

;, ,, 

Lista soldaţilor români din comuna Sălicea, comitatul Turda, 
plecaţi pe câmpul de răsboiu şi acelor asentati de curând: 

Iepure Constantin 
Iepure Vasllie 
Muncaciu Todor I. Mateln 
Moldovan Simion 

(Sălicea, e comună mică, situată ta poalele l 
muntilor apuseni în tinuturi păduroase. După 
statistica mai nouă are 574 locuitori, toti Ro- i 
mâni; scoală de stat cu două puteri didactice. 1 
Hotarul comunei e restrâns, putin fertH, mai 
mult deluros. Isvorul de câştig e lăntăritul şi 
lemnăritul. Dările sunt grele: aruncul comunal 
e de 578 procente. Satul destul de bine îngrijit. 
Infătisare plăcută). 

Plecatl pe câml>UI de răsbotu: 
Bolboacă Iosif, bolnaiv 
Băranl Jlga 
Pelecan Constantht, rănit 

Pelecan Ion I. Tănase, rănit 
Pelecan Ion Lezan, prisonier 
Pelecan Ion Onuc 
Pelecan Glhtor lui Samoilă, bolnav 
Pelecan Gligor I. Sldon, rănit 
Pelecan Luca, rănit 

10 felecan Octavian, invătător, răntt 
Pelecan Nechită, prisonler 

. Pelecan Vasllie I. Tanase, rănit 
f'eneşan Vasme, rănit 
Florian Iulius, bolnav 
Gârbovan Toc.for, bolnav 
Hodrea• Samoilă 
Iepure Oligor, bolnav 

Popa Todor 
10 Pelecan flore 

Felecan Glistor lui Ton 
felecan Vasille lui Ton 
felecan Vasll1e lui Todor 
felecan Todor lui Simion 
f elecan Todor. lui Precup 
Feneşan Gllgor lui Todor 
feneşau Gligor lui Nicolae 
Iepure Gllgor 
Moldovan Constantin 

20 Moldovan Ioan 
Muncaciu Nicolae 
Muncaciu Ilie 
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- Da, 1 ăspunse imediat judecătorul lumin~t.' I grămădeşti lumea exterioară în creerul tău, 
Doarme mereu, cu toate că stăruim să se plim· strâmt diformând-o şi să nu laşi spiritul să se 
be. E o oboseală ce l'a biruit târziu, ca o con- piardă în tainele universului, culegând tot ce e 

ştiintiozitatea unei bătrâne, ce ar culege şi numă
ra nişte f.ire de nisip ... 

Stetea de multă vreme aplecată spre el, ln
-chipuind o rugăciune. în fata unei iconite şi ii 
întreba mereu: 

secintă a unei boli grave. Mi-i frică... de esentă divină!._. 
- Nu-i nimic, ii împăcă Stroian, voind să-l 

asigure totodată de ştiinta lui. 
- Să mergem dle Doctor. 
- Luăm termometrul? întrebă doctorul. 
- Da, răspunse Scripcă. Voi cumpăra şi eu 

unul, ca să ştiu ce temperatură are. 
- Complimente lui Drul Scripcă, închee 

m-me Stroian, când ieşeau. 
M-me Stroian îi petrecu cu privirea înduio

şată. Ochii îi scânteiau puternic printre lacrimile 
ce-i făcea mai fermecători. 

lin clipa aceea rămase rezemată de un stalp 
al cerdacului umbrit de ederă, ca un portret ne
zugrăvit încă de nici un penel. .. 

Scripcă se mângăia când Stroian îl asigura 
că nu e nimic, cu toate că ştia, cât cunosc doc
torii ce se pronunţă înainte de a vedea pe bol
nav. Inchipuiesc boale fantastice, dar dacă se 
întâmplă vre-un maniac· ce suferă de toate, 
orice diagnostic se potriveşte. Stroian îşi fă
cuse reclamă prin câteva diagnostice aplh;ate 
la cazuri sigure şi simple şi de aceea obicinuia 
poate să se pronu1J1te aşa usor. Era o mândrie 
ce creşte, o grijă de ia-şi flota amorul propriu. 
Era din acei ce-si au lozinca „prin mine"„ cre
zând că orice nimic poate fi socotit izbândă. Nu 
aprecia împrejurările, ca să măsoare cu ele, 
faptele şi gândirile. Se credea representant al 
ştiintei adevărate fiindcă reclama câtorva cazuri 
reuşite, ii dăduse acest titlu. Ce greşeală să în-

V. 
- Ce ai ipuiul mamei? 

Aglăita rămase singură cu .Lorel, aşteptând Lorel nu răspundea .nimic. iPnivea numai rn 
pe Dr. şi pe Ciprian. Steten aplecată deasupra ochii ei fix, .neputând răspunde, de oboseală on 
lui, voind .par'că să-i smulgă taina boalei, pe de enervare. Aglăiţa se înspăimântă de flixlta
care i-o ascundea. Din scântei·rea iprivirei Iul te<t priv~rei hti bolnave. Ochii :i se mărtsera 
inteligente, vedea că gândeşte la ceva. Mama par'că umplându-se -de tainele necunoscutului, 
I;ui ar f.i dat jumătate din viaţă, ca să ştie ce văd de misterele nefiiinţei şi a mortei, aşa cum nu-I 
ochii mintei lui prin paienjenişul, ce-l ţesea o văzuse până atund. Ar fi vrut să-l întrebe ceva, 
mână nevăzută privirei lui aprinsă de văpata dar simtea cum ochii i se umplu <le lacrimi. Lo
frig.urHor ascunse .•. Aglăita simţea că fiorul lu- rel pleca atunci privirea în jos, .pricepând au
cmrilor necunoscute pătrundea mai mu:lt -ca tot- rerea marnei. Invins de mustrarea conştiintei 
deaulflia oreerut lui de copil precoce, o lume 1n- sztle, înţelegea că el era ca'Uz·a suferintei sate. · 
chipuită, ce o creiase numai pentru el i s'arăta Agilăita îl iprivea oftând. Un f·ior .putern1c 
scânteitoare, ca într'o lumină de foc bengal şi străbătea oftatul ei adânc. Era fiorul nepătrun
marna ilui simţea Qlm o orbeşte puterea văpaei, sului, a misterului ce învăluia viaţa fiului şt a 
Qe nu-i luminase .niciodată conştiiinţa. Nu pdce- mamei îndurerate. Totuş mai aidânc tulbura a
pea de unde cădea atâta •lummă ·pe fruntea lui oest fior, decât zguduirea unui plâns! .... Era In 
largă, de 'lllHle, din ce adâncuri, isvora scân- el ceva din sicăpărarea unui fulger, ce -lumi.na 
teia inţelegerei?!... Ar fli vrut să~i tălmăcea-1 conştiinţa mamei şi a micului bolnav, arătând 
scă orice gest, orice privire ce-i pornia <lin ocht ca într'un aparat măritor prăpastia durerei, in 
şi mai a·les gândurile, ce fermentau în taiinitele 

1 
care tSe pregătea să se prăvale amânidoi ..• Ase

creerll'lui, ca '1J1tr'1m itaborntor, .căci în sufletu1l i meni unei a.dieri ce 1nfioară la infinit pânza 
ei se trezise puternica dragoste de mamă, ~c I unei ave liniiştite şi o schimbă mai muJt decât 
face pe orice femee să urmărească orice pas un va•l -Oe furtună, ce trece lăsându-i înidată 
al micu:Ju.i odor, să se bucure de râsul lui, să-i : cursul obişnuit, era fiorul acelui oftat ce răs
plângă durerea, cufogând ,Jacr·imile 1n suf>let ca ! colea fiinţa mamei întristate ca un curent elec
înt·r'o .urnă şi să adune tot ce mintea: şi inima trie. 
lui Poate să producă şi să reacţioneze, cu con- I (Va urma.) 



„ 

buminec~, 31 Ianuarie 1915. 

Muncaciu Vasille 
Popa Vasllle 
Ro~ Nicolae 

26 Samoilă Vasilie 
ln total 78, între cari sunt din mai multe 

familii câte trei frati plecati pe câmpul de răs
boiu, între cei asentati asemenea. 

Comunicat prin: Petru Feneşan, teolo~. 

România şi Italia. 
In expectativă. 

Arad, 30 Ianuarie. 
Dăm mai la vale ma.i multe svonuri şi teie

graime relativ la atitudinea ·României şi ltaHei, 
asupra cărora se îndreaptă azi toate privirile 
Europei. 

Dăm telegramele de mai .ios aşa după cum le 
deţinem din sursă ungurească, deci răspunde
rea pentru autenfroitatea lor nu cade în sarcina 
noastră. 

Declaratiile dlui Carp. 
Bucureşti. -D. Carp, cunoscutul politician 

român a .fă.cut unui ziarist ungur următoarele 
declaraţii: 

- E foarte greu să-ti spui astăzi cuvântu1l 
in chestii de politică internaţională. Este cu de
osebire dHicilă situaţia României, care, precum 
se ştie, s'a hotărît pentru neutralitate. Cât timp 
va şti ea să-şi menţină neutralitatea, depinae 
dela diferite împrejurări. Aici lia .Bucu.reşti se 
prezintă două curente. Pe deoparte strada agi
tată, care visează de Ardeal, pe de altă parte ta
băra bărbatHor serioşi, a căror voinţă este In
dreptată spre Basarabia, spre ţara, care înainte 
cu o sută de ani a fost ruptă de trupul nostru 
şi care e focuită de un milion şi jumătate de Ro
mâni. Eu însumi aparţin grupului al doilea, căci, 
dll})ă părerea mea, câştigarea Basarabiei for
mează un interes de rangul pr:im. 

La întrebarea, că cine va ieşi învingător din acest 
răsboiu, d. Carp a răspuns următoarele: 

- De sine înţeles, că numai exclusiv cele 
două puteri centrale au perspectiva unor sorti 
de isbândă. ln ce priveşte îndeosebi pe Germani, 
aceştia stau pe ambele fronturi foarte bine. e1 
desfăşură o forţă impunătoare şi credinţa mea 

· puternică este, că succesul decisiv va fi necon
diţionat pe partea lor. 

In ce priveşte ţinuta străzii din Bucureşti, 
ea nu •poate f.i hotă·rîtoare. Bărbaţii de stat cu 
răspundere au înaintea ochilor exclusiv .numai 
foteresul tării. Influinţe externe nu pot atinge 
în nki un chip hotărîrile factorilor competeni.1. 

• 
D. Al. Marghiloman, de altăparte, a făcut 

ziar:istufoi maghiar următoarele· de;)laratiunl · 
- Ntci Auştro-Ungaria, nici ·Rusia nu ne pot 

sili să ieşim din neutralitatea .noastră. ln actua
lul moment însă nu poate nimeni ·să Spună, daca 
vom putea ori nu să stăruim până în sfârşit ln 
neutralitatea noastră. Aceasta atârnă dela des
voltarea mai departe a voliticei externe. 

Cât pentru situaţiunea de pe câmpul de răs.
boiu ar fl prematur să se tragă consecvente ?n 
ceeace priveş~e victoria definitivă. Un singur 
lucru e siguT: că armata germană ş.i-a dovedit 
în acest ră.sboiu sângeros superioritatea uriaşa. 
Eu exprim, de altminteri admiratiunea mea a
cestei natiuni puternke. Ea este un stat model ..• 

Chestiunea neutralităţii e tratată în •Roma
niia de oameni de stat mtelepţi. ·Regele if erdi
nand, care .aladtăier.i m'a oprH .Ja masă, - a 
adăugat d-nul Ma·rghi·lomain - nu se lasă Tn 
ceeace priveşte chestiunea neutralitătH ·să Tle 
înfluintat de niici un fel de factori lipsiţi de ras
pundere. Majestatea Sa are în vedere numm 
interesele României şi face ·oeea-ce cer ·mtereseie 
tării. Tot a~tfel gândeşte şi şeful partklului U
beral, primul-ministru 1Brătianu, care •procede 
cu multă întelepciune în greaua lui poziţiune. 

J.n oeea.ce priveşte raiportunHe României cu 
Bulgaria, d . .Marghi.loman a asigurat pe core:-5-
pondent că raporturile cu statele balcanice srmr 
mulţumitoare. Da·r, - a adăugat, - trebue sa 
urmărim cu atenţiune desfăşurarea evenimen
telor în toate direcţiunii~ In deosebi cu Butga
~ia ·raporturi(e noastre sunt neturburate. Pe cat 
ştiu eu Bulgaria· se simte atrasă prin simpatn 
SJn!e Aiustro.4Jngaria. 

1
1
, Schirnbarea făcută tn ministerul de externe 

al Austro-Ungariei nu a .produs în cercurile po-

l. ~itioe de aki vre-o emoţiune mai mare. Noi ii cu
noaştem pe baronul Burian, .care a fost mal ln-

1.: ·najnte aici consul. După părerea mea el este !.ln 
diplomat cu muHă pregătire. 

Î ln urmă d. ·Marghioman a exprimat parerea, 
! că Maghiarii ar trebui să aibă o politică mai ;e
i ·ală f a(ă cu Românii din Ardeal, iar aceasra cu 

atât mai vârtos, cu cât Românii din regatU! un
gar sunt credincioşi fată cu Ungaria şi faţa cu 
Dinastia. 

Tripla intelegere nu maJ 1><>ate conta la 
România. 

Milano.·- Se comunică din Paris: In ziarul 
său d. Clemenceau atacă pe d. Delcasse şi declară, 
că ar fi o greşeală a se crede că România este a 
se socoti între prietenii triplei înţelegeri. Contele 
Ştefan Tisza lucrează la o înţelegere cu Românii 
şi el în modul acesta şi-a asigurat triumful politicei 
sale. Clemenceau îşi termină articolul urgitând 
chemarea ajutorului Japonezilor. 

. Ruşii vor Inunda România? 
Solia. - „Kambana" anunţă, că din mişcările 

de trupe ruse$ti din Bucovina şi Basarabia se 
poate conclude, că Ruşii ar intentiona să ocupe 
portul Sulina şi să inundeze în Moldova. 

Relatlunile ltalo-române. 

Berlin. - După păreri din sursă polttică ini
tiată tot mai mult se dovedeşte, că vizita celor 
doi dermtati români, dnii Istrati şi Diamandy la 
Roma are caracter absolut particular şi aceasta nu 
s'a făcut cn autorizarea guvernului român. Ambii 
politiciani fac parte din partidul răsboinic şi inten
ţiunea .Jor este să deştepte în Italia simpatii fată 
de România. Că în ce mod au fost primiti aceştia 
la Roma, în această Privinţă ziarul „Stampa" scrie 
între altele următoarele: 
~ Raporturile între guvernele celor douti' state 

sunt foarte bune. Fiecare în parte apreciază 
dnpd merit identitatea situaţiei lui. Putem însă 
constata. că înfelegerl diplomatice între aceste 
două tări nu s' au #ăcut: Cercurile oficiale italiene 
declară ca lipsite de temei1z svomzrile despre ho
tărftrea României de a intra în răsboiu. Sunt însă 
indicii sigure, cd Rorhtinia a adoptat ·o atitudine 
de expectativă la fel cu Italia. 

Guvernul italian a avut cele mai mari rezerve 
faţă de cei doi pofiticiani români, nimeni dintre 
membrii guvermzlui nu a avut tratative c1z ei. Ei au 
convorbit numai cu politiciani, mai ales cu cei din 
dreapta extremă; ei mai vreau să tină conferinţe. 
la început liga italo-română din Italia a voit să 
aillte tirverea conferenţei dlui Istrati, dar mai târ
ziu liga a renunţat, pe motiv, că liga nu Iace· poli
tică francofilă. 

Răsboiu şi literatură. f 
Discurs rostit la comemorarea lui Samuil Vulcan, lnte

meletorul şcolilor din Belnş. de Dr. C. Pavel. 

An de an ziua mortu marelui arhiereu si mecenate 
Samuil Vulcan, întemeietorul acestor vechi şcoli ro
mâneşti, este ziua admiratiei şi a recunoştintei către a
cest bărbat, care nu numai prin clădirea şcolilor noa
stre, ci prin toate faptel:e lungei sale viet! s'a afirmat 
drept omul mântuire! trimis nouă de Dumnezeu. la cum
pene mari şi în zorii vremilor de trezire. 

Tocmai. astăzi se împlinesc trei sferturi de veac de 
când a trecut din viată Samuil Vulcan, omul ce ît1 larga 
şi luminoasa lui pricepere pentru nevoile poporului ro
mânesc, a pus temeliile acestui liceu şi prin această 
faptă scoase şi pe Românii din părţile ungurene mal în 
raza cultivării şi ii aduse din întunerec la lumină şl 
viată. · · 

faptele şi virtuţile acestul binefăcător în veci nu se 
vor uita din pomenirea noastră şi cu îndoită râvnă şi 

cu toată întinderea inimei noastre le desvălim şi le prea
mărim în fata tinerimei şcolare. Drept aceea şi prăz
nuirea noastr.ă de azi, deşi e mai restrânsă în proportii, 
dar cu atât este mai Intimă şi mai bogată în sentimen
tele pietă tll. 

In aceste zile grele, când istoria nu se mai scrie ci 
se face pe înfiorătoare câmpuri de luptă, faptele lui 
Vulcan nu ne chiamă atât în vremile, în cari s'au desfă
şurat viata şi luptele întemeietorilor culturel româneşti, 

· ci mai de grabă ne ţintuiesc toată luarea aminte asupra 
· frământărilor- şi pe tema aceasta asupra învătăturilor 
· st a vir:tutllor, ce azi, în vuietul vânzolirilor dintre cele 
. mai puternice neamuri de pe fata pământului, vin pe 
r planu) disltâi al preocupărilor ~tre. 

t'afl. a. 
$tlm cu toţii, că astăzi- aproape fumătate din ome

nire se răsboieşte şi mai ştim şi aceea, că în această 

groaznică vărsare de sânge ia parte şi iubita noastră 
patrie. 

• 
Progresul statelor europene pe toate terenele, spiri

tul rafinat şi select până la moleşire al acestei cul
turi ce până ieri vorbia de „Les Etats unis d'Europe", 
ce anii din urntă a ridicat palat pacifismului, la care 
de] a ·visau şi Leibnitz, fenelor, Kant şi V. Hugo, te 
făceau să crezi, că azi ar fi aproape cu neputintă un 
răsboiu de atari dimenziuni, cum se prezintă cel de 
acum, între popoarele culte ale Europei. 

Rassa albă şi-a avut şi ea perioadele de luptă în 
scurgerea vremii. In perioada preistorică locuia prin 
peşteri, cum locuiesc şi astăzi cei din Neokaledonta 
şi din Andamana, şi în căutarea adăpostului şi a hra
nei se lupta cu puterile nafurei şi cu animalele sill
batice. 

leşind biruitor din această luptă începe perioada 
Istorică; vremea grupărilor în triburi şi a diferenţierilor, 
când apoi se încinge lupta omului cu omul. Trec vea
curi după veacuri,popoare apar şi dispar, până ce în 
suta din urmă, sub lucrarea spiritului filosofie şi ştiin

ţific, prind a se lăr11:i cunoştintele despre om şi lume, şi 
atunci se deşteaptă Individul şi în individ un nou simt. 
simţul, sau mai bine zis, instinctul social. ln noua ipos
tază omul îşi cearcă drepta! de om şi pretinde şi luptă 

pentru dreapta împărţire a bunurilor pământeşti; începe 
hipta omului cu materia. 

Ţinta acestei lupte - abstrăgând unele aberatli ale 
ei - este: creiarea unei posibilitdfi statornice de a-ti 
satisface nevoile prin 11ro11ria ta muncd cinstitd, sau cel 
rmtin, - ca fiecare individ · sd-şi capete pretul muncii 
SllU. 

ln această lupt'!„ care este o prea firească rezultantă 
a vieţii, fiecare om de bine, fiecare instituţie culturală 

la parte. lndeosebi biserica şi şcoala necontenit ţin

tesc ridicarea omului la demnitatea sa de om, aşa cum 
l>retinde aceasta Ziditorul nostru pe cea dintâi pagină 

a Catehismului. Şcoala lucrează la ridicarea omului prin 
luminarea mintii; iar biserica prin poruncile şi înaltele 
ei învăţături stăruieşte în aceeaş vreme la înfrânarea 
patimilor, la curăţenia cugetelor şi a inimei noastre. 
Tlnta fieştecăruia, şi a şcoalei şi a bisericei, este omul, 
mintea si sufletul omenesc, - cari trebuiesc desvol
tate şi nobilitate în armonie. ca apoi omul acesta, cu
noscându-şi adevărata sa chemare, să nu mai râvnească 
la bunul altuia, ci prin propria lui muncă să-şi creieze 
o platformă de existentă, vrednică de numirea de crea
tura lui Dumnezeu. Aceasta este munca păcii. 

Dar într'o zi, - după o vreme de năduf, ce pre
merge marilor furtuni, - omenirea fu alarmată. din a
ceastă muncă de propăşire. Viscolul pustiire! a suflat 
pe acest pământ şi este vremea când doar popoarele 
trebuie să se ispăşească şi să se curete de păcatele 

lor, căci prin ispitele suferinţei se curăţesc neamurile. 
- (A. Russo). 
, fntr'acea fatală zi, ca sub vraja unei lovituri, c;e 

· întoarse roata vremii cu veacuri înapoi şi puteri necu
prinse de mintea noastră omenească desfundară toate 
vranele potopului de urgie asupra omenirei. Am zis 
puteri necuprinse de mintea noastră, pentrucă în acea
stă neasămuită deslăntuire, mal ştim ce ştim una si 
alta, dar în fata complexului stai înmărmurit. Când 
am văzut prirnaoară marca, mi-am zis: ceea ce cunosc 
şi văd aci înaintea mea, e apa şi totuş ceea ce nu cu-

-nosc şi mă înfioară este oceanul nesfârşit de apă. Aşa 
suntem şi cu cunoştinţele noastre asupra·-acestui mare 
răsboiu. 

De aceea, când astăzi ne uităm unit la alţii cu strân
gere de inimă, când „A11usul şi Răsăritul s'au luat la 
luptă, când urlă vi/ella şi Duhul Domnului trece T>e IJiJ
mânf', mai de grabă ne vine să zicem cu cronicarul 
Neculcea: „J)omnul face neamurile şi Domnul le stinge". 
Omenirea ce mai nainte stătea ţară lângă ţară şi po
por lângă popor, întrecându-se în faptele luminării şi 

ale propăşirei, azi se distruge reciproc. Cultura euro
peană a ajuns să se prăhusească tocmai prin roadele 
acestei culturi. Vedem cum ·cartea, când intră în ea ne
saţul fără hotare al banului, în loc să edifice, dărâmă. 
ln acest răsboiu nu se ciocnesc numai diferite oştiri, ci 
şi diferite culturi, se ciocnesc puterile expansive ale di
feritelor constelatiuni Istorice, ce azi pun popoarele mai 
mici în· faţa unor perspective şi _întrebări, de a fi sau 
a nu fi. 

Popor trainic şi cu rost este acela. care la între
barea pe care l-o pune istoria. răspunde totdeauna cu
minţe, neşmrăitor şi limpede. 

Popor.ul- românesc din patria noastră, aşezat aici în 
zorii epocei creştine, in cinstirea lui de lege, ordine şi 

ocârmuire, totdeauna- a fost gata la rândul său, să 

răspundă deschis şi cu bărbătie la întrebarea pe care 
. l-au pus-o soartea şJ istoria patriei sale. 

Când, în timpuri de pace i s'au cerut virtuţi cetăte
neştl, el s'a Impus prin acestea, slujind cu credinţă, pe 
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împăratul şi plătindu-si greutăţile. - Si totdeauna in
tre marginile legii a căutat să se mal desbare şi să 
lărgească obezile, între cari l'au aruncat nenorocirile 
istorice. In nizuintele de uşorare a sortii sale, puterea 
de expanziune a poporului românesc dela prin veacul 
XV. e ca şi o apă, veşnic în mişcare, dar la temelia a
cestor mişcări nici când nu aflăm nesupunere ori poftă 
de răsvrătire, ci totdeauna vitregimea sorţii, în care 
gemea; erau raporturile sociale şi economice ale pă

mântului, pe care îl lucra în sudoarea cruntă a fetei 
sale. Dela deslegarea acestor probleme economice în 
chip mult-putin norocos, atârnă şi desfăşurarea pagini
lor, când triste, când mai senine, ale cărţii ce cuprinde 
viata noastră în scurgerea vremei fără răgaz. 

Şi când mai târziu şi-a văzut atăcate graiul şi le
gea cea străbună, fără gând de nesupunere, el a ţinut 

numai să se apere acolo unde a fost primejduit. Deşi 
noroc n'a avut niciodată, totuş din toate încercările de 
cutropire şi desbinare ale istoriei, poporul românesc a 
ieşit norocos aşa, că tocmai din aceste frământări de-a 
ne apăra când moşioarele, când legea şi limba, a încol
ţit literatura română şi unitatea noastră culturală de 
astăzi. 

ln vremuri de răsmlrită, cum sunt şi cele de azi, 
poporul românesc e sub drapel, umăr la umăr, acolo 
unde îl chiamă glasul sfânt al patriei. Sufletul neamului 
nostru s'a ar.ătat totdeauna tare, când a fost şi este 
vorbă de apărarea pământului strămoşesc. 

Când patria îi cere virtutl ostăşeşti, el răspunde cu 
virtuţi ostăşeşti afirmându-şi în chipul acesta menirea 
de a leşi mai în fata Istoriei. 

. Şi dacă a-ţi iubi patria este. şi înseamnă a voi binele 
şi a lucra pentru binele patriei, poporul românesc răs
punde acestor cerinţe în chipul cel mal strălucit. Drept 
aceea, când cineva contribuie la luminarea şi întărirea 
acestui popor, lucrează în aceeaş vreme pentru binele 
şi întărirea patriei noastre şi a înaltului tron. De aceea 
e atât de sfântă înaintea noastră amintirea marilor fii 
ai neamului şi ai bisericei noastre şi între aceştia amin
tirea lui Samuil Vulcan, care a deschis. cel dintâi uşa 
luminării pentru Românii din Ungaria şi care în chipul 
acesta şi dincolo de mormânt lucrează pentru poporul 
său şi îndreaptă, destinele patriei sale. 

Tot ce-i ispravă în viata noastră de azi, este în 
strânsă legătură cu biserica, cu aşezămintele şi cu stră
lucitele fete bisericeşti din trecutul nostru. Toată isto
ria noastră, a acestor de dincoace, ne grăieşte din bi
serică. Biserica aceasta, aşa cum a fost, a fost a .noa
stră şi în ea ne-am păstrat limba şi obiceiurile şi nici 
azi nu-mi pot închipui un progres adevărat decât pă
strând neatinse aceste comori, ce ni-s scumpe, fiindcă 

ele sunt temeliile dăinuire! noastre ca popor, pe aici. 
In spiritul acestor comori, în spiritul acestei biserici 

româneşti şi în şcoala marilor ei fli voim să creştem si 
pe mai departe tinerimea română şi de aceea când 
numai ni se dă prilej, tinem să-i apropiem inima şi su
fletul fraged de „tdcutil oamem marf' ai noştri, de ideile 
şi îndemnurile lor, ca după aceea într'o zi şi ea, la 
rândul ei, să lucreze pentru luminarea şi ridicarea nea
mului şi în aceeaş vreme spre binele şi înaintarea pa
triei. 

Şi astăzi, când glasul patriei strâmtorate îndoit ne 
chiamă, avem să sămănăm în ogorul mintii şi în cel al 
inimei tinerime! române, sămânţa înaltelor virtuti şi în
demnuri scoase nu numai din şcoala marilor noştri me
cenaţi, ci şi din scrisul poetilor noştri, din scrisul a
celora, căror Tatăl din cer le-a încredintat vre-o taină 
pentru neamul nostru. Aceste sentimente trebuie să arză 
astăzi în inimile noastre şi să facă, ca în aceste Inimi 
să crească numai grâul cel curat şi fără neghină, vir
tutea noastră străbună. 

In literatura nici unul popor din lume nu se pre
zintă mai curată şi mal sfântă Icoana pământului stră
moşesc, decât în scrisul poeţilor noştri. 

(Sfârşitul în numărul viitor). 

Răs boi ul. 
Tele1rame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oficial.e: 

·. Budapesta. - Dela cartierul principal se a
nunţă: Pe câmpul de răsboiu sunt ninsori mari. 
In Oalitia occidentală şi Polonia au loc numai 
recunoaşteri şi hărţuieli între patrule şi când 
zarea se mai limpezeşte lupte de artilerie. 

In Carpaţi, spre apus dela strâmtoarea Uioc 
am respins atacurile Ruşilor, cauzând duşma
·nului perderi grave. La Vez~rszâllâs şi Voloc 
s'au terminat luptele. Pe duşman l'am alungat 
îndărăpt pe înăltimile strâmtorilor şi am făcut 
alte 400 de prisonieri. 

In Bucovina linişte. 

..ROMlNVL~ 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anunţă: In ţinutul dela Kussen spre nordost 
dela Oumbinnen am zădărnicit atacul duşma
nului, cauzându-i mari perderi. 

In partea nordică a Poloniei nu e nici o 
schimbare. 

Spre nordost dela Bolimov, spre ost dela 
Lovic, trupele noastre l'au scos afară pe duş
man din poziţiile lui anterioare şi au pătruns 
în poziţiile principale duşmane. Am mentinut 
fată cu contraatacurile vehemente ale duşma
nului, afară de o mkă parte, tranşeele, cari 
le-am cucerit şi le-am aranjat. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se 
an un tă: O flotilă aeriană de a noastră cu pri
lejul unui sbor de noapte a aruncat bombe asu
pra parcului de etape a Bnglezilor din cetatea 
dela Dunkerque. · 

Am respins atacul duşmanului făcut împo
triva noastră în duel, spre nordvest dela Nieu
port. Duşmanul pătrunzând într'un punct în po
ziţiile noastre I'am aruncat îndărăpt în cursul 
nopţii în luptă cu baioneta. 

Spre sud dela canalul La Bass~e Englezii au 
încercat să reocupe o poziţie ce am cucerit'o 
dela ei. Atacul !'am respins cu uşurintă. 

In celelalte puncte ale frontului n'a avut loc 
nici un eveniment mai esential. 

Luptele la DunaJet şi Pilita. 

Viena. - „Newyork Herald" din Paris pu
blică dela corespondentul său trimis pe câmpul 
de răsboiu din orient: Aliatii au concentrat tru
pe numeroase în jur de Boclmia şi Neu-Sandez, 
pentru ca să poată zădărnici atacurile armatei 
ruseşti. Ruşii s'au retras până la Tarnow di
naintea focului de fapt puternic al artileriei au
stro-ungare, care a făcut între cazaci mari ra
vagii. Lângă Pilita au avut loc de asemenea 
lupte între Ruşi şi aliaţi. Ruşilor le-a reuşit să 
se întărească între Racia şi Wlace1;ww. Spre 
nordvest dtla Varşovia, ofensiva germană con
tinuă. Ruşii opun o rezistentă viguroasă. 

Soarta Oalit1el şi a Bucovinei se va 
decide la Varşovia. · 

Cra~ovia.' .:.___ Corespondentul :de răsboiu al 
ziarului „Ruskoje Vijedomosti" scrie: In acest 
răsboiu ooi nu mai putem să ne mulţumim cu 
istorica retragere victorioasă, pentrucă la spa
tele noastre se găsesc puncte mai tari, decât 
ori când şi pentnrcă azi nici iarna cea mat 
grea nu poate să fie o piedecă. Trăim no.i vre
muri, când dificultăţile puse de natură le pu
tem învinge cu ajutoml rezultatelor tehnicei. 
Dar chiar acest fapt nu e în favorul nostru. Daca 
vom fi nevoiţi să cedăm Varşovia şi vom fi con
strânşi să .ne retragem după cea mai apropiata 
linie de apărare, vom ajunge într'o situaţie foarte 
critică. Centrul .celei mai apropiate linii de apă
rare e Brest Ustowsk şi tot ce se găseşte spre 
apus ar ajunge în acest caz într'o dipă o cetate 
puternkă pentru Germani şi Austro-Ungari, 
fii.nd totodată siliţi să evacuăm în acest caz Ga
liţia şi Bucovina. Afară de aceste e îndoelnic, 
că oare vom .putea provedea armata noastră 
în retragere cu destU'lă muniţie şi alimente. Dacă 
vom suferi o înfrângere în fata Var"şoviei, a
ceasta în tot cazuil va fi decisivă. 

Comunicat rusesc. 

Petrograd. - Cel din urmă comunicat al 
statului~major rusesc spune: De partea dreaptă 
a Vistulei de jos au avut loc în 23 Ianuarie cioc
niri neînsemnate, pe frontul ce se întinde dela 
orăşeluJ Radzanow până .Ja râu. De ipartea 
stângă a Vistulei e relativ linişte, afară de ţinu
turile dela .Borzymow şi Gumini, unde Germa
nii când prin atacur.i deschise, .când cu aJuto
rul sapelor au încercat să se aproprie de po
ziţiunile noastre. •:Focwl nostru i-a împiedecat 
însă şi i-a constrâns să se retragă având man 
pierderi. ln Oailitia Austriacii au pornit ofen
siva în 22 şi 23 Ianuarie pe frontwl oe se întinde 
dela Jasliska până spre ost dela calea ferată 
Nowgorod-'Sambor. Ofensiv·a austriacă a fost 
foarte vehementă mai ou seamă în ţi.nutui dela 
JasJ.iska, unde duşmanuil a· împuşcat cu tunun
le pozitiHe ·noastre şi a aruncat în luptă o trupă 
·maii mare decât o divizie, sprijinită de artilene. 
Cu toate aceste focul nostru a cauzat mari pier
deri duşmanului ş; a hnpedecat înaintarea lut. 

Dumineci, 31 Ianuarie 191.5. 

In Buoovina, la graniţă la Vafoa ·Putnei, la 20 
verste spre apus dela Câmpulung, avantrupele 
noastre au stat o zi întreagă în luptă cu artne
ria austriacă. 

Relatiunile ltalo-bul2are. 

Sofia. - Oficiosul „Na rod ni Pra va" ocupan
du-se de relaţiunile italo-bulgare spune. că lo
zinca Bulgariei este menţinerea păcei în Bal
cani, prin păstrarea irulividualităţei etnice a m
turor popoarelor balcanice. Bulgaria este cori
vinsă că pentru evoluţia şi desvoltarea f}llŞnica 
a Bulgariei şi a celorlalte popoare balcanice, ri

ceia cari anul trecut au. fost neînduplecaţi tre
bue să facă jertfe acum. ln această direcţie, spn
ne oficiosul bulgar, Italia susţine Bulgaria. Intre 
Bulgaria şi Italia există interese comune. ln Ro
ma, Bulgaria n' a avut şi nu va avea inamici. 

Planul unei „noul ofensive" ruseşti. 

Viena. - Se comunică din Londra, că coresponden
tul ziarului „Daily Telegraph" telegrafiază din Var
şovia: 

. - Intr'un termen de o lună va începe o nouă ofen
sivă rusească, dar care nu va fi o luptă de tranşee; 

planul prevede într'un mod larg cooperarea diverselor 
arme dând mai ales un rol mare cavaleriei. Pianul ma
relui duce Nicolae e de a tine duşmanul pe loc pe fron

. tul actual în scop de a avea disponibile cât mai multe 
tmpe posibile spre a da o ofensivă în regiunile alese. 

Noul plan de campanie prevede nişte operaţiuni cari 
vor tine cel puţin saşe luni, dar timpul nu Joacă nici 
un rol. 

"Noua tactică" a Ruşilor ân Bucovina. 

Viena. Corespondentul din Petrograd al lui 
,,Frankfurter Zeitung" comunică ziarului său: 

- Sunt în măsură de a da ca sigur, că comanda
mentul armatei ruse din Bucovina şi-a schimbat (?) 
tactica de luptă pentru ocuparea regiune! Vatra Dornei. 
Aceasta în urma luptelor grele însă fărtl succese din ul
timele zile. E vorba de a forta flancul drept al armatei 
austro-ungare, care se razimă pe Doma românească. In 
acest scop cazacii în număr de peste 8000 încearcă să 
treac'i muntii evitând ca grosul trupelor austro-ungare 
să albe lupte directe la Iacobeni şi regiunile din împre-
jurimi cari duc spre Vatra Dornei. . . · 

Pentru luptele ce urmează a se da pentru cucerirea 
Dornei, Ruşii au adus până acum vre-o 60.000 de sol
daţi. 

Pentru o intelegere româno-bulgară. 

Bucur eşti. - Intre guvernul român şi cel 
bulgar se urmează actualmente tratative în ve
derea unei intelegerl pentru tranzitul mărfuri
lor române prin Bulgaria, mărfuri cari sosesc 
prin Salonic. 

O nouă misiunea rusească in 
România. 

Bucurestl. - Aflu că zilele acestea va sosi 
prin Ungheni o misiune rusească, compusă din 
mai multe personalităti marcante. Misiunea 
pare a avea o însărcinare pe lângă guvernul ro
mân. Se crede, că membrii acestei misiuni vor fi 
însoţiţi de d. Mihail Arion, secretarul legatiunel 
române din Petrograd. 

Inarmarea Olandei. - Unde se va 
negocia pacea. 

Viena. - Se telegrafiază din tlaga, lntr'un 
mod semioficial, că guvernul Ţărilor-de-jos a 
declarat în a doua cameră, în privinta proiec
tului de lege privitor la prolungirea duratei ser
viciului în armata teritorială, că situatia Ţări
lor de jos cere această hotărâre, deoarece, ca 
la începutul răsboiului, guvernul olandez tre
buie să aibă la dispozitie toate fortele militare 
ale tării. 

Parlamentul olandez a adoptat proiectul pri
vitor Ia înfiintarea unei misiuni pe lângă Vati
can, mai ales în eventualitatea încheierii păcii. 

Câtiva deputati au exprimat Jndoielile lor 
dacă Roma ar fi nimerită pentru tratativele de 
pace; alti deputati au recomandat înfiintarea 
unei asociatii interparlamentare cu un carac
ter oficial spre a delibera despre mijloacele de 
a restabili pacea. 

lnteleger ea româno-bulgară. 
Bucureşti. - „Dimi.neata" află din Sofla: 

Din cercurile legaţiei române de aici aflu, că rf!
latiile româno-bulgare n' au fost niciodată mai 
bune ca acum. Sperăm, mi s'a spus. în aceste 
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cercuri, că tratativele vor înlătura toate diver
genţele din trecut, aşa ca să nu mai existe ni
mic care să ne despartă. România nu este im
potriva Bulgariei-mari. Nici în Bulgaria nu gă
sim î'ntre Factorii răspunzători pe cineva care 
să fie împotriva realizărei visurilor naţionale 
române. Suntem doar singurele state balcanice 
vecine, cari n' avem de ce ne urî. 

Pentru reaUzarea întelegerei trebue a mul
ţumi guvernelor respective, precum şi miniştri
lor Derussi şi Radeff, cari lucrează fără răgaz 
pentru apropierea româno-bulgară. - T. 

Bulgaria şi Grecia. 

Milano. - Corespondentul din Roma a~ zia
rului „Corriere dela Sera", care e în bune rela
ţiuni ou ministru:J bulgar la ·Roma, d. Rizoff, 
scrie: 

- .E sigur, că Ohenadieff se mărgineşte a 
vizita numwi Roma, 1oeeace are o importanţă 
deosebită. Ghenadieff ş.i Rizoff, ambii originari 
din Monastir, sunt astăzi poate cei mai mat
canti reprezentanţi ai iredentismului bulgar şt 
cer, ca prima condiţie a reînoirei aliantei bal
canice, o retrocedare a unei părţi din Macedo 
nia. 

O înţelegere intre Bulgaria deoparte, Româ
nia şi Serbia de altă parte e realizabilă. Opozi
zitia Serbiei contra unei cedăr.i de teritorii s·a 
micşorat mult în ultimul timp. In schimb Grecia 
a rămas intransigentă şi se opune mai cu seamă 
-ca 1Monastirul să Fie cedat Bulgariei. 

Englezii au închis canalul Suez. 

Rotterdam. - Guvernul olandez face cu
noscut că Englezii au inchis canalul Suez. 

Aeroplane franceze deasupra 
Adrianopolului şi Enos. 

Paris. Din Petersburg se anuntă că a-
viatori francezi sburând deasupra Adianopolu
lui şi Enos au aruncat bombe, cari însă n'au ex
plodat. Aviatorii francezi s'au întors neatinşi 
din acest sbor. 

Ariuâta otomană a pornit 
spre Egipt. 

Rotterdam. - Din Londra se telegrafiază: 
Ziarele de azi anuntă că armata din Libanon a 
Turcilor a pornit spre Egipt, condusă fiind de fo
stul ministru de marină Dsemal Paşa. 

-Armata aceasta înaintează în 3 coloane. 
O coloană e în marş dealungul ţărmului 

mării, a doua la 18 chilometri dela tărm, iar a 
treia înaintează dinspre sud. Pionerii conduşi de 
ofiterul german Meixner au construit o cale fe
rată de câmp pentru transportarea apei şi a ali
mentelor pentru trupe. 

Diferite. 

- Din marina de răsboiu a Angliei care a luat 
parte în lupta nav_ală din Marea Nordică, lipsesc trei 
vapoare. Se presupune că unul a fost scufundat de flota 
germană, iar două în urma retragerii au dat peste mine. 

- ln Anglia s'au luat dispozitil că din toate oraşele 
expuse bombardării aeriene germane, galerllle de ta
blouri să se aşeze în loculnte subterane. 

- Guvernul englez a declarat că din rezerva infan
teriei stă gata de a pleca pe câmpul de răsboiu Jumătate 
de milion. 

- Părerea specialiştilor olandezi e că întreaga o
fensivă rusească a eşuat. Urmarea acestei eşuări e că 
nici defensiva nu va produce rezultatele dorite. 

- Preşedintele Statelor Unite Vilson a ridicat veto 
contra legii de emigrare. 

- Ministrul de finante rusesc a călătorit la Paris. 
- Ministrul de marină francez a sosit în .Londra şi 

s'a prezentat în audientă la regele George. 
- Exregele Manuel al Portugaliei din Spania a căi-· 

cat pe pământ portughez unde într'o localitate a avut 
întâlnire cu monarhiştii. 

- Numirea lui Korber de ministru de finanţe se a-' 
şteaptă pe săptămâna viitoare. 

- Garlbaldinil într'o şedinţă avută, au decis că vor 
forma o armată de 30.000 legionari combatant!. 

- Guvernorul Varşoviei a dat o ordinatiune, ca toti 
bătrânii, femeile şi băietii să părăsească oraşul. 

Doliul eplscopulul dr. Dem. Radu. 
t Paraschiva Radu. 

Colo departe într'un sătuleţ din munţii Ar·· 
dealullliÎ a închis ochii pentru veci o inimă bună 
de româncă. Paraschiva Radu, iubita man1ă a 
P. S. Sale d. episcop dr. Demetriu Radu al Ora
zii-mari. Venerabila matroană de sigur a plecat 
multumită în lumea veşnkiei, fiindcă bunul O-zeu 
i-a ascultat rugăciunea ferbinte a inimei sarn 
bune, să-şi vadă răsplata virtutilor sale: înălta
rea pe tronul arhieresc a iubitului său fiu De
metriu. 

Noi abia asea:ră am primit ştirea dureroa<.>1 
despre încetarea din viaţă a mamei P. S. Sate. 

Vestea rnorţi.i a fost comunicată mai întat 
Consistorului arhiepisoopesc din .Blaj - scrte 
„Unirea" - care îndată a luat di,spoziţHie, ca 
venerabilei decedate să i se facă onorurile cete 
din urmă, în mod solemn. Rev. d. Dr. lzidor 
M{JJ'CU, canonic mitropolitan, a fost delegat, ca 
să partkipe, ajutat de o asistentă de preoţi şt 
clerici, cari au ,pJecat numai decât la Uifaltz11, 
unde se vor îndeplini funerariile. 

Astfel se dă odihnei trupul reoe a-l fericitei 
mame, înconjurată de dragoste şi podoabă, Ul
timele ce i se mai pot da în această viată. 

Lângă sicriul ei mut plâng astăzi sdrobltl 
de durere copiii ei, unul episcopul Orăzii, cela
laH canonic şi altul celce moştean a rămas ta 
moşioara pări.ntească. 

Toată viata, truda, sbuciumuJ părinţilor este 
pusă în serviciU'I copii-lor lor. Dar numai pu
tinilor li-se revarsă deosebitul noroc, ca să-şi 
vadă opera încununată cu succesul dorit. Iar 
aici? 

Un fruntaş plugar ou sotia sa, din belşugul 
roadelor pământuJui lucrat cu sudoarea feţet, 
îşi trimite copii .Ja şcoală. v.isul lor ce putea n 
altu.I decât, ce e a-l tuturor mamelor dela sate: 
să-şi vadă băietii preoţi. Şi tu fericită mamă, 
văzut-ai dimprey.nă cu neuitatul tău sot, pe CQ

piii tăi: unul epi~op şi altul canonk. 
Simtim, că la par.cursul a•cestor carieri stră

luci1e, vibrează muiJt din energia, ambiţia, man
dria sufletului tău, care s'a avântat atât de aa-
mirabil ln a-ceastă operă măreată. - ·· 

Prin ti:ne se preamăreşte sufiletu!l uriaş al 
femeii :române, încununat <..U atâta frumuseta, 
cu atâta putere şi râvnă. Noi trebuie să fim cu 
atât niai mândri de tine cu cât superioritatea 
oalitătilor femeii române se manifesta prin nne 
într'o caisă de plugar, de unde viata noastră so
dală îşi capătă mereu plenitudi1nea • pulsatle1 
sale. 

iDormi în pace şi Domnul Vă aibă î11 paza 
sa, •precum în· viată ai fost mamă aleasă şi f e
ricită. 

• 
iFamilia Radu a dat din acest prilej următo

rul an unt funebral: 
Subscrişii cu inima zdrobită de durere anun

ţăm că mult iubita noastră mamă, soacră, bu
nică şi soră 

Paraschiva Radu •născută Maior 
a repausat în Domnul la 25 n. I. c. după un morb 
scurt, împărtăşită fiind cu SS. Taine ale muri
bunzilor, în anul 75-lea al vietei sale. 

Rămăşitele pământeşti ale scumpei repao
sate se vor înmormânta în 27 I. c. la oarele 2 
d. m. în cripta Bisericei „Sfintei Uniri" din co-
muna Tâmpăhaza. . 

Tâmpăhaza-Ujfalu, 25 Ianuarie 1915. 
In veci pomenirea ei! 

Demetriu episcop, Nicolae, Iacob canonic, Teo
dorica m. Sălăgian fii şi fiică. Sever Sălăgian 
ginere; Domninca n. Radu noră; Ioan, Vasil~. 
Ioan, Octavian, Valeria, Paraschiva, Valentina, 
Todorica, Marta şi Cornelia -nepoţi şi nepoate. 
Teodor Maior, Ana Maior şi Maria Muntean n. 

Maior frate şi surori. „ 
lnmormântarea defunctei a avut loc Mercuri 

la orele 2 d. a. în Uifalău. Prohodul a fost slujit 
de rev. d. Dr. /sidor Marcu, canonic mitropolitan, 
asistat de d. Samuil Ciceronescu, canonic în Ora- : 
dea şi o mare asistentă de preoti şi 12 clerici şi ! 
doi diaconi, între cari unul a fost d. Dr. G. Papp, li 
secretarul P. S. d. episcop Radu. . 

Sicriul acoperit de numeroase cununi admi- · 
rabile a fost aşezat pe un car tras de şase boi. ln 
urma sicriului mergeau adânc întristaţii: fiii Dr. 

I. 
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Dem. Radu, episcop, Dr. Jacob Radu, canonic şi 
Nicolae şi fiica Teodorica m. Sălăgian, Sever Săld
gian, ginere, Dominica n. Radu, noră, Ioan Vasile, 
Ioan_, Octavian, Valeria, Paraschiva, Valentina, To
dorica, Marta şi Cornelia nepoţi şi nepoate, Teo
dor Maior, Ana Maior şi Maria Muntean n. Maior, 
frate şi nurori, şi alte numeroase rudenii, precum 
şi foarte mult popor din Ioc şi jur. 

Prohodul mare a fost slujit în pompoasa bise
rică din localitate zidită cu cheltuiala P. S. d. e
piscop Dr. Dem. Radu. 

După terminarea prohodului, d. canonic Dr. 
lsidor Marcu a rostit un panegiric foarte emotio
nant. Dar momentul care a produs cea mai mare 
cmotiune asupra întregului public a fost acela, când 
însuş P. S. d. episcop Dr. Demetriu Ra.du, fiul de
functei, a rostit deslegarea din urmă pentru dul
cea Sa mamă. 

Apoi în sunetul lugubru al clopotelor şi cântă
rile clericilor sicriul a fost scos din biserică şi a
şezat în cripta familiară din curtea bisericei. 

După înmormântare a avut loc tradiţionala „po
mană". 

Mercuri l:a ora , 11 noaptea P. S. d. episcop 
Radu s'a întors la reşedinţa Sa la Oradea-mare. 

• 
Transmitem atât P. Sale dlui episcop Dr. 

Dem. Radu, cât şi întregei familii sincerlle noa
stre condoleante. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 30 Ianuarie 1915. 

Curtea de Argeş. 
Bucureşti, 28 lan. 

Un orăşel ca muJte .a.I.tele din Români.a, tn regiunea 
dealurilor, .ca;re este un.a. .din cele ma.i f.a.vorizate tn 
ţara noatră WJ. orăşeJ. fă.ră a.ltă. s-tră.lucir-e decât aceea 
a tihnei şi fără .aJtă f.rumusete decât a meandrelor ~e
lu.roasă ce .se întind ,ca c> dantelă în oriwntuJ nu 'lll~a. 
înd~pă.rtat. Du în mijlocul acestui o.răşel neînsemnat, 
-se înalţă wl ma.i 1nsemnat din 1morunintele de a.riă bt
zantină tn Europa, o admira.biJă perli uhitectonicll 
în ca.r-e ,c.ochetiLri.a Ju111ifor .se 4mpacă ieu meti-cufoasa. \11-

cra.re de detalii. In .acest orăeel r.idica.t la o .reputaţiune 
europeană pi-intr'o -oo.po d'o-peră, siiJ.ăslueşte ac1>ma pen
tru vecinieie mormântul marelui Rege. Şi prin aicea.sta., 

Cuirte.a de Argeş, a deve.nit o curte de ma.ies.tos.să v~ 
neratie. Iar f.a.ptu.I că la Curtea de Argeş se găs-eşte 

lângă mormântul regelui, totdeauna văduva ce plân
ge ·J)e lespezile de .marmoră al m-0001lntu.lui sottrlui p\er
dut, face ca orăşelul delia po.alele d-ea.lu.lui să fie o !o
eruli•ta,te în .ca,r.e duic>şia se uneşte -cu irespootul, e.dmt
ratiia. de oeele vechi, eu conştiinţa unui frumos ee ne 
IJ(•ate sustine în viitor, şi în r::iJ.I un !•,c dt: peler!l'ai 
românesc . 

Fie ca a.oolo sub ll'mbra biseric-ei măestre lllld-e um
bra lui Manole îşi plânge jertfa vietei, .prin cfoDOtllH 
de -sticlă de sub comise, Românii să .se simtii unit! Tn 

cuget şi simtiri! <$i fie ca tn 1111wopierea mormântului 
Regelui Ma.re, -conş.tiintele să ae tntăreasd prÎll o tu
·bire de tot -ceea.ce e al nootru, de tot -coo&eoe poa.rtl o 
amintire, sau UD ve.stigiu, de .suflet ma.re rc>mAnesc! 

Petronlus. 

O nouă donattune regală. M. S. regina Eli
sabeta a României a dăruit primăriei oraşului 
Curtea-de-A'geş încă o sumă de 70.000 lei; a
ceasta pentru iluminatul oraşului. 

Un nou fapt mai presus de ort ce cuvinte 
de laudă. 

Sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie v. - Uni· 
rea Principatelor - in Bucureşti se va face în 
anul acesta de către societatea „Tinerimea Ro
mână" ·în unire cu „Soc. Ortodoxă natională a 
femeilor Române'', în mod solemn. D. Barbu 
Delavrancea va tine cu această ocazie o con
ferinţă. De asemeni cei mai valoroşi reprezen
tanţi ai culturei şi artei române, vor da con
cursul lor. 

O dăruire frumoasă. [). Dr. Nicolae Claclan, 
medic în Pecica, a dăruit suma de 100 coroane 
pentru răniţii din spitalul din strada Darânyi şi 
pentru cei din seminarul teol.-pedagogic, ambele 
spitale conduse de dna Livia Dr. Vuia. 

Inregistrând cu recunoştinţă frumoasa faptă 
a dlui Dr. N. Ciaclan ne exprimăm dorinta că -
această faptă să găsească cât mai multi imi-

· tatori. 

~ 

I 

1 

J 

i 
f 

f 
f 



Pair. 6. "R OM ANUL" 
~;::::.;----------------------- . . ._..._......... ·-
Dăruire. O. Oheorgh~ Popp, cons. ministe

rial din Vaidacuta a trimis la administratia zia
rului nostru suma de 10 coroane pentru a pro
cura cărti şi calendare pe seama rănitilor ro
mâni. 

Multumirile noastre! 
ln Jurul cutren1umlul. Regele Victor Ema

nuel s'a întors la Roma întorcându-se din regiu
nHe pustiite de cutremur. M. Sa a adus cu sine 
şease copii orfani găsiti printre dărâmături ora
şui AquiJa a suferiit o sută ·de milioane de lire 
pagube. A fost vătămată fontărie la faimoasă 
a „celor 99 de şipote" şi câteva biserici monu
mentale. Ultimele ştiri zugrăvesc situatia ca ln
grozdtoare. In unele loca-1.ităti unde se aflau ta
brkele şi atelierele cele mai înf.lor.itoare din Ita
l:ia centrală opera de ajutor e aproape cu nepu
Hntă. Sunt sute de rnHioane de pierderi. In cele 
din urmă 24 de ceasuri ,au fost alte 40 de sgu
duituri de pământ. 

.Mulţămită publică. 
Azi am primit o mare colectă de alimente din frun

taşa comună Semlac, pentru spitalul aranjat în semina
rul din Arad. ln total se poate pretul la suma de 700 
coroane. La cererea directă a dlui preot Patriciu 
Tucra s'a trimis din par.tea spitalului 2 soldaţi să pri
mească darurile adunate la şcoala dlui Ionescu. Deao
rece Semlacul nu are comunlcatle de cale ferată, dă
ruirile trebuia~ tr'1ni5e pe trăsuri pân.ă la Arad, cale 
destul de lungă, pe un drum nu prea bun. La îndem
nul dlui primar comunal George Herţeg, fruntaşii Mi
tru Aldea şi $tel11n Stohln au adus darurile cu trăsurile 
lor proprii Îll mod ~ratui.t piţnă la se111inar. Tuturor 
celora ce au răspuns apelului călduros al dlul preot · 
Tucra. adresat în biserică de sărbătorile sf. Botez, --' 
în numele societătii „Crucea roşie" le exprim mulţumiri. 
călduroase. 

La rezultatul frumos al colectei pe lângă dnil Tu- . 
era, Ionescu şi S. Ponta şi-au dat concursul colectând 
prin comună încă dşoara Sofica Dima şi dşoara Mela-· 
nia Ionescu; pentru oboseala adusă din partea numite-· 
lor, în · numele rănitilor şi societăţii „Crucea roşie" le · 
multumesc frumos. (Vor lua pildă şi alte dne şi dşoare 
să facă la fel). 

Au binevoit a contribui bani, rufe, albituri pentru pat, 
legume, făină etc. următorii: 

foslf Barbos, Nicolae Guşet. Teodor" Pasc, Lazar 
Julan, lmbrea Iacob, lstin Ioan, Stoian Ştefan, Petru 
Gal tânăr, Ioan Petiesc, Nicolae Mărină, Dimitrie Crâs
nic, Ioan Danicsk6, Miron Căluşer, Teodor Cios, Ioan 
Suciu, Mitru Bărbuţ,. Săffer Mihăly, Danita Suciu, Ilie 
Pescariu, Teodor Honoi, Catita Paşe, Mitru Pârjol, Teo
dor Măcian, Stoian Nica, ifj. Roth Mărton, George Mo- · 
rar, Elena Silăgyi, Elita Glogovăcian, Herteg Sofia, Sto
ian Ştefan. Galiş Iacob, Duma Todor, Hălmăgian Todor, 
Titihazan George, Roman Ioan, Alexandru Cuzman, Titu 
Guleş, Kilich Gyorgy, ozv. Emerich Katalin, Albuta La
zar, Petru Herţeg, Constantin Roşut, Băbău Ioan, 
Tat Lazar, Marta Nicolae, Popian Nicolae tânăr, Popian 

. Ioan căltunar, Tiultin Nicolae, Suciu Todor nr. 512, 
Ardelean Todor . voinicul, Teodor Suciu nr. 346. Popa 
Ioan, Coşnită Todor, Hălmăgian Todor, Sumândan G .. 
Hcrmeze Mihai călciunar, Hermeze Petru, Neamţ Di
mitrie, Herţeg Todor, Dudoş Mitru, Roşiu Mihai Ni
coiae, Şunca Todor, Coşniţă Petru, Mladin Marţi, Laţi 
Măcian, Nicolae Ionuţaş, Pârjol George. Morar Ioan, 
Stoian Petru, Cuzman Ştefan nr. 308, Pat Petru; Cuz
man Ştefan nr. 270, Guita Petru, Titihăzan Ana. Şte

fan Ponta, înv.ătător, Căluşer Lazar, Oprea Constantin, 
Căzan George, Mermeze Mitru; Todinca Nicolae, Sto
ian Nicolae, Ştefan Endreica, Petru faur, Căluşer Va
sllie, Măcian Ilie, Guleş Ioan, Muntean Dimitrie, Ruska . 
Păi, Hălmăgian Ion tolea, George Herteg, Hornoi floa
rea, Nica Ionuţaş, Romulus Oanea preot. Coşniţă flo
rita, Hafics Ioan, Ionuţaş Oyiku, Guleş Todor, Guleş 

Dimitrie, Gal Lazar, Ardelean Todor păpăniş, Stoian 
Gligor, Teodor Ionuţaş, Mitru Rancu, Tăran Iacob, Lo
poşan Saveta, Moroşan Todor, Marina Maria, Cuzman 
Jagra, Barbura Mita, Suciu Todor nr. 345, Stoian lille, 
Nicolae Herţeg bătrân, Cuzman Petru rotar, Doca To
dor, Boia Nicolae, Bulzait Todor, Galiş Nica, Cuzman 
Stefan nr. 270, Barb Nicolae, Roşu Marina •. Mura Irimie, 
Neamţ. Nicolae, Julan Nicolae, Suciu Mihai, Istin George, 
Sucigan Constantin, Esenmiiller Peter, Cismaş Petru, 
Lăpuşca Nicolae, Fana Iosif, Cioban Floare, Aldea Ioan, 
Paşe Lazar, Suciu Ioan, Păcurar Tănasie, Todinca 

Ioan, Tat Mila, Gurban Ioan, Hai Kuzana, Roth Jakab, 
Galiş Petru, tterţeg Vlchentie, Endreica Mitru, Neamt 
Maria "(Guşet), Indrelca Sofia, George lndrelca. Nico
lae tlerteg, Roşu nie, Lapuşca Ioan. 

Arad, în 30 Ianuarie st n. 1915. 
Livia Dr. VulL · 

l<enjfrQ Jokutomi. 

Până la moarte ... 
Roman japom:z. 

Tralus in româneşte ·de t>. Rob,@cu. 

(Urmare). (4). 

III. 

Culesul ferigelor. 
Drumutl care doce dela Ikao la Mizusawa 

(zis ~ncă şi Mizusawa-Kwannon după numele 
sfântului budstic Kwannon), este lung de vre-o 
oioci chilometr1 şi şerpuieşte în susul unui deal. 
Şoşeaua este foarte bine îngrijită şi se umblă 
pe dânsa aşa de bine, că chiar un orb ar putea-'> 
urca, fără ajutorul nimănui. Cu <:ât te urd, cu 
atât ochiul ouprinde farga vale Jomo, iar din 
vârf>ul .dealului, ochiu·l o cupr~nde toată. La 
dreapta şi fa stânga şoselei se desfăşoară câm
pii verzi, oari în pr.imăvară se acoper de mii de 
flori, peste cari, frunzele mari ale ferigelor bune 
de mâncare, formează arabescuri ciudate şi mi
rositoare. Cu.i îi plac frumusetHe naturei, i se 
va părea scurtă, o întreagă zi de primăvară, pe
trecută, ca un vis, în mijlocul ierbei ş1 al flori
lor acelora I 

Intr'o după amiază plină de soare, Nami ş1 
Takeo, cu lku şi o fată ce avea în serviciu, se 
duseseră să culeagă ferigi. Ca să se odihnească, 
după .ce umblaseră mult în sus $i în jos, fata 
întiinse cortuil într'un colt de umbră răcoros, ş1 
îndată Takeo se întinse pe iarbă, .pe când Nami, 
după ce-şi scoase sandali.i, îşi scutura praful 
după kimono cu o batistă de .mătase. După aceea 
se aşeză cu gratie lângă dânsul, exclamând: 

- Ce localitate minunată! 
• - Ce frumoasă sunteţi astăzi, stăpână, -

zise lku înfăşurându-o cu o căutătură de dra
goste supusă - şi ce frumos at:i cântat! 

- Am cântat atâta, că mă supără gâtul -
răspunse Na.mi su.râzând. 

- Imi •pare rău. că n'am adus şi ceai, - zise 
fata întinzându-i o pungă plină cu portocale şl 
şi CU SlLShi* ). 

- Ne mu1Jţumim şi cu portocalele, zise ia
k-eo curăţind pe cea mai frumoasă. Nami-son, 
mă prind că tu nu ştii să cureţi o portocală cu 
atâta artă ca mine. 

- Nu te prinde. 
- Printre ferigele culese de domnul, sunt o 

multime de alte buruieni - zise binişor fata 
- Tu arunci vina pe mine, ca să nu te cer

tăm, zise baronul în glumă. Ce timp frumos! 
Par'că sunt altul! 

- Şi uite ce frumoasă cu:loare are cerul! 
. O bucată d<in aibastrul acela superb, ar fi o mi
nunată. rochie pentru -0 femeie! - zise Naml. 

- Poate s'ar potrivi mai bine unui man
.nar, Nami. 

- Ce miros îmbătător se ridică de pretu
tindeni! Ascultă, Takeo„ auzi o ciocârlie cum 
cântă? 

- Mie mi-a trecut oboseala. Matsu, dacă arn 
maii culege câteva ferig.i? · 
. : Şi Iku, se porni cu fata, pe covorul de iarbă 

moale. 
- Lăsa.ţi semne, pe unde treceţi, ca să va 

putem găsi, - le strigă Takeo; şi întorcându-se 
către :Namă: Cât este de voinică şi de vioa•te 
lku! 

- Da, cu toată vârsta ei, este încă voinică. 
- Eşti obosită, .mica mea Nami-san? 
- Nu, Takeo ... par'-că nidodată n'au fost 

aşa de puternică şi aşa de senină, ca astăzi. 
- Când umb4u .pe' mare, văd multe prive-

1Hşti minunate, dar nu cred să f.i văzut vre-odată 
o prf.vel1şte mai frumoasă, oa aceasta de azi. 
tNu ti-se pare şi tie că este încântător? Uită-te 
la stânga. la valea care străluceşte sub soare; 
vezi Şibukawa, unde am dejunat? ... Şi în partea 
cealaHă, vezi ceva care străluceşte ici şi colo 

•) Un fel de prăiitură japoneză, făcută cu orez şi 

cu carne •. 

. Duminecă, 31 Ianuarie 1915. 

ca un şearpe azuriu? ·Este fluviul Tone. II vezi, 
Nami? ... Şi colo în fund, pe ooasta muntelui 
Akagi, colo unde vezi un fum, este MayebaskI, 
cu ţesătoriile de mătase. · 

- Dar panglica ceia argintie, ce fuge la 
vale? 

- Este tot Tone. Dincolo de el, nu se mai de
osebeşte n~mic. Ar fi trebuit să luăm cu noi un 
binoclu, nu este aşa Nami-san? Cu toate ca, 
poate este maii frumos peisagiul văzut astfel, in 
depărtarea fumurie. 

Nami puse mâna pe genunchiul lu1 Takeo şi 
suspină: 

- Cum aş vrea să rămâi mereu aici, cu tine! 
Doi f.luturi auriii trecură în sbor; pe urmă 

se auziră nişte ·paşi înfundaţi de iarbă şi de-oda
tă, o umbră înaltă se arătă înaintea for. 

- Takeo-san! 
- Salutare, Chijjwa-kun ! - răspunse ba-

ronul vesel. Ce vânt te aduce pe ai-oi? Nici nu-ml 
trecea prin minte, că o să te întâlnesc prin a
ceste paragini . 

Chijiwa era un tânăr de aproape douăzeci 
şi şapte de ani, îmbrăcat în uniformă de ofiter. 
Chipul lui frumos, era palid, cu toate greutăţile 
meşteşugului său ofiteresc, Totuşi. ceva în ex
presia feţei, îi strica frumuseţea figurei. .. poate 
îndoitura sarcastică a buzelor sau poate privi
rea întunecată a ochilor săi negrii. Dânsul era 
vărul lui Takeo, şi cu toate că era inferior în 
grad, totuşi era socotit unul dintre cei mai in
teligenţi ofiţeri din statul major. 

- Nu vă aşteptaţi să mă vedeţi pe aici, nu 
este aşa? Am fost ieri la Takasaki, pentru afa
ceri, unde r11n petrecut noaptea. Azi dimineată, 
am sosit la Şibukawa, unde mi s'a spus că Ikao 
este aproape, şi atunci m'am dus la hotelul vo
stru să vă caut. Acolo mi-au spus că sunti:ti 
nrn1' părţile acestea, la cules ferigi şi iată-mă. 
Mâine dimineaţă plec. Nu vă deranjez? 

- De fel. Ai văzut pe mama? 
- Da, am văzut'o ieri dimineată. Este bine 

şi vă aşteaptă. 

Pe urmă, uitându-se la Nami cu o privire 
scânteitoare: Şi părintii dtale, la Akasaka sunt 
bine. ·· ~--.- ·· · 

Când a sosit Cliijiwa, Nami se roşise, dar 
când dânsul îi vorbi. obrajii săi se făcuseră ca 
para focului, şi dânsa plecă ochii în jos. . 

- Mi-au sosit ajutoare! --'" zise Takeo râ
zând. Acum nu mai mi-e teamă de nici i.m atac. 
Trăiască aeanta forţelor de uscat cu a fortelvr 
de mare! Am putea pune la fugă mii de ama
zoane. Şi când te gândeşti că aceste două îe
mei - şi arătă pe Iku şi pe Matsu cari se in
torceau - au îndrăznit să mă acuze că în loc 
de ferigi eu am cules buruieni! , 

Iku, văzând .pe Chijiwa, încruntă sprân-
cenele: 

- Aci? Cu ce ocazie? 
Takeo îi răspunse:· 
- I-am telegrafiat eu adineauri, cerându-i 

ajutor . 
(Va urma) 

POSTA ADMINISTRATIEI. 

.Petru Raica, Şuştra. Am primit 7 cor. în abo
nament până la 31 Martie 1915 . 

Alexandru Vaşiadi, Tămaşda. Am primit 7 
cor. în abonament până la 31 Decemvrie 1914. 

Dionisie Bădin, Moceriş. Am primit 4.80 cor. 
în abonament .până la 31 Ianuarie 1915. 

Ioan Tr. filip, Lugoşul-inf. Am primit 14 
cor. în abonament până la 30 Iunie 1915. 

Sofronie :Nedki, Biserica-albă. Am primit 14 
cor. în abonament până la 30 Iunie 1915. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Aviz! 
Aducem la cunoşti nta on. public 

el >Calendarul partidului naţionale 

pe 1915 e complect epuizat. 
.Adm. ~iarului ,Romanul.• 
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Caut 
un practicant de larmacie 
. cu sau lări practici. Ofertele si 
. se adreseze farmacistului Vir2U 

<: Vlad, Oyulafehervâr. Postul se 

f --

poate ocupa imediat. 
(Va 2353-10) 

Pr-. WNicl „ bind tle •••li 
-... ref. ani. 

Uf1r11zl 

Pe 1288 

P~•fcartlf 111Ha.. 

.,..., ..... _ ... „ 
bănci de tcoall 
brevetate sistem „f elwel", 
,,Z.hn" tl "ReUlg", mc>
biliar pentru fCOll aparate de 
gimnastici, Rlobmar modem 
pentru biserici, bind pe11tru 
lliser'd şi mobiliar peatru 
11 lfldlnJJe de ct11tll a 

Pabrlcarea uanjamentelor tle 
bi ro uri mederne. 

·Jn atenţiunea 
negustorilor I 

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

QÂB;~ ~";;~~:;;~:~: I 
Piaţa Andrtissy, co/ţal Salacz utcza I 
Telefon 1059. Telefon 1059. 

(Oa 2270) 

„R O M A N U l-. . r . 1 :.. . r - - • - • ,, 

~ Haine de vară, 
ardesiuri, haine pentru Mrbaţi, haine pentru baluri, articli de to:l.letă, umbrele, verii dele de dantele ei de pănură i;ie curi'iţesc ei vopsesc cu multă grijă şi speeialitute tn 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de pănuri •i de cură,ţitorie- chimică, 

aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despărţământ special peP-tru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femei. - In cazuri de moarte h.:i
nele de pănură şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsestl grabnic în 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu special:l.dte tn 

. croitoria: mea specială. - Scrisori de recunoştinţă din toate părţile ţării. 

.Lu c z a Jo z se f, ;~!~!:ţi~~ ::::r! s.zeged. 
TELEros: · PrăYHle şi stabiliment principat: TELEFos: I 

994. ~ ~ 994. ·:' == 1tr. Laudon, nru1 9., colţul .-
fi ------ pieţei Valeria. (Lu 2106) _ -11 

I STEF AN SLADEK jun. fabrică de mobile I 
. V AR Ş E Ţ, strada Kudritzer numărul 44-46. 

· {'ea mal renumita 

mare fabrică de mobile 
dfn imdul Ungariei (Versecz). 

Pregăteste mobilele cele mai modeme 
şi luxoase cu preţuri foarte mode:.:ate. 

Mare depozit de piane excelente, co
voare, perdele, ţesături fotirto fiae şi 
maşini de cusut. (Sa 113) . ~~ ... ~ ... ~~~~--~~--~·wm 

• • #~ ..... ~· . 
1
, _ Prem'9t ea medalia cea mare la apodtfa •llenarl din Badapeata flii 1998. • 

Fiul lui Antonio Novotny, ri~~t~=.·- I 
• Se recomand! spre pregătirea clopotelor noul. precum la turnarea de non a I 
• clopotelor stricate, spre facerea de cloPote întregi, armonJoase pe garanţie ~ 
" de mal multi ani, provăzute cu adJustărl de fler bătut, construite spre a 9.i 
lilÎr lntoarce cu uşurlntă în ori ce parte, îndată ce cloPotele sunt bătute de o 6'ii . 
~ lature fiind astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu deosebire illR l!J CLOPOTELE OA.URITE. de dânsul Inventate şi premiate în mal multe 1:W1 
~ rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - cu 81 f!' 1ăurl ca figura S şi au un ton mal inteslv. mal adânc, mal Umpede, mal I r.il plăcut şi cu vibrarea mal voluminoasă decât cele de sistem vechiu, astfel ~ tli că un clopot patentat de 327 kgr. este egal în ton cu un cloPot de <tfil hr. • 

I 
patentat după sistemul vechi. - Se mal recomandă spre facerea scaunelor ·· · ~· I 

. 

de fler bătut, de sine stătătoare, - spre preadJustarea clopotelor vechi cu ' ' / . 
adJustare de fler bătut - ca sl spre turnarea de toace de metal. - . · 

ti!I Preturi-curente ilustrate trimit P"atult. . 

~~~~~~&_·~--···~iii~-„---

CORNEL JUC'U: 
mare stat. ilime•i 
pentru ar a nj a
m e •ie m8d4'rM 
ele tc.ale ti lti
:: 1eri~i. :: 

LUGOS, 
1k... lluyMU ar. 
11 fi IW. CerTill I. 

hm 

3r 
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Cea mai buni api de dinţi premlatl la mal multe 
e»pozltii Internat onale cu cele mai mari dist neţii. 

f> <> <> c <> ll". 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

apei de dinţi BARTILLAS 
-o stlcll 80 fii.- mai are durere 
a de dinţi sau mlroasl gura. : 

Ed Bartilla-Winkler's Nae hi .. 
L. Plan. •·; 

Wlen, X. Goethegasse 7. · 
Se poate cumpăra tn toate apotecile şi drogheriile. Să se cearl 
pronunţat Apa de •1nţl Bartlll•; pentru denunţlrile falsificaţi-

i lor plltesc onorar bun. ln comunele în cari se poate dpăta 
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii. 

bijutier,-
-eeasor aiear 
şi 
auri tor 

nrul 41. 

Io marele meu ate· 
Uer se execută tot
felol de bijuterii şi 

se repart>azlL eu spe· 
elaUtate bijuterii ş1 
ePasurl. - Preţuri 

eonvenablle, servieto I 
prompt. Se 2072 

Prima specialistă vieneză de corsete 

'JOSEFINA BiNDER 
LUGOJ„ strada F_()_nnaz --numărul 13. 
(Bi 2197) 

Fiecare corset 
este pro d 1.1 so 1 
meu propriu şi 
Iiu marfă de fa-

. brică. Se efep
tuesc corsete şi 
e or sa g e după 
ml\ sură. 

Corsete pentl'o 
ţinută dreaptă, 
b>ind"gededame 
pentru a1 ,umite 
stAri, r·entru vă
tămătură şi al
tele se găsesc 
aici în mare a
sortiment 

Se primesP- re· 
paratu rj şi se 
efeetuese -
left1n. 

Recomandându-mă d»osebitului sprijin, somnez cu distinsă 
stimă şi considers\ie, gata de a serd on. public. 

JOSEFINA BINDER.· 

I o ATELIER DE CURELĂRIE, ŞELĂRIE ŞI COFERĂRIE 

I ~0~~2~~.~~~~U·R!!~!: 
Strada CîsJădlel 45. s I BI I u, Heltauer-g:~sse 45. 

~ 

~„„„„„„„ ... „„„„„„,„„„ .... 
1„PRAV DE PELE HOFER 

• 

Acest prav impregnat cu accid boric a cărui efect excelent 
e în general cunoscut, se pregăteşte în trei tăr1mi. 
No I. prav de stropit pentru copii • • a cor. -·80 
No li. PudrA, albă crem. sau roza • • • a cor. t·-
No III. Prav de stropi pentru blrbaţi a cor. t·-

• Babysoapc H6fer (săpun pentru copii). 
Numai acele sunt veritabile, cari poartă pe făşia de pe 
cutie şi pe capacul . cutiei iscălitura • H O f f 0 • 

Slpun H6fer • • • • l cor. -70. 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far. 

maciile . din ţară şi străinătate şi dela : 

· Zentrat- HO" FE~'S APOT „ EKE wi 1 m. Ver~endUflQSdepot n .: Unga1gassa 14. I 
JI: 1968-~) . . . -

·Dacă suf &ri in 

DURERI DE STOMAC! 
/ ======:=============================-= 

Fărl durere tn timp11l cel ma1 scurt ş1 cu siguranţă, chiar şi 
cele mai neglijate cazuri, foloseşte 

„L \ XA 0 „ f purgativul d~ fli·r~l a lui Saodor, 
care curăţeşt" stom11cul ş1 mtestmele de t:oate materiiJe nefolo
sitoare cari sunt lipite de ele ei prin Measta în 1 piedecă încu
ierile şi toate morburile ce ar proveni din ace-.te, ş. a.: durere 
de ~p, tt!(âre1uri, ar1mrt, ~păsare de stumae, Iritare de vo-

mare, ~renţa, r&Ka1eH etc. 

O sticlă C'IStă 50 fli., 6 sticle deod ,ta 2 5D fli., 12 sUcle 5 coroana. 
Efectul purgativei de fiere „I, A X A„ va ti permanentă dacă 

deodată foiosim 

~„RP~~nolul'' (h»!·~an1 d•• ~1onuu·) 3 lut S'ndor, ! I 
I, I ~REGENO LUL ~, <1ceasti'i esenţa d~· 811 •mac \Tlud~câ orioe soiu 

de morburi de st.ornai· şi intest.im' preeum şi durerea de cap, 

1

. 
1
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cur~erea (n>'pădireal de sânge, 1mrăţA sli.ugele şi face apetit în 
gradul supedativ. ln d\zuri de colică şi iritaţie de vomare tn 

timpul cel mai scurt are efect. f 
O sticla\ cu întlronu\r' le de 1'Jl8& cuMt.ă 1·20 ftl•,rl. i I 
Oril{inalul 91.&za• fi ~••cenolul" Ml poate afia la prepara.torul original ~. I 
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; Sâ:ndor Zolta:n HI' 

I. farrnat~ist în ltJrdosz~nt~l or~v (.Ardeal). !I 
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l''ter,arp Rtfola ~ rrntll/Ofll. r.n V!gm1ttt ,.r~•tEXTJI," la r.e ~ de '; 
i r~om1tnrlHt ~ii ftp r.o aH~•1U1111e: (Sa 072) 11 . -·-----·. ------------~--------~~~~~~~~~~~~~~~~:;:,;...,;.;.....;:.:.· :=:-·=· =! ==--
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