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Acţiunea României 
după mersul răsboiului, se poate zice ct1 
probabilitatea acestei eventualităţi e foar
te minimă." 

şi ,,Odeski Listok.'' V cdeţi, nu mai sunt ameninţările de a
cum o lună când ni se spunea că dacă nu in
trăm imediat în acţiune, apoi am pierdut 
dreptul la valorificarea drepturilor şi pre-Bucureşti, 21 Ian. 

Incontestabil că este o chestie importantă 
alegerea momentului în care România să 
intre în acţiune. Şi acest moment nu poate 
să fie diotat decât de interestle ţărei. Do
ri:ita de a mări şi înălţa regatirl este gene
rală, dar ca să se reailizeze dorinţa trebue 
o judecată sănătoasă şi o acţiune sigură. 

Intr'un răsboiu ca cel de azi momente 
prnprice, din punict de vedere militar pot să 
fie multe, mai a'1es în apa,rentă. Dar soarta 
unor armate de milioane, nu -0 decide o bă
tălie victorioa1să înitr'u1n câmp deschis, dată 
de <::âteva din corpurile de armată ale beli
geranţilor, nici luarea unei cetăţi. 

De aceea acţiunea diplomatică se poate 
exercita fără grabă şi fără teamă că poate 
să piardă momentul. 

Toate acestea nu pot să excludă nici gri
ja:, nid vigilenţa; dimpotrivă, ele impun cea 
mai î1ncordată atenţiune pentru urmărrrea 

evenimentelor şi cea mai neadormită a:cţilllne 
dipl~ă., pelltrt:t~1Mttbttiml" unei situaţiuni 
netede, care să puc guvernul în deplină liber
tate de a intra în aicţi11ne cu toată energia şi 
fără temeri de complicaţhmă serioase, când 
interesele ţărei vor spune că a sosit ma-
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mentul. 
Şi în această privinţă găsim observaţiuni 

interesa1t1te în „Odeski Listok", pe cari Ie re
producem aci tocmai fiindcă dela o vreme 
pressa rusească pub'Ji.că mai mult articole 

Sonet. 
Cântarea mea a fost turburiUoare 

ln armonia sfânt-a unui vis 

Ce-mi însemnase ce-l dintâi surîs 

Pe faţă şi mi-a frânt ultima floare. 

ln sbuciumarea ei s' a destrămat· 

Toată hârtia pravililor sfinte 

Şi nici de vis nu-mi mai aduc aminte 

Păraiele de lacrămi l-au spălat, 

Atâtea cântece se pierd în vremi 

N eînf elese şi neascultate 

Tu visul meu zadarnic mă mai chemi -

Căci mi-a rămas ruină din cetate. 

\ 

tendenţioase pentru a ne face să luăm mă
suri pripite şi fără a ne fi dat garanţiile pe 
cari orice ţară este datoare să le ia înainte 
de a intra în răsboiu. 

lată ce spune „0.deski Listok": 

„România chiar după „începutul sfâr
şitului" va putea grăbi rezultatul deci
siv. România chiar în cazul când victoria 
alia(ilor va fi asigurată, tot va putea să 
grăbească pacea cu o lună sau două, dect 
va fi şi atunci un motiv temeinic pentru 
realizarea idealurilor ei. 

România ar fi intrat în acţiune şi a
cum dacă ar fi putut coordona pasul ei 
cu atitudinea altor ţări neutre, însă Italia, 
dupâ cum se vede, vrea să-şi exploateze 
cât mai mult situaţia ei de azi. Intrarea 
in acţiune a Italiei în genere, e foarte pu
ţin probabilă şi nu .va avea loc în tot ca
zul decât la sfârşitul răsboiului mondial. 

ln România în gen.ere~ există darin(a 
de a amâna intrarea în acţirme până la 

~- primlfvartJ ·$i dactt \16·rfi ·avea in vedere 
că condiţiunile mai sus menţionate pen.
tm o eventuală ieşire ~a rRomâniei din 
neutralitate, nu se vor realiza mai cu
rând decât la primăvară, putem spune 
că România nu-şi va părăsi neutralitatea 
decât cel mai de vreme, în Aprilie. . 

De sigur că se pot întâmpla multe la
cruri cu totul neaşteptate, cari var putea 
grăbi şi ieşirea României, însă Judecând 

tenţiunilor noastre. Dispăruse şi principiul 
111aţionalităţilor şi dreptul popoarelor de drep
tate şi libertate. Era pur şi simplu vorba de 
dreptul învingătorilor de a-şi împărţi Europa 
şi c-0!0111iile ca o pradă de răsboiu. . 

Ameninţarea n'a prins, dar forţa Rom~ 
niei ca şi forţa Italiei şi a celorlalte state 
neutre a crescut mereu de atunci prin pregă
tirHe de răsboiu, ca şi prin convorbirile şi î·n
ţelegerile diplomatice. 

Mai dăunăzi şi „Le Temps" luase tonul 
lui „Nowoie Wremia". I s'a răspuns dela Bu
cureşti de către chiar oficiosul guvernului că 
sunt jignitoare unele sfaturi. 

„Odeski Listok" ia acum nota cea ade
vărată şi este probabil că -0 vor imita şi ce
lelalte ziare cari ne-au ameninţat. 

Este totdeauna bine când conducătorii 
unei ţări n.u-şi pierd cumpătul şi îşi dau sea
ma de forţa reală ce .reprezintă ţara lor. 

Dacă am fi rămas singuri neutri desigur 
că situaţia noastră ar fi fost grea, dar su:-it 
în neutralitate majoritatea statelor europene 
şi ·cu toate că printre acestea nu e decât o 
singură mare putere, forta statelor neutre 
este cansiderabilă. Beligeranţii vor trebui să 
ţie seama de aiceastă forţă până în ultimul 
moment. 

Evident însă că pentru ca statele neutre 
să reprezinte forţa care să se impue, trebue 
să fie neobo.sită atât preparaţia diplomatic:ă 
cât şi pregătirea militară. 

Durerea unei mame. a1 frunzişului cu ritrnut picurilor de ptoae ce cad 
pe trotoar; casele nu se îngrămădesc decât ic!-

- Nuvelă. - colo şi nu ridică zid privirei, ce vrea. să se îm

I. 
bete de perspectiva zărei.„ 

Sotii Ciprian şi Aglăita Scripcă steteau ln 
Prov.incia seamănă cu o republică. Viata li- Vaslui şi ocupau un apartament din nişte case 

niştită, potolită, impusă <le o anumită atmosferă, mari de pe strada Ştefan cel Mare. Aveau o 
o Jţgătură indistrnctibilă între câteva familll, curte largă, unde troscotul aşternea vara un 
cari se împrietenesc; câţiva advocaţi, magistrati covor verde. O cărare, albea, ca un fir de ată 
şi doctori alcătuiesc elementul intelectual, co- însăilat pe un fond de canava verde... Seara, 
merciantii şi funcţionarii, burghezi.mea. Grăbit! după masă, Aglăita, sotia Judecătorului de trl
-se mişcă toţi între zi.duri, privindu-se în fată cu hnna·l, esea în cerdacul ce da în cmte, scotea o 
·ura, ce doarme în fiecare ca o moştenire ata- sticlă ·cu „liche11r", chema pe integrul maQ:istrat, 
vică şi ca o armă pentru lupta de astăzi. .. Tă- ne fratele ei. fnnctionar la postă şi îmnărtea la 
ranii, îmbrăcaţi numai în zdrenţe, târăsc opln- fiecare din hă11tnra d111ce ca mierea. Aernl tare 
cele prin praful străzilor, îl ddică pe ei, gândes\: le înviora plămânii. le lovea fata, ca o undă ae 
.aiurea ori privesc aiur.iti tabloul vieţii. eter. când deschiz.i sticla. 

Inlăuntrul, acestei republ.ici nimic nu e taină . Lorel şi Mişu, cei doi copii, fugeau, se prin-
şi nici iubirea unei femei măritată nu rămâne deau. râdeau înveselind monotonia vieţii lot. 
·netălmădtă. O vizită nu se face, ca să nu şUe · Lorel era de 4 ani jumătate. Era un copil venit 
toţi şi vizite se fac dese, fiind.că lipseşte distrnc- pe lume într'o zi norocoasă. O inteligentă pre
tia multiplă a oraşelor mari, unde cinemato- coce, întrebând despre lucruri, ce rămân taine 
graful încântă privirea şi vorbeşte sufletelor ale nefiinţei .pentru altii, o frunte largă, senină 
·naive şi nepregătite, teatrul chiamă pe visătorlt de copil, ce părea să gândească uneori la miste
:palizi, c.a să le tălmăcească taine de iubire. rele vietei, doi ochi albaştri, ascunzând o lumină 

, Câteva vitrine, adună o strălucire, peste care de ·adâncă întelegere, privind fix şi gânditori pe 

Nu voiu înfrânt alăturea să-mi gemi -

Aş vrea să 'nvii pe plaiuri depărtate. 

Maria Cuntan. 
. a căzut de grabă praful vremii, câtiva .pomi se I cei ce ar fi vrut să-l rătăcească în explicatil, o 
înşiră ca nişte triste şi ursuze sentinele în tun- I uşurinţă în gesturi, o pornire de a şti totul, ară
.gui străzii mari, ia.mestecându-şi şopotul discret . tau, că era o minune a vietei lor... Rămânea 
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Ioan Stefan, învătător, de 29 'l'nt, l<ezervlst i'i'e i 411 Petra Craş'Onir," trid, riz;, 'are 1 Cot>1t, 4 f~ i vaci. 
copil, iar avere 4 Jug. pământ şi 2 bol. Trailă Lungu, 33 an't, rei,, 3 copil, 8 Jug„ 2 bol, I vacă. 

de Romiini de f)e t'eritorul monarhiei, intelectuali 
şi S(}!l'da'ti $i prin P'roporţiile-i grandioase a trecut 
l'l'lWit peste cadrelie tinei serbări cu caracter local. 
De aceea ţin să fixez - deşi cam târzior - în co
loanele ·„Românului" momentele zilei ·aeestera mat. 
ales că - după credinţa mea - dela isbucnirea 
răsboiwlui încoace, asta pare a fi fost unica adunare 
românească adevărată în stH maj mare. 

Mihai Craşovan, 29 ani. rez., are 2 coplL Pavel Gerga, 37 ani, rez„ are 2 copil, 2 Jug. 
Adam Ioan, 29 ani, rezervist, are 2 copil. George Miclea, 38 ani, rez„ are 2 copil. 
Ioan Lungu, de 29 ani, rez., are 2 copil. Martin Cipu, 38 ani, rez„ are 1 copil, 4 jugbere pă-
Pavel Lungu, de 31 ani, rez„ are 2 copil, 2 Jug. păm. mânt, 2 bol şi 1 vacă. 
flu Lluba, 29 ani, rez., are 3 copil, 1 Jug. pământ. George· Lluba, 38 ani, rez„ are 2 copil. 
Iosif Stefan, de 28 ani, rez., necăsătorit. Ioan Lluba, 39 ani, activ. are 3 copil, 2 Jug. şi 2 bol. 
Ion Ardelean, 28 ani, activ, are 1 copil, George Clmponerlu, 33 ani, activ, căsătorit, are 2 

Un „comitet pentru ajutorarea soldatitor ro:. 
mâni din Viena" în frunte cu d. general lupu 
Orii Ciurcu şi Roşca, consilier Gramatovici şi căp: Pavel Draglcescu, 30 ani, activ, are 1 copil, 1 Jug. p. 2 Jng. $1 I vacă. 

10 George Lluba, 29 ani, rez. 1 copil, 1 fug. avere. lila Zbercla, 48 ani, activ., are 3 copil, 3 Jug. şi 2 bo1. 
George Draglcescu, de 28 :ani, rez., are 2 copil, Iar I Ioan Draglcescu, 23 ani, activ, are 1 copil. 

Jancu, a luat hotărârea, ca pc lângă binefacerile 
ce le împarte soldatilor deh începutul răsboiului 
zi de zi, să se serbeze ziua de Crăciun într'un 
chip cu adevărat românesc spre bucuria soldaţilor 
noştri. 

avere 1 Jug. 150 Sofron Oerga, 23 ani, activ, necăsătorit. 
George Lluba, 26 ani, rez„ are 1 fug. Ion Draglcescu, 23 ani, activ, necăs. 
George Dragicescu, 27 ani activ„ căsăt. are 3 fug. Pazei Cipu, 23 ani, activ, necăs„ rănit de moarte. 
Simion Sima, 27 ani, rez„ are 2 copil, 4 Jug., şi 2 bol. 1 Pavel Miclea, 23 ani, .act„ necăs. 
Petru Velea, de 29 ani, rez„ are 2 copil, avere 2 I Pavel Lluba, 23 ani, activ, necăs„ are 4 Jug. 
jug. şi 2 bol. I Eugenlu Velea, 24 ani, activ, are 2 capii, 1 vacă, 6 ol. 
Petru Lungu, 30 ani, rez., are 2 copil, 5 Jug. şi 1 vacă. Nic. Lungu, 23 ani, activ, are 1 copil. 
Valeriu Draglcescu, 30 ani, rez„ căsătorit; 2 fug. 2 1· Avram Zbercla 24 ani activ ne ă 

bol şi I vacă • • • c s. · I Pavel Lluba, 21 ani, activ, necăs. 
Vasllle Moşoarcă, 28 ani, rez., are 2 copil. ' t Trallă Simu, 21 ani, atlv, căsătorit. 
Iosif Cimponerlu, 33 ani, rez., are 2 copil, Iar avere 

6 Jug„ 2 bol şi 1 vacă. 60 Axentle Draglcescu, 21 ani, activ, are 1 copil. 
20 Avram Tunla, 32 ani, activ, are 3 copil, 3 Jug„ 2 Iosif Lungu, 23 ani, activ, are 1 copil. 

bol şi I vacă. Iancu Almăjan, 23 ani, act., are 1 copil. 
George Ţunla, 27 ani, activ, necăsătorit. George Almăj.an, 21 ani, activ, necăsătorit. 
Trailă Dragicescu, 40 ani, act., are 2 copil, avere Oiurgi Draglcescu, 23 ani, activ, are I copil. 

2 jug. şi 2 bol. Petru Tunia, 21 ani, activ, necăs. 
George Oerga, 29 ani, act., are 2 copil, 4 Jugbere Iosif Draglcescu, 21 ani, activ, are 1 copil, 2 Jug. 
pământ, 2 bol şi 1 vacă. Romul Guga, 21 ani, act., are 1 copil. 

Simeon Miclea, 36 ani, activ, are 2 copil, avere 2 Pavel Draglcescu, 21 ani, activ, necăsătorit. 
Jug., 2 bol şi 1 vacă. Romul Simu, 40 ani act„ are 2 copil, 8 Jug. 2 bol 

Iosif Lungu, 26 ani, activ, are 1 copil, şi 1 vacă. 
flu Steian, 26 ani, activ, necăsătorit, are 2 Jug. 70 George Miclea, 26 ani, activ, căs„ 2 fug„ 5 ol. 
Octavian It, 27 ani, activ, are 1 copil. Simion Lungu, 38 ani, activ, necăs. 
V ucu Lungu, 29 ani, rez., are 1 copil, 5 Jug„ şi 2 bol. Matei Clmponerlu, 39 ani, activ .are 3 coPll, Iar a. 
Crăciun Lungu, 30 ani, rez., are 1 copil, 6 Ju1. şi 2 bol. vere 4 Jug„ 2 bol şi 1 vaci. 

30 Adam Zbercla, 32 ani, activ, are 1 copil, rănit la Iosif Petcu, 39 ani, activ, are 3 copil. 
mâna dreaptă. Const. lungu, 40 ani, activ, văduv. 

George Lungu, 30 ani, rez„ are 2 copil, 5 Jug„ 2 Dionisie Clmponerlu, 38 ani, activ, are copil, Iar 
bol şi 1 vacă. avere 2 Jug. şi 1 vacă. 

Iancu Blaj, 37 ani, activ, are 2 copil, avere 3 Jug. şi Sofron Draglcescu, 39 ani, activ, 8:re 2 copil, 4 Jug„ 
2 bol, rănit la mânl. 1 bou \li 1 vacă. 

Jiurgl lbercla, 30 ani, activ, are 2 copil 2 Jug„ rănit Olurgl Draglcescu, 39 ani, rez„ are 2 copil, 3 Jug. 
la piept sub umărul stâng. şi 2 bol. 

Iancu Simu, 34 ani, activ, are 2 copil, 2 Jus.. 1 vaci. 18 Avram Lungu, 38 ani, văduv, are 3 copil, 4 Jug„ 
Petru Tunea, 32 ani, activ, are 2 coplL 2 bol şi of. 
Marian Nicollnte, 28 ani, rez., necăs. AUREL JANA, preot. 
George Cipu, 28 ani, rez„ necăsătorit. 
George Miclea, 29 ani, rez„ necăsătorit, 3 Jug„ 2 bol. 
George Cipu, 33 ani, rez., are 4 copil, 
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uneori gândind şi fără să-l întrebe, spunea tre
sărind: „ştii mamă, când .am fost fa buniţa ş.i un 
câine mare a întrat în casă, ştii acolo, a făcut 
hap la cam! şi .a fugit". Mama lui îl privea cu 
uimire şi înfiorare, căci ştia că atunci avea nu
mai 2 ani jumătate. 

Scânteirile vii ale conştiinţei, strălucirea 
ochilor, ce păreau un cer senin aprins de ful
gere, întrevăzut numai în vise fantastice, do
vedeau că e un exemplar rar ::tl inteligentei 5i 
că priceperea lucrurilor a venit ori spre feri
cirea mamei, care I'a născut ori prea de vrt~.
me, ca să se nimicească prin ea insăş. Părea 
câ în creerul lui fermentau gândurile, se ela
borau ideile cu o precisiune uimitoare. 

Era superior celorlalti tovarăşi de joc, pe 
cari îi conducea prin curte, îi primea să clă
dească castele după planurile lui şi cu cât er:'l 
mai departe de cei din jurul lui, cu atât îi pă
rea mai scânteitoare înţelegerea, asemenC'a 
stelei, ce-şi tremură atât de viu văpaia în a
dâncurile văzduhului. Mama sa privea la el, cu 
trnmă şi mândrie. Cel mai mic •era mai frumos, 
iar hainele îl făceau mai chipeş. Ea îşi împăr
ţea dragostea deopotrivă; se mângăia privind 
frăgezimea de crin a obrajilor celui mic, îl să
ruta, t,răia bucuria de-o clipă, dar nu rareori, 
gândea la viitorul celuilalt ascuns sub vălul 
nepătruns al necunoscutului şi plângea neştimd. 
dacă soarta le va dărui viata ei si lui, dacă va 
veni clipa să vadă rodul gândirei lui. ... 

Lorel avea pentru Mişu porniri spontane de 
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dragoste frăteasc~. ;II otrndea He 'mijloc, îl să
ruta mângăindu-1: ,,iMişu, ce faci tu?" Mama 
lor îi privea tăcută, cu facrimi în ochi şi era 
fericită că Lorel se pr~ătea să întindă bratul 
protector lui Mişu. Vedea parcă în îmbrăţişa
rea aceea viata lor de mai târziu, când ea nu 
va fi, când Mişu va cădea învins de baricadele 
vietei moderne, iar Lorel ca un erou. ce-şi a
rată durerea şi curajul prin acelaş gest su
prem, va salva pe fratele lui, neprevăzător şi 
înşelat de himere ... Era fericită, că lasă moş
tenire lui Lorel un suflet iubitor, sincer şi mare 
mai târziu, pe care îl va arăta oricui. ca un 
brav veteran. ce-şi descoperă cu aceeaş mân
drie decoraţiile şi rănile .... 

Tatăl lor; Ciprian, deprins cu judecata rece. 
măsurată, nu voia să se îmbete de mirajul ne
cunoscutului. Vedea în corpul său, ceia ce un 
savant preocupat de experiente vede în des
coperirea unui element nou, eşit din combina
ţiile variate. Ştiinţa sa nu se opreşte aici; din 
contră îl amestecă, îl urmăreşte în toate reae
ţiunile. Judecătorul integru, •pe care cuvântul 
legei îl făcea să judece sever şi sentimentele, 
vedea în tot ce vorbea şi lucra copilul său, 
scânteia întelegerei. La lumina aceasta voia el, 
să desvăluie mai departe tainele cunoştinţei... 
Ca un explorator al sufletului omenesc. îl in~ 
teroga, îl rătăcea în explicaţii, ca să-şi aleagă 
singur eşirea. 

Oamenii ·de legi sunt adesea· psihologi... In
teligenta unora funcţionează oa o maşină, miş-

Sute de voinici legaţi la cap, cu mânile legate 
o'ri sprj'jjniţi Pc cârjj s'au adunat la un Ioc în după 
amiaza zilei de Crăciun, bucuroşi, că pot auzi cân
tare şi vorbă românească, ba pot să guste chiar şi 
mâncare românească. 

Capela din Lowelstrasse abia a putut încăpea 
a zecea parte din cei veniti la vecernie şi la cu
vântarea de Crăciun a părintelui prof. dela Cer
năuţi Dr. Cotlarciuc. Cei mai multi au trebuit să 
rămână în coridoare şi pe stradă, care pe o clipă 
devenise românească. Tabloul de aci cu sutele de 
ostaşi români bandajati, cu hainele învechite şi 
ciurnite de gloanţe, cu fata ca pământul, trudită, 
dar cu privire hotărîtă şi cu mândrie de urmaşi ai 
legionarilor romani, ar fi putut să fie cel mai eloc· . 
vent discurs pe seama ministerului de externe 
din nemijlocita apropiere ... 

Largile încăperi dela „Rathauskeller" au fost 
încurând tixite în înţeles litera~ - de soldaţii no
ştri veniti dela peste 100 spitale vieneze. Numă
rul participanţilor - soldaţi şi civili - a trecut 
mult peste o miie. Că printre Românii noştri s'au 
amestecat şi unii străini (Ruteni, Unguri, Nemti) 
- cu o intenţie ascunsă sau de dragul Românilor? 
~ n'are de a fiace: au avut prilej să cunoască os
pitalitatea şi loialitatea românească. 

Dădea un aspect grandios salei marea multimc 
de ostaşi români în uniformă de răsboiu, veniU 
să prăznuiască o sărbătoare a păcii. Iar numărul 
surprinzător al ofiterilor români glotaşi şi meda
Jiiati - dimpreună cu frumoasa cunună de dame, 
întregeau fericit tabloul neuitat al acestei zile. 

Cuvântul de deschidere - urmat după rostirea 
unui „Tatăl nostru" - J'a avut păr. A. Raica. In 
vorbe avântate accentuiază patriotismul Români
lor şi jertfa mare. ce o aduc ei pentru tron şi pa
trie şi în răsboiul actual. A făcut desigur bună 

------.&- Q _______ _ 

cându-se în cadrul a'rticotel(>r de legi şi făcând 
din ei sclavii unei munci brute. Alţii văd în 
împrejurările viet.ei., un ce misterios şi fatal, 

· care le determină, înţeleg că fiecare crâmpei 
· de viată se desfăşoară pe o pânză ce-o tesem 
· în propriul nostru suflet, scânteiază orbind pri

virile celor dimprejur, se leagănă o clipă şi 
apoi se dis-tramă. Aceştia citesc nu numai în 
cod ci şi în sufletul celor aduşi la bara justitiei. 

Scripcă câştigase ceva din senmătatea gân
ditorilor. fruntea sa pălise de truda deslegărei 
grele, dureroasă a problemelor juridice. N'o 
încretise dispretul suveran ce-l au unii judecă
tori fată de criminafi şi faptele lor. 

fantoma dreptăţii îl urmărea, fără să fi lu
crat vreodată contra ei. Semăna unui religios 
fanatic, chinuit de cuvintele religiunei sale. 
Dreptatea era pentru el o putere fatală şi su
premă, pe care ori cât vei căuta s'o înfrâng-i, 
se răsbună cu prisosiintă. Cuvintele „drept", 

· ,.dreptate" se amesteca în convorbirea zilnică, 
voind parcă să-şi amintească mereu de datorie; 
Conştiinţa îi era împăcată şi credea că n'a ne
dreptăţit pe nimeni, asemeni unui apostol al 
credinţei lui Crist, ce socoate totdeauna că a 
propovăduit cuvântul mântuirei. 

Examenul sever al lucrurilor ce-l înconju
rau. îl făcuse' să judece cu aceeaş măsură si cele 
de aproape. Iubire, pasiune, revoltă, erau pen
tru el cuvinte goale, pe care le punea apoi în 
cântarul judecătei, cu toate că Ia 18 ani iubise 
cu o pornire pătimaşă. 
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impresie mai ales asupra străinilor, cari în vremile 
de azi ascultă cu interes ori ce ~nunciaţie din 
parte românească. 

Cele două colinde cântate de un cor drăguţ de 
dame au fost ascultate cu o deosebită evlavie de 
Românaşii noiştri, a căror gânduri vor fi sburat 
departe, la nişte căsuţe :aşa de singuratice şi pără
site acum .... 

A urmat un punct în program, care a succes cât 
se poate de bine şi spre multumirea tuturor -
pe lângă toată îngrijorarea dela început a unora, 
cari rămaseră surprinşi de marele număr al celor 
sosiţi. Inteleg ospătarea soldatilor cu mâncări şi 
băuturi. Prin străduinţa unor dame din colonie în 
frunte cu dna Flora Gramatovici a succes să li se 
dea gustoase mâncări româneşti de Crăciun, -
iar deosebitei atentii şi spiritului de jertfă a aran
jatorilor acestei serbări e a se mulţumi, că toţi 
soldaţii au putut fi ospătaţi Şi pe deplin multumiţi. 

Mareşa~ul-loc. Şandru în cuvinte lapidare a 
toastat pentru Maj. Sa; aplauzele mulţimei s'au 
pierdut în acordurile lui „Gott erhalte" cântat pe 
româneşte de toti. . 

ln decursul mesei cântăreţul dela Opena curţii, 
d. Nasta, a avut amabilitatea să delecteze lumea 
cu câteva doine româneşti, cântate cu o artă neîn
trecută. Deasemenea dşoara Ursuleac. 

Bucuria şi mulţumirea soldatilor nu se puteau 
descrie: i-a frapat cu totul dragostea românească 
ce li s'a arătat, plăcerea cu care damele şi dom
nii se împră~tiau printre mese - spre a-i agrăi, 
mângăta, spre a-i servi chiar; li s'au împărţit şi o 
muiltime de calendare, foi, ţigarete etc.; rămâ
nând, ca cei legaţi patului în spitale, să fie răs
plătiti în alt chip. 

Un timbru majestuos - şi uneori înduioşetor 
-· a dat serbării cuvântarea energică a tânărului 
profesor lugojan _Dr. lzzliu ff ossu, acum preot mi-
litar aici. · 

Incepând cu voce potolită, tremurătoare - a 
avut accente puternice când a amintit paginile de 
glorie scrise cu sabia de strămoşii noştri, a scos 
în relief ,,virtus romana rediviva" din zilele noa
stre, iar când a atins coarda naţională a inimii, 
a fost întrerupt de tunet de aplauze. Mi se părea, 
că în elanul ce stăpânea - se vor porni instinctiv 
energicele acorduri ale inmului naţional.. .. · 

A preamărit pe eroii de fată, ia căror uniforme 
sfăşiate de gloanţe ascund suflete de eroi, iar 
când a amintit, că ar trebui să ne aplecăm şi să 
sărutăm ranele acestor fii ai neamului, atunci au 
fost clipe la sublim .... şi în multi ochi am văzut 
Lacrimi: lacrimi de suferinţă şi de nădejdi îndrep
tăţite .... A terminat, făcând apologia frumoasă a 
soldatilor noştri martiri, căzuţi pe câmpiile străine 
spre a aduce glorie steagurilor împărăţiei, care 
nu trebuie să ne uite. 

C:Jrul a cântat apoi, p{!ntru memoria ostaşilor 
noştri, o cântare bisericească. 

Serbarea s'a încheiat în sala cea mare prin o 

Dragostea de mamă era o frază luată din 
Scriptură. Ii plăcea să urmărească manifestă
rile celui mai nobil sentiment şi se bucura, vă
zând zbucnirile spontane de dragoste ale lui 
Lorel şi Mişu fată de mama lor. 

Cu aceeaş severitate îşi judeca trecutul ge
nealogic al familiei şi sănătatea trupului. Palid, 
slab, ochii mari albaştr.i, tăinuiau încă văpala 
dragostei dela 18 ani, nasul lung, aquilin, îi dă
dea aspectul unei pasări de pra<lă, cu toate că 
nu urmărise niciodată ceeace oprea sentimen
tul dreptăţii, obrajii supţi de o boală· închipuită, 
fruntea largă, trudită <le gândur.i mari ce te 
scotea din lucruri mărunte şi bana'le ... 

,Q adiere de vânt î.l făcea să strângă haina 
la piept, un foşnet discret ai! frunzei gonită <Ie 
vântul toamnei îl înfiora, amintindu .... i de iarnă 
şi frig, o oră de .!uicru la birou ajungea ca să 
simtă fiorul nevralgiilor mtercostale. Nu stăte.a 
mai mult în sufragerie,. fiindcă mirosul mâ,ncă
riil-Or ·îl supăra, în loc să-i atâte pofta ca la un 
gastronom oarecare. Credea că sufere de sto
mac, inimă, piept. .. Gândea mereu la boala ln
·ChÎIDUită ca un avar ce visează o comoară ne
desgml'ată de '11Îmeni, ori ca un burghez. ce a
şteaptă norocul loteriei. Cu toate că tatăl săn 
fusese tăran, era convins că se trăgea din o ta
milie nobilă de polonezi. .. 

(Va urma). 

scurtă oratie a simpaticului deputat bucovinean i Scara a avut Io~~ __ în sala albă a hotelului 
Dr. lsovescu-Grecul. I „Riedhof" - serbarea pomului de Crăciun în cer-

In timpul acesta lumea se interesa şi de sol- I cui restrâns al coloniei române. Programul bogat 
daţi aşezati în celelalte sale, şi de dragul celor ve- j s'a executat în mod artistic inexcepţionabil. Dacă 
niţi mai târziu s'au mai cântat 2 colinde, iar păr. i am fi în vremuri de pace mi-aşi lua voie să fac un 
Dr. ffossu le-a ţinut şi acestora o alocutie avân- I raport mai amănunţit despre seara asta în coloa
tată. - Cred, că 2-3 cuvi11te rostite din partea 1 ncle „Românului", să fac o critică, - nu poate fi 
vre-unui soldat în numele rănitilor ar fi încheiat ' decât eiogioast! - a singuraticilor debutant! să 
cât se po.~te m~i ~imeri_t ser~a'.ea .. Din sc~rtele l?r li arăt calităţile de măestru conducător de co'r şi 
excliamaţu la 1eş1re, · dm uranle ce le faceau m pianist a prof. Scar/atescu, a coriştilor. arta de
gura mare pen!r~ domni, am înteles iarăş, c.ă ~i~a I ~ă~ârşită _în cântare~ a operistului Nasta. în vio
aceasta de Cracmn a lăsat urme neşterse in 1111- . lma a dim Nemeş, caldura din cântările dşoarelor 
mile lor. Iar când - la ieşire - am văzut, că a- j' Ursuleac şi focul tineresc al doinelor dnci Gra- · 
c~şti so~daţ! să~utau c~ fo~ ~âna .o!iterilor r~mân~ m~tov!,ci· Dar fiind~ă sunte'!1 _în ~lin răsboi şi „I<o
m am gand1t, ca ce mmum n .ar f1 m stare sa faca 1 manul e scump azi pe pag1111le-1 de aceea abstau 
aceşti oameni, dacă ar avea d conducere care să-i I dela o descriere mai amănunţită ~ serii de Crăciun 
înteleagă!..... I la Viena. Amintesc în treacăt numai, că Drul L. 

Toată lauda şi recunoştinţa pentru „comitetul i Popovici a toastat pentru bucovinenii refugiati la 
de ajutorare", care ne-a prilejit o zi aşa de mă- ! Viena. I-a răspuns deputatul Simionovici. - Vcni
reaţă, ca cea dela Crăciunul românesc în Viena. ; tul curat .al acestei seri organizate de dna Flora 

Gramatovici şi Drul Ciurcu - este întrebuinţat în 
• favorul soldaţilor români răniti de aici. (Z.) 

Mari abuzuri în jurul lif erărei pe seama armatei. 
Numeroase arestări în Seghedin. - Cei cari se mândresc cu patriotismul lor 

- Din pressa ungurească. -

„ln timpul din urmă în sudul Ungariei au I - Dacă vreau, pot să cum.păr întreagă care-
fost descoperite grave abuzuri cu buletinele de neaua asta, ba chiar şi palatul cu cafenea. 
transport. Numeroşi mari comercianţi în mod Detectivii au început să-l urmărească,· l-au 
ilegal au lif erai mărfuri cu buletine scutite <te P~ins. şi au început să-l descoase. Atât Sz. J. 
taxă pe cari numai. autorităţile le pot întrebutn- cat şi M. W. au făcut mărturisiri grave. Ei au 
fa. Dat fiind faptul că îrz cazul de fată e vorba descoperit detectivilor numele marilor comer
de mari pagube în sarcina căilor ferate ungare, cian(i cu cari îşi aveau legăturile in chestie. U
s' a ordonat o toarte întinsă anchetă. sta a fost surprinzătoare. Aci erau amintiţi şt 

Primele indicii au condus imediat la Seghe- conducătorii vieţei -comerciale din oraşul Se
din. f1l consecinţă poliţia de stai din Budapesta ghedin. 
a trimes la Seghedin pe detectivii Czovek şi Ne- ! lntâi M. V. a făcut destăinuiri relativ I.a abu
meth. lncepând dela 3 Ianuarie trimişii politiei I zurile cu buletinele de tmnsport. Aceste bute
de stat din Bzulapesta au continuat ancheta rn tine le-a extradat L. K.. prim-impief(at la cane 
Seghedin relativ la abuzurile săvârşite cu bU!e- ! ferate, iar M. W. le-a provăzut cu sigilul oficios. 
tine le de transport. ln cursul anchetei au fosr I Alte abuzuri s' au făcut apoi cu lif era rea 
descoperite şi alte abuwri. S'a stabilit, că .marii I mărfurilor. Marii comercianţi liferau mărfurt 
comercianţi nu numai au întrebuinţat în mrJa de calitate proastă şi inutilizabilă. S' a stabtllt 
nepermis atari buletine, ci şi la liferările pe chiar cazuri de lif erare în cantităţi mai mici ae
seama statului şi-au asigurat în mod ilegal ta- cât cele stabilite. 
voruri materiale aşa, că ei au literat mărfuri mai Ancheta n'a putut să stabilească încă mărt
siabe şi in cantităţi mai mici decât prevedea ln- m_ea pre~isă '!- sumei cu care aceştia au păgu
voiala făcută în scris. bzt pe cei cari au făcut comand ele. Dar aproape 

Atotştiutorii păcătoaselor manipulaţiuni sunr ; ne putem face un tablou clar despre mărimea 
oficiant ii M. W. şi Sz. J. Aceştia înainte de ef ev- I sumelor delapidate, dacă fixăm faptul, că în cern 
tuirea literărilor au perândat pe la to(i corner- ~in urmă două lm~i M. W. a plătit peste IO n11-
cian(ii cerându-le să tacă oferte. Dar ei au ae- hoane coroane TJrm banca austro-ungară. 
clarat, că ofertele trebue să indice preturi mat · După mărturisirea ltzi M. \Y/. politia a invi-
marî decât preturile maximale oficiale. Aşa s·a tat să se prezinte la ascultare pe următorii: 
şi întâmplat. K.ârâsz Jozsef, Uferant militar, marii comer-

Picuşurile le-au 1mpărtit, apoi, frăţeşte. cian(i: Beregi Bela, Bohm Sanr!or. t!erzl ta-
Timp de două luni de zile au operat în mo-

1 
Jos, Griir:ier Mor, apoi Gero Armin şi Kunz 

dtd acesta ticălos împiegaţii M. W. şi Sz. J. cari : Rudolf directori de fabrică, Gruher Z-;k;mon1J 
• ~ b" d • d · si Schwarz 11enrik comercianţi şi Laehner Kâ· 

TJ(~~a . me • e c~ira~ • erau săŢaci lipiţi păm~tu- ' roly prim-oontrolor la căile ferate. 
lw, amngarul, znsa, m posesumea unor mari su- I Trimi"ii la Se"hed"n · l"t' · d t · d" 
nle Ca.şt1·g te pe ·t d d t ~ · I „ " t ai po i tei e s at m 

. . a . . riemunci .e, eo ~<! a ~u m~~pur I BudaTJesta au terminat ancheta. Jn conserin(ă 
un ~rlllll:, pe pzczor ma~e. Sz. J. traza dzn ST?nJmu: I numiţii comercianti au fost puşi în arest pre· 
ce ~l .dddea.u neamu~zle, dar: după efeptmrea ll-

1 

ventiv . . Ancheta a stabilit că asemenea mişelii 
feranlor _a mceput sa c_hefzuasc~. . . s'au întâmplat şi în alte oraşe din sudul Un-

Aşa, m se~ra de Silvestru ş.i-a .apnns ţigara j gari.ei. Politia de stat din Budapesta va face 0 
Cl! o bancnota de !00 coroane, zar ifl star:e che~- riguroasă anchetă şi în aceste oraşe". („Az · 
Ilie a spus societăţu de cafenea ce-l mcon1ura, ca: , fst", nr. 20, din 20 Ian. n. a. c.). 

O altă insf nu are. 
. Arad, 23 Ianuarie. 

Umrnirla chiar şi În contra a~itatiel conducă
torilor din comitet consimtesc cu ma~hhri
mea şi sunt gata a-şi apăra patria cu viata 
şi cu sângele lor. 

ln numărul nostru de azi am remarcat insi- Este meritul Iul Man~ra VazuJ, dacă ro„ 
nuarea i:z Sasului Emil Ne11rrP,boren mânimea din Ungaria a dat dovadă atât de 
din Sibiiu, care a afirme îri strălucită despre iubirea sa de patrte". 
v11blicitate, că poporul românesc din monarhia I Protestăm în contra insinuării si ni 
avstro-unf!_ară .nll:. es~e vre1nţ~ de încred~re, I se r<;,volt~ sullt;tuţ pângărit ~e afirmatia ner11-
deoarece m taina to(i Romann ar profesa ire- ! ca patr1ot1smul Ro;nanilor din Un.wria 
dentism11l. · i se datoreşte acelei fiin(e dela Orade 

Acum vine ziarul de casă al călugărului dela ! care în viata sa întreagă n'a avut şi n'are ~ 
Orade „Naogyvâradi Naplo" şi înă[(ând până la I face cu sentimentele patriotice ale neamului no-
ceriuri pe acel tip, care este. Mangra Vazul, I stru. · 
spune următoarele: ! Patr6otism11l Românilor nu-şi are isvorul în 

- Evenimentele răsboiulul au justificat I sufletul al căl1rgărului dela Orade ci 
În chip strălucit adevărul propa~at de arhi- I este talismanul erezit 'dela strămoşii lor,' cari 
mandritul Mangra, că, adecă, Românii din în cursul veacurilor de. nenumărate-ori şi-au 



""· ~. 
vărsat cu îmbelşugare sângele pentru patrie şl 
tron, iar dacă din nefericire niciodată n' au rm
tut să culeaKă roadele toate ale acestei credinţi, 
a fost tocmai din Pricina, că nu arareori au avzzt 
în mijlocul lor tipuri, cari au speculat veritabi
lul lor patrjotism, 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul, telegrafic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Spre nord dela Vistula s'a de
sfăşurat ieri un duel mai viu între artilerii. Ar
tileria noastră a operat cu succes deosebit mal 
cu seamă în wna cea mai de sud a Nidei şi 1a 
Checiny, unde, fiind gara nimerită de un glont 
de tun a fost tmburată simţitor oomunicatia tre
nurilor ruseşti. Şi în unele puncte ale frontului 
spre sud dela Vistula se dă cu forte schimbă
cioase lupte între artilerii. 

In Carpaţi situaţia nu s'a schimbat. 
Berlin. - Dela cartierul principal se anunţă: 

Intre ţărmul mării şi La Basse ploile neîntre
rupte fac imposibilă orice acţiune în stil mal 
mare. La Arras au avut loc lupte între artilern. 

- Spre sudvest dela Bery-au-Bac am abandonat 
şi am aruncat în aer una dintre tranşeele cart 
le-am cucerit alaltăieri, iprăbuşindu-se asupra 
acestei tranşee zidurile unei fabrici. 

Atacul Francezilor făcut împatriva noastra 
spre nord dela Verdun l-am respins cu uşurinţa. 

Spre sud dela St. Michiel se găsesc în apro
pierea poziţiunilor noastre, în urma luptelor ce 
au avut loc acolo alaltăieri, mici detaşamente 
franceze; Atacând noi, am curăţit terenul dln 
fata frontului nostru de duşman pâ'llă la pozi
ţiile lui de mai nainte. 

Spre nordost dela Pont a -Mousson lupta 
continuă pentru Croix de Carmes. Atacul pu
ternic făcut de Francezi împotriva poziţiilor noa
stre reocupate în parte l-am respins, cauzân
du-i duşmanului pierderi mari. 

In Vosgi, spre nord dela Sennheim, trupele 
noastre !'au respins pe duşman de pe înălţi
mile Tartucam Sweiilerkopf şi a făcut pn
sonieri doui ofiţeri şi 125 feciori din Longi. 

Berlin. - In Prusia orientală situaţia nu s'a 
schimbat. 

In zona Sucha ofensiva noastră a progresat 
încet. 

Spre ost dela Pilita '11.U e nimic nou.· 

Rezolutia partidului national bulgar. 

Sofia. - Consiliu1 superior al partidului na
ţional, întrunit sub prezidenţia d-lui Gheşoff spre 
a cerceta situaţia externă a Bulgariei, a adoptat 
o rezoluţiune care proclamă trebuinţa pentru 
Bulgaria de a reîntra în stăpânirea teritoriilor 
pierdute prin tractatul, dela Bucureşti şi Con
stantinopol şi preconizează ca mijloace proprii 
·de a ajunge acest scop alcătuirea unui cabinei 
de concentrare naţională şi deschiderea de tra
tative cu puterile triplei-înţelegeri pentru reali
zarea unităţii bwgare. 

f ortarea Dardanelelor zadarnică.' 

Constantinopol. ___; Ut:1 specialist, care a fă
cut îndelungate cercetări cu ocaziunea încer
cării vasului „Saphir" asupra iputintei unei ac
ţiuni cu succes în contra Dardanelelor. încheie 
astfel: 

O astfel de acţiune ar fi zădarnică. căci nu 
oferă nici o şansă de succes, primejdiile fiind 
mari. Submarinele ar putea poate să înainteze 
la o oarecare distantă dela intrare. însă mai 
departe strâmtoarea se îngustea7Jă până la 
1800 m. şi înlătură putinţa de a găsi sub apă 
direcţiunea dorită, chiar întrebuinţând peris
copul şi _chiar dacă submarinele ar isbuti să 
treacă pe sub linia minelor. 

Oe atfel încercarea lui „Saphir" arată că 
sau că ea a fost neîndemânate<; diri.Jată, ori ~ă 

de când cu scufundarea lui „Messu<lie" siste
mul de apărare al Dardanelelor a fost comvle
tat prin mijloace în contra submarinelor. de ex. 
cu o linie de mine pusă în adâncime. 

Chemarea glotaşilor în Rusia. 

Berlin.- Agentia telegrafică din Petrograd 
publică oficial chemarea glotaşilor rusi până 
la etatea de 40 ani. 

Lupte în Carpatf. 

Bzulapesta. - Dela cartierul presei se a
nuntă: In Bereg am câştigat teren. Ruşii se re
trag în valea râului Ung. 

Ruşii dispret\liesc strategia Iul 
Hindenburg. 

Copenhaf!a. - „Daily News" anuntă din 
Petrograd, că Ruc;:ii privesc strategia lui Hin
denburg de nereuşită. Hindenburg prin strate
Ria sa, concentrând mereu forte mari împotri
va ofensivelor ruseşti a avut ca rezultat o în
vălmăşeală pe liniile de etape excelente a Ger
manilor. Hindenburg - spun Rusii - va con
tinua lupta cu îndârjire, dar nu mai are nici o 
fartă de initiativă. Statul major german nu 
poate găsi o pozitie solidă împotriva lavinei 
ruseşti. Rusii vor perzista până la cea din ur
mă victorie. 

Când se va încheia pacea? 

Copenhaga. - Allen Bot, colaboratorul 
ziarului „Daily Chronicle" se ocupă într'un ar
ticol publicat în „Politiken" cu î·ntrebarea când 
se va încheia pacea. 

Deşi Kitchener vorbeşte desnre 3 ani -
scrie Allen Bot - părerea (J'f>nerală în Anglia 
e, că va reuşi a-i alunga ne Germani în de
curs de un an din Belgia. E foarte prob1ematic 
ca aliatii să poată trece pedp Rain;:i. Peocupa
rea Belgiei poate servi însă de bază pentru o 
pace cinstită, căci e exclus ca pacea să fie în
cheiată fără reocuparea Belviei, chiar dacă răs
boiul ar tine si 20 de ani. E de sperat că pacea 
se va încheia încă înainte de 1916. 

. Unde se va porni o nouă ofensivă 
germană? 

Milano. - „Cornere della Sera" anunţă din 
Paris: In Paris mai toţi sunt acum preocupaţi 
de mtrebarea în care punct se va porni cea mai 
apropiată ofensivă generală din partea Germa
niilor sau aceşti.a se vor sforţa să rupă frontul 
duşman? Evenimentele dela Soissons face greu 
răspunsul la această întrebare. Probabil că Ger
manii îşi vor concentra toate silinţele împotriva 
centrului francez. Se pare că în urma luptelor 
de tranşee, ce s'a desvolta1: pe câmpul de răs
boiu -din ost, GermanHor li se dă Posibilitatea 
să-şi lungească frontul în Franţa, <lealtă parte 
însă - după cum scrie „New York Herald" -
generalisimul Joffre va primi în ajutor Ia pri
măvară numeroase forte engleze. 

Pentru expeditlunea în Egipt. 

Rotna. - „Corriere delia Sera" află din 
Cairo că în curând operaţiunile de concentrare 
a trupelor turco-germane în sudul Siriei, vor 
fi terminate. Intr'un scurt timp, această armată 
va fi gata pentu expeditiunea îri 'Egipt·· 

Pressa lta11an~ despre schimbarea 
ministrului de externe austro-ungar. 

Roma. - Ziarul „Roma" vorbind de demi
siunea contelui Berchtold scrie: 

Contele Tisza este astăzi omul zilei din mo
narhia austro-ungară. EI se bucură de priete
nia şi încrederea împăratului Wilhelm: el e mai 
tare astăzi în monarhia dualistă, decât î'llsuş 
im:păratwl şi regele Francisc Iosif (?). De a
ceea, odată depărtat de cârma statului cance
larul imperiului, contele Berchtold, contele Ti
sza poate să vorbească astăzi, cu drept cu
vânt, 'llU numai jn numele Ungariei, dar şi a 
Austriei, afirmând uniunea despărţită a celor 
două păţi din monarhia habsburgică. 'Dar izbu .. 
ti-va oare contele Tisza să înlăture acele ne
mulţumiri şi neîntelegeri cari au început să se 
iveas~ între Ungaria şi Austria? 

Duminecă, 24 fanuarie n. ·1915; 

Roma. - Ziarele din Roma, comentând în
locuirea contelui Berchtold cu baronul Burian, 
afirmă că numirea acestui din urmă arată că 
împăratul â vrut să potolească nemulţumirile 
ce încep a şerpui în Ungaria. Rămâne de vă
zut dacă noul ministru de externe va obţine în 
sferele diriguitoare dela Viena o mai mare con
sideraţie pentru interesele Ungariei. Oricum, 
criza - adaogă gazetele suspomenite - a 
descoperit o situaţie care se îndrumează spre 
soluţia sa, sub presiunea evenimentelor deter
minate de răsboi. 

Linia de navigatiune Italiană 
Alexandria--Londra. 

Roma. - Cu începere dela 20 curent mini
sterul de marină italian a dispus înfiinţarea 
unei linii de 'llavigatiune Alexandria, Palermo, 
Neapoli, Londra. 

Siria ar deveni regat independent. 

Roma. - „Giornale d'Italia" primeşte din 
Cairo ştirea că Anglia ar avea intentia să . 
creeze din Siria un regat independent sub şefia 
unui principe musulman. 

Italia şi Anglia. 
q 

Roma. - Ziarul „Messagero" reJerindu-se 
la comunicatul ambasadei engleze că nu se va 
mai cootrola de către năvile aliate mărfurile 
dttsinate Italiei scrie: 

Guvernul englez s'a arătat foarte prietenos 
şi nici nu putea face mai mult; să sperăm că 
armatorii italieni, în interesul cărora vine mă
sura de mai sus mai mult decât în interesul ge
neral al tărei, vor şti să merite această dreaptă 
satisfactiune. 

„Regele zăpezii" •. 

· Budapesta. - Sub acest titlu „Budapesti 
Hirlap" publică în numărul 17 la loc de frunte 
între altele următoarele: 

„Propriamente numai noi stăm fără teluri 
sguduitoare în lupta asta cămătărească, în Jn
grozitoarea vărsare de sânge pentru pieţele lu
mii. - Noi n'am râvnit nici un petec baremi, dln 
pământul Angliei, sau al ,f ranţei, SaJU al Rusiei; 
nlam fost geloşi pe coloniile, industria, comer
ţul lor, am lăsat pe toţi să trăiască, n'am fost 
şi n'am voit să fim nici precursorii, nici agenţii 
pentru năzuinţele cu caracter m·ondial a altor 
naţiuni, dorinţa noastră, idealul nostru şi pă
catul nostru - în ochii lor de tigrii a fost şi este 
numai acela, că trăim şi să lăsăm pe alţii să tră
iască„. 
· Iar cel ce cu un răutăcios zimbet demonic 

ne întreabă ce biet vom câştiga pe urma ace
stui răsboiu mondial, de ce ne jertfim fiii, de ce 
se varsă atâta sânge maghiar, - sângele nobll, 
st ânt a celor mai eroi între eroii acestei mo
narhii, - acelui.a îi putem răspunde: Noi n'am 
sămănat vânt, ca să secerăm furtună. Noi am 
trăit în pace. Noi n'am ridicat pretenţii şi nizu
inti economice universale aşa de mari, n'am ţe
sut aşa visuri, încât să provocăm cu o cutezanţa 
oarbă susceptibilităţile de mari puteri ale altora. 
Noi am voit numai să trăim în pace între hota
tele noastre ... " 
. - Sunt de rematicat şi cuvintele de preamă
rire a nobilului sânge, a eroi'lor între eroi, cart 
sunt soldaţii· maghiari!! 

Adevărul asupra dezertiunilor 
din Austro-Ungaria în România. 

Viena. - Svonuri după care numeroşi mem
bri ai corpului de voluntari Români ar fi de
zertat d~n Bucovina în ·România, nu corespund 
adevărului. 

E totuş adevărat că câteva grUIJ)uri de le
gionari Români, împinşi de superioritatea tru
pelor ruseşti, numai aveau decât să aleagă in
tre ·aceste două alternative: sau să se predea · 
în mânile duşmanului, sau să treacă pe terito-
riul român. · 

nacă legionarii români au ales această din 
urmă scăpare, ei au făcut'o numai şi numai 
fiindcă Ruşii violează pe fată dreptul interna
ţional, privind pe legionari ca franc-tirori şi 
spânzurând pe toţi legionarii Români cari cad 
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Joi, 21 Ianuarie n. 1915. ' 

în mânile lor, deşi legiunea română e un corp 
organizat milităreşte, comandat de militari şi 
cu toate că toti legionarii .au o eşarpă neagră
galbenă cu inscripţia „Landsturm austriac." -
(Korr. Bureau.) 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 23 Ianuarie n. 1915. 

DISTINGEREA REGIMENTULUI 50 DE 
INFANTERIE. Confratele „Oaz. Trans." ailă 
dela un ofiter Întors de pe câmpul de luptă, că 
regimentul de infanterie nr. 50 din Alba-Iulia, 
acest regiment românesc cu un trecut atât de 
glorios, - acest regiment mai are o distinc
ţiune: MEDALIE DE AUR PENTRU EROISM 
ŞI STATORNICIE, - a primit ca dar din 
partea Împăratului Wilhelm un STEAG CU 
CRUCEA DE FER pentru vitejia dovedită pe 
câmpiile din Polonia rusească, unde s'a luptat 
umăr la umăr cu armata germană. 

Paşapoarte provăzute cu portret. ln baza cir
cularei Nr. 265/1915 min. de int. despre obliga
tivitatea paşapoartelor se atrage atenţia supu
şilor monarhiei austro-ungare, că începând cu 
ziua de 19 Jan. n. pot trece graniţele monarhiei 
numai dacă posed paşapoarte provăzute cu por
tretul aceluia pe numele căruia s' a liberat paşa
portul. Totodată paşaportul trebue să fie vizar 
de consulatul. statul.ai, în care respectivul vrea 
să călătorească. 

ln ce priveşte procedura pentru câştigarea 
paş(t{Jortului provăzut cu portret, dau lămurtrt 
oficiile poliţieneşti din locaUtate. 

Schimbarea la fată dela „Adevărul" din Bu
cureşti, despre care a fost vorba în f]ressa un
gurească şi în o parte din pressa noastră, nu se a
devereşte. Cineva şi-a biitut Joc de „K.eleti Er
tesito", iar „K.eleti Ertesito" şi-a bătut joc de 
întrea1rn f]ressă şi de întreaga OTJinie TJUblică 
ellropeană. 

t D( At. M. Marienescu. Incă unul din i;?;ar
da veche, dintre cei ridkati prin munoa Şi prin 
cinstea proprie şi retraşi din valurile vietii noa
stre publice la umbra activităţii lor mănoase şt 
ferkitoare pentru poporul din sânul căruia au 
ieşit, a trecut din lumea aceasta sgomotoasă 51 
plină de mizerii în liumea cea mai bună, la viaţa 
de veci. Dr. Atanasiu M. Marienescu, laborio
sul om de litere, fost j.udecător de tablă şi mem
bru ordinar al „Academiei ·Române", etc. nu 
mai e între cei vii. Mercuri în 20 Ianuarie n. la 
ora unu d. a. în plină posesiune a facultătilor 
sale intelectuale a adormit ·lin în Domnul, în fru
moasa etate de 85 de ani. Inmormâ·ntarea ră
măşiţelor sale pământeşti se va fooe Sâmbăta, 
în 23 Ianuarie n. ,la orele 2 d. a. din catedrala 
gr.-ort. română, în cimiterul central din Sibllu. 
Inregistrăm cu ·adânci regrete tristwl eveniment 
şi trimitem i.ntristatei fami<lii s~ncere condolente. 

Jaiponia va trimite ajutoare În Europa. Co
respondentul ziarului „Nieuwe Rotterdamscne 
Courant" a avut -0 int.revedere cu fostul mini
stru de externe francez .Pichon, care a declarat, 
că guvernele Franţei, Angliei şi Rusiei au căzut 
de acord asupra unui eventual ajutor japonez 
contra .Qenmaniei, dar că pentru aceasta nu 1 
s'ia acordat Japoniei nici o compensaţie terito
rială. 

Pkhon a ref.uzat să destăinuiască ce com
penzatiuni va primi Japonia pentru ajutorul a
cordat Triplei-Intelegeri. 

t Vasile Nicolae Stoicovici, cadet în re
zervă, în regimentul de infanterie Nr. 2, com
pania 15. Jucă unul, care a căzut jertfă simţului 
de datorie săvârşindu-se în uriaşa campanie 
actuală. 

Vasile N. Stoicovici a făcut parte dintre pu
tinii tineri ncbili, şi cinstiţi, cari ştiau să se în
sufletiască şi ştiau să însufleţească pe altii şi 
cu fapta şi cu vorba. Născut dintr'o bună fa
milie românească - a fost fiul cel mai în vrâs
tă a învăţătorului dela şcoalele centrale prima
re din Braşov: d. Nicolae Stoicovici - tânărul 
Vasile N. Stoicovici ştia şi înţelegea să se en
tusiasmeze de tot ce e românesc. Jn mişcarea 
sportivă, care luase un avânt neobişnuit la noi 

"" o • k" u [" 
- mai ales în anii din urmă - Vasile N. Stoi- ! 
covici a jucat un rol însemnat. 1 

Fiind un apreciat amator de sporturi şi bo
xist f)asionat încă pe când era elev de liceu a 
scris o broşură despre acest sport din urmă, 
căutând să-l popularizeze şi făcând astfel un 
real serviciu sportului românesc. Moartea prea 
timpurie însă a pus acum capăt nădejdilor, pe 
cari părintii săi şi cei cari îl cunoşteau le pu
seseră în dânsul. .El s'a dus. Tânăra sa viată 
s'a sfârşit aşa cum a fost: plină de datorinte şi 
fapte bune şi nobile. această viată s'a sfârşit 
iarăş printr'o faptă bună şi nobilă. Căci se poa
te închipui ceva mai sublim, ctecât moartea 
pentru pământul scump al patriei? „. 

Pomelnicul celor pe cari neamul nostru i-a 
jertfit pămf1ntului patriei s'a îmbogăţit încă cu 
unul din viteji. 

·facă-se, ca şi această jertfă să fie binepri
mită, iar întristatilor săi părinti le dorim, ca 
Dumnezeu să-i mângăie ·pentru ma'rea pier
dere. 

După cum suntem ~nformati tânărul Vasile 
N. Stoicovici a răposat în Kassa în 7 Oct. n. 
fiind îngropat în 1cimiterul comun de acolo. 
Pentru ţinuta sa vitează dovedită în fata duş
manului el a fost ava1J1sat pe câmpul de luptă 
dela rangul de caporal voluntar la cel de as
pirant de ofiter. - (O. Tr.) 

Desmintirea .capturării unor generali turci. 
Cetim în ziarul „Inainte" din Bucureşti: Tele
grame din Petrograd confirmate de o telegra
mă din Roma au animţat că în luptele din Cau
caz au fost făcuti prisonieri Izet paşa, generali
sim în timpul răsboiului balcanic şi Sukri pasa. 

Fostul ministru d. Batzaria, care a sosit din 
Constantinopol, a declarat că ştirile sunt abso
lut false. Şi Jzet paşa şi Sukri paşa sunt Ia 
Constantinopol şi nu au nici un comandament. 

Cu Sukri paşa, spunea d. Batzaria, sunt 
chiar vecin şi am stat de vorM ln fiecare seară 
până la plecarea mea din Constantinopol, acum 
zece zile. 

Intunerec. In urma lipsei petrolului, satele 
din jurul Oraviţei zac încă de cu seară în to
tal întunerec. Oravita-montană asemenea. -
(P. O.) 

Două aeroplane la Sasca. Sâmbătă în 16 1. 
c. n. la 1 oră p. m. au sburat dela apus spre ră
sărit deasupra comunei Sasca-montană un mo
noplan şi un biplan, cel din urmă foarte jos şi 
de o mărime considerabilă. De unde şi .până 
unde?! (f. O.) 

Necrolog. I „Minerva" institut de cerdit şi 
economii, societate pe acti, anuntă cu profund 
regret, încetarea ·din viaţă a casierului său Ioan 
Rebreanu, întâmplată în 17 I. 1c. în ·etate de 38 ani. 
lnmormântarea mult regretatului defunct a avut 
loc Miercuri în 20 Ianuarie a. c. în cimitiflul gr.
cat. din Chi:uza. Beclean la 18 Ianuarie 1915. Di
recţiunea. Odihnească în .pace. 

- Lucreţia Micu născ. Negrea a decedat ln 
20 Ianuarie n. a. c. în etate de 49 ani. Inmor
mântarea a avut loc în 22 Ianuarie n. a. c. ln 
cimitirul gr. cat. din Făgăraş. Odihnească în 
pace. 

Noui timbre poştale, obligatorii in România. 
Pe baza legei măsurilor excepţionale intrate în 
vigoare pe ziua de 4 Ianuarie st. n. direcţiunea 
generală a poştelor şi telefoanelor <lin România 
a pus în circulaţie timbre obligatorii de 5, 10 ş1 
20 bani, denumite „timbru de ajutor" care se 
va aplica astfel: 

Timbrul de 5 bani se va .aplica pe cărtile po
ştale şi scrisori simple şi recomandate ce se ex
pediază dintr'o localitate în alta (exceptându-se 
corespondenta loco). 

Se încunoştiintează publicul că dacă pe C<>
respondentele 1J1otate mai sus nu va aplica tim
bru de ajutor de 5 bani, se va taxa la destinaţie 
cu dublul valoarei timbrului de ajutor, adică cu 
10 bani. 

Timbrul de 10 bani pe scrisorHe de expedl
ţiune (fract ce însoi,eşte coletele şi .paohetele 
poştale interne şi exkrne). 

Timbrul de 10 b:rni pe avizele de sosire ~I 
coletele pachetelor poştale interne şi externt. 

La telegramele interne şi externe valoarea 
timbruhti de ajutor se va încasa la ghişeu în nu
merar şi se va percepe 10 bani tuturor telegra
melor ordinare privare •. 

Par. 8. 

Aceste „timbre de ajutor" se vor vinde pu
blicului pe val-Oarea lor nominală, la ghişeele 
oficiilor şi debitanţi. 

fJână la confecţionarea nouilor timbre, direc
ţiunea a stampilat cu cuvintele „Timbru de aJu"' 
tor" în negru, timbre actualmente în curs 11•· 
valorile 5, 10 şi 15 bani, cari vor circula până :a 
epuizarea lor . 

Acolo unde va necesita întrebuinţarea r1m
brnlui de 20 bani, se vor aplica ·până la emite
rea nou:iui timbru, două timbre de 10 bani. 

"De câteorl a fost nimicită armata austro-ungari in 
actualul răsbolu". Un ziar din San Francisco a calculat 
în baza ştirilor oficiale ruseşti cât de mare e pierderea 
armatei austro-ungare până acum in actualul răsboiu. 

Ziarul american a constatat în baza datelor ruseşti că 
din armata austro-ungară n'a rămas nimic şi că e una 
dintre cele mai miraculoase armate, cari s'au răsboit 

vre-odată. fată ce rezultate miraculoase a câştigat nu
mitul ziar: Armata austro-ungară a fost înfrântă de
nouă ori pe unul şi acelaş loc. afară de aceasta a fost 
nimicită de tot de 5 ori, de 11 ori a fugit în cea mal 
mare panică, de 4 ori a lăsat în mâna Ruşilor toate tu
nurile, muniţia şi trenul său intreg, iar de două ori a 
fost alungată peste Carpaţi. Numitul ziar a mal găsit 

că armata austro-ungară a pierdut din numărul el to
tal de 350.000, odată 80.000, apoi 130.000, 90 mii, 300 
mii, 150 mii, şi mai pe urmă 67 mii de oameni. Afară de 
aceasta numărul soldatilor cari au fugit la Ruşi nici nu 
se poate controla, aşa e de mare. Şi toate aceste pier
deri şi înfrângeri îngrozitoare armata austro-ungară 
le-a suferit fată de Ruşi în decurs de 30 de zile. E de 
neînţeles după toate aceste, că totuş mai luptă şi acum 
acolo unde a fost înfrântă de nouă ori. De sigur acesta 
e un record încă neatins de nici o armată în istoria 
răsboaielor. 

Paşaportul pentru ral. In „Britisch M uzeum" 
din Londra se păstrează un document foarte 
curios, care nu ·prea e cunoscut. .Este un paşa
port-certificat dat unui răposat ca să-i garan
tt;ze intrarea în rai. l·ată versiunea lui literară, 
făcută după un pergament slavon: 

„Macarie, cu mila lui O-zeu arhiepiscop al 
Chievului şi al Haliezului din Sfânta Rusie, ne 
îndreptăm către stăpânul şi prietenul nostru 
Sfântu Petru, portar, al raiului lui .O-zeu cel 
atot-puternic, ca să-l în~iintăm că a murit as
tăzi printul Teodor Vladimirsky. Tot odată II 
rugăm să-l bage numaidecât fără î·ntârziere. 
întru împărăţia Domnului. Noi l'am iertat de 
toate păcatele săvârşite, cu gândul sau cu fapta 
şi !'am binecuvântat. Astfel nu mai e nici , Q. 

pricină care să-i împiedece libera trecere.Drept 
aceea am întocmit hrisovul acesta pe care i 
l'am dat la mână. . · 

,,Dat şi făcut în sfâ•nta noastră mănăstire 
a Chievului. în a 21-a zi, cea din urmă a anului 
mântuirii 1341. · 

Semnat: „t Smeritul Macarie, arhiepisco.,. 
pul Chievului şi al Haliezului". 

Un erudit slav asigură că asemenea bilete 
de liberă trecere erau dese în Rusia începând 
din evul de mijloc până în secolul III. Documen
tele acestea serveau mai cu seamă bunilor 
creştini drept credincioşi din familiile.„ bogate, 
căci nu se dedeau gratis ci în schimbul unei 
plăti sdravene. 

Ultima oră. 
NOUi .LUPTE LA· GRANIŢA BUCOVINEI •. 

Bistriţa. - De abia au trecut 4 zi1e, de când 
trupele noastre dela granita Bucovinei au reportat 
o victorie la Iacobeni asupra trupelor ruseşti, şi 
acum din nou l•a înfrânt pe Ruşii. cari încearcă 
să pătrundă În Ungaria, în o luptă de trei zile la 
Cârlibaba. Trupele noastre urmărindu-l pe Ruşi. 
au ocupat Cârlibaba. Ruşii au avut pierderi enor
me în morU şi răniţi. Am făcut mai multe sute de 
prisonieri. 

TRUPELE NOASTRE INAINTEAZĂ VICTORIOA· 
SE IN UNG. 

Ungvâr. - Pentru podul de peste Bistriţa, care 
e cheia drumllllli ce d1ice spre Sohdt, se dă o luptil 
mai mică, dar îndârjită. Aci i-a atacat alaltăieri 
pe Ruşi 300 de husari honvezi conduşi de un loco
tenent, bătând sângeros un batalion al d11şmanul11t. 
Au căzut 100 de Ruşi, iar 180 s'au predat. Podul 

'peste Bistriţa e în posesiunea .. noastră. 



" '· 

· · LUPTE PE MAREA NEA ORĂ. 
Sofia. - După o ştire sosită din Burgas î11 

· noaptea de Mar(i spre Mercuri s'a auzit acolo o 
canonadă puternică dinspre Marea Neagră. Bubui
turile au slăbit din ce în ce tot mai mult, încetând 
în sfârşit. ln Burga.s aşa se ştje, că vasele tur
ceşti au urmărit în directia spre nord mai multe 
crucişătoare ruseşti şi după canonada ce s' a auzit 
se conchide că între flotile s' a desfăşurat o luptă. 

IT ALIA ŞI ROMÂNIA NU SE ALĂTURĂ LA 
ANTANTA. 

Bucureşti. - Ziarele ruseşti işi pierd tot mal 
mult speranţa că România şi Italia va putea fi câ· 
ştigată io favorul triplei antante. 

UNDE STAU TRUPELE NOASTRE IN OALITIA. 
Budapesta. - Corespondentul de pe câmpul 

de răsboiu al ziarului „Pester Lloyd" scrie: In 
Carpaţii din Galiţia întreg ţinutul dela Grybov, e 
,acoperit de zăpadă. Trupele noastre se află în 
imediata apropiere dela Gorlyce, soldaţii sunt a
păraţi în contra gerului în ascunzişuri călduroase. 
Trupele noastre privesc cu încredere în viitor. 

CONUOL.EANTELE GUVERNULUI ROMAN 
CA TRE IT ALIA. 

Bucureşti. - D. I. Brătianu, preşedintele 
consiliului, şi d. Emanuel Porumbaru, ministrul 
afecerllor străine, au adresat călduroase tele
grame de condoleantă dlor Salandra. preşe
dintele de consiliu al Italiei, şi Sonnino, mini
strul afacerilor străine, pentru a le exprima 
partea pe care guvernul şi natiunea română o 
iau la doliul care a lovit Italia prin recentul cu
tremur de pământ. 

VICTORII TURCESTI. 
Coostantinopol. - Dela cartierul otoman se 

anuntă: forta principală rusească, a cărei în
cercare - despre care am anuntat - să Învă
luie aripa noastră din stânga, a eşuat, s'a re
tras În fata contraofensivei noastre. Trupele 
noastre ii urmăresc pe duşman. ln 21 c. forte 
engleze sprijinite de 3 canoniere au Încercat să 
înainteze împotriva fortelor noastre ce se gâ
sesc la l(ermao, dar au suferit o înfrângere şi 
au fost constrânse să se retragă, având mari 
pierderi. Pierderile noastre sunt neînsemnate. 

MOŞTENITORUL LA CARTIERUL 
GERMAN. 

Berlin. - Dela cartierul general german se 
anunţă: Moştenitorul arhiducele Carol Francisc 
Iosif a sosit aci ieri dimineaţa. lmpăratul l'a 
întâmpinat pe moştenitor în gară extraordinar 
de cordial. lmpăratul l'a condus apoi pe moş
tenitor la cartierul său, unde aştepta o com
panie de onoare al reg. de cavalerie nr. 11, al 
cărui proprietar e moştenitorul austro-ungar. 
Ofiţerii au fost prezentaţi moştenitorului, care a 
vorbit apoi şi cu feciorii. La orele 1 d. a. a avut 
loc dejuneu la cartierul împăratului. Duminecă 
moştenitorul austro-ungar îl va vizita pe moş
tenitorul german şi anoi se va întoarce acasă. 

GROAZNICA EXPLOZIE PE DUNĂRE LA 
T.·SEVERIN. 

T.·Severin. - Cenzurată. - lilele aceste:i 
o ·groaznică detunătură s'a auzit m ora~ul no
stru. Locuitorii au ieşit de prin c1Jse discutând 
şi comentând în fel şi fel de c/iirwri groaznica 
detunătură. _ 

Prezentându-mă autoritătilor în drept, am 
aflat următoarele: O mină plutitoare rusească 
a scăpat din dreptul satului sârbesc Sîb, situat 
în aprOJJierea canalului dunărean „Por(ile de 
fier". Un vapor rusesc aflător la Cladova obser
vând trecerea minei şi luând directia înspre a
pele româneşti, s' a luat după dânsa făcând sfor
tări sPre a o pescui. Mina însă n'a putut fi pes-' 
cuită şi intrase deja în apele noastre, fiind dusă 
de curentul apei la locul de ernatic al vaselor 
austro-ungare. 

V a.porul rus dând alarmă, tot personalul va
selor ancorate la „ernatic", au debarcat eşind 
pe mal. 

Mina intrâlld între două şlepuri de care s· a 
ciocnit, a făcut o groaznică explozie, sfărmând 
şi scuiulld~nd trei şlepuri mari austro-ungare. 

.fochistul Gheorghe Curigan, de pe vaporul 
remorcher ,,Gyula" al navigaţiei umrare, an
corat în apropierea şlepurilor scufundate, ieşind 
pe f)lmtea vasului, a fost lovit în cap de o bucată 
de fier, ce sbura prin aer din sfărmiturile celor 
trei şlepuri, omorîndu-l pe loc. 

Un adevărat pelerina} a fost la locul unde s'a 
produs groaznica explozie. 

. . 

p 

Kenjiro Tokutomi. 

Până la moarte ..• 
Roman je.ponu. 

'fra.lus în româneşte de P. Robescu. 

(Urmare). (3) 

III. 

N ami Kataoka. 
Tânărul de care vorbirăm în capitolul tre

cut este baronul Takeo Kawaşima; doamna 
este Nami Kataoka, fata cea mai mare a ve
stitului general, vicontele Ki Kataoka. Baronul 
Kavaşima, ofiter de marină, obţinuse un scurt 
concediu, şi se dusese la lkao împreună cu ne
vasta şi cu camerista, fosta ei doică, bătrâna 
Iku. 

Nami pierduse pe mama sa când era în e· 
tate numai de opt ani şi acum cu greu îşi mai 
aducea aminte de trăsurile fetei scumpei sale 
moarte, cu toate că îşi aducea perfect de bine 
aminte de vorbele ce i le zisese pe patul de 
moarte, tinându-i mânuşiţa in mânile sale în
ghetate: „Copila mea, mama ta pleacă departe, 
departe .... fit:~ăduieşte-mi să fii cuminte şi bu
nă şi să iubeşti atât pe tatăl tău, cât şi pe mica 
Ko-san ... " Şi tot aşa de bine îşi aducea aminte 
de lacrimile ce mama sa le vărsase pe mânu
şiţa ei, pe când glasul din ce în ce mai slab al 
muribundei murmura: „O să-ti mai aduci a
minte de mine, Nami, când n'oi mai fi pe pă
mânt? Spune-mi că n'o să mă uiti niciodată!. .. " 
Şi mâna ei aproape întepenită mângăia uşor şi 
duke capul creţ, care se plecase peste bol
navă... Deodată, mângăierea se întrerupse .... 

De atunci, în fiecare zi, Nami se gândea, 
cel putin câteva clipe, la scumpa ei moartă. 

Dar după douăsprezece luni dela moarte, 
în casa lor intră o mamti-vitregă, şi tot rostul 
se schimbă! Nami avusese o marnă care se .ră
gea dintr' o familie nobilă şi foarte res.nectabil ... : 
cele mai mici actiuni ale sale erau pline de dem
\nitate şi de dragăliăşenie, şi servitorii ~asei 
ziceau că dânsa era cea mai bună stăvun~. 
cea mai iubitoare mamă. Dar si mama··v·itreg;l 
se trăgea clintr'o familie de seamă şi în~ese 
trimisă în Anglia ca să-şi contpil'c<t:ze cJul"a· 
tia, de unde se întorsese cu atâtea idei tle re
forme, încât, !ndată ce a intrat în fantilia cea 
nouă, cea dintâi grije a sa a fost să schiml:e şi 
să şteargă tot ceea ce ar fi m1tut să amintească 
pe ceealaltă. Cu bărbatul său, generalul, dânsa 
se purta puţin cam autoritar, şi voia, întot
deauna, ca dânsa să aibă dreptate. Generalul, 
ca să încheie vorba, zicea jumătate în glumă, 
jumătate în serios: „Bine, bine, fă asa cum 
vrei. ... tu ştii mai multe decât mine ... eşti m<"ri 
instruită .... " Intr'o zi, bând Sake cu ofiterul său 
de ordonantă, generalul zise, arătând spre ne
vasta sa cea d'a doua: „Namba, te sfătuiesc să 
nu te însori cu o femeie instruită, căci după 
putin, o să vezi ce greu îti va veni, ~ăsindu-te 
mai ignorant decât dânsa". Namba s'a încurcat 
şi n'a ştiut ce să răspunză; a tăcut din gură 
şi s'a jucat cu paharul, dar a tinut minte sfa
tul, şi nu şi-a trimis fetele în altă şcoală decât 
în cea publică. 

Nami era bună şi deşteaptă. Tatăl său o iu
bea mult, si or de câte ori iesia din casă, se 

ducea să-şi vadă fetita, care-i surâdea din 
bratele servitoarei. Inima fetitelor este ca iarba 
de primăvară: dacă o calci cu piciorul sau chiar 
dacă o acopere zăpada, imediat ce s'a topit 
zăpada, sau îndată ce s'a ridicat piciorul de ne 
dânsa se desvoltă ca şi cum nimic nu s'ar fi 

Joi, 21 Ianuarie n. 1915. 

cu o fată mare; astfel că, orfana fu lăsată la o 
parte, şi creştea cu ideia că lumea este tristă, 
rece ... Nami avea o mamă ... şi nu o putea iubl..., 
avea o sorioară ... şi simtea că nu o iubeşte ... Este 
drept însă, că avea un tată, şi o guvernantă iu
bitoare, pe bătrâna lku; mai avea şi o mă tuş'!, 

-sora mamei sale bune. Dar or şi cât ar fi iubit 
dânsa pe aceste două, totuş una era departe, 
iar a:lta era o simplă servitoare. Ba în ceeace 
privea pe lku, mama vitregă era cu multă bă
gare de seamă şi căuta să înăbuşească cât mat 
mult, manifestaţiile ei de iubire, către mica Namt. 

Rămânea tatăl.. dânsul era plin de dragoste, 
dar şi asupra lui, ochiul cercetător al stăpânei 
casei exersa influenta sa, şi câte odată, cu ae
stulă părere de rău, trebuia să se unească cu 
dânsa, ca să certe fetita ... După aceea, cu cele 
mai blânde mângăieri şi cu cele mai dulci cu
vinte, căuta să şteargă lacrămile fetitei )ublte. 
Nami, simţitoare şi inteligentă cum era, price
puse totul, şi în inima sa se făcuse o dragoste 
şi un sentiment de recunoştinţă patern aşa ae 
mare că ar fi fost în stare să înfrunte cu curaJ 
ori ce tortură, numai să nu procure tatălui său 
nid cea mai mică durere. Sentimentul acesta 
de dragoste pentru tatăl său, se lovea deseort 
de privirHe şi de cuvintele severe ale mamei Vl
trege, care nu dădea voie nimănui să..J calce do
rinţele. Dacă fetita se făcea tăcută, o certa şi-l 
zicea că este încăpăţinată. Uneori, pentru vre-i:J 
greşală de nimic, o certa cu cuvinte vulgare, 
din dialectul Chushu, amestecate cu cuvinte 
englezeşti, cuvinte cari ofensau pe Nami şi 
deseori atingeau chiar sfânta amintire a mamei 
sale ... Atunci inimioara ei bătea tare, tare, tot 
corpul ei mic tremura de revoltă şi pe buze li 
veneau ouvinte de ură şi de dispreţ, pe cari lnsa 
gândindu-se la tatăl său, le înăbuşa cu multă 
casnă ... dar în suflet îi rămânea amarul tristetet. 

Alte ori, când o certă pe ·nedrept, fetita se 
ascundea într'un colt, după o perdea, şi plân
gea, plângea .... Avea oare un tată? Da avea, 
ba încă un tată care o iubea mult; dar la vrâsta 
în care casa reprezintă lumea întreagă, o ma
mă iubitoare face mai mult decât dnci taţi la 
un loc. Sub domnia tiranică a unei mame vi
tregi ca aceasta, chiar cel mai blând caracter 
s'ar fi înăsprit fo mai puţin de zece ani, Şi ti
neretea cea mai înfloritoare, s'ar fi vestejit. 

Vicontele Kataoka zicea câte odată: „Narni 
11'are nimic copilăresc într'ânsa ... este aşa de 
închisă şi aşa de ruşinoasă!" 

Nu este nici o desebire între florile ce cresc 
în glastre simple de pământ şi între cele din 
~lastre de portelan scump: toate, fără deose
bire, au nevoie de sărutarea soarelui. Nami 
însă era o biată floricică delicată, ursită să 
crească tot la umbră. 

Când Nami se logodi cu Takeo şi pe urmă, 
după ce se făcu -nunta, un suspin, cel dintâi de 
adevărată fericire, ieşi din pieptul său. Şi tatăl, 
şi mama vitregă, şi mătuşa, şi Iku, toti suspi
nară uşuraţi... dar fie care în alt chip. 

Bătrâna Iku cârtea deseori în contra stăpâ
nei sale, care îşi alegea pentru dânsa cele mai 
frumoase rochii şi cele mai elegante„ iar pe 
Nami o îmbrăcă mai ,simplu şi mai cu puţin 
gust, şi a plâns câ·nd a văzut cum trusoul pen
tru Nami nu era aşa de luxos cum i s'ar fi cu
venit. Ah! nu mai erau timpurile cele frumoa
se, când casa era pe alte mâini! 

Nami a lăsat cu bucurie casa părintească .... 
Speranta unui trai fericit a învins dmierea des„ 
părtirei de tatăl său, pe care-l iubea mult. 

(Va urma) 

POSTA ADMINISTRTIEI. întâmplat. · Durerea ce încercase Nami prin 
moartea mamei sale a fost puternică pentru o 
fetită de opt ani, dar nimeni nu se îndoia că Oprea Oreavu, Szekâsveresegyhâza. Am primit · 14 
bobocul acela, o să înflorească minunat. îndată cor. în abonament până la 31 Martie 1915. 
ce razele fierbinţi şi binecuvântate ale soarelui, Gavril Selegian Timişoara. Am primit 7 cor. în abo-
l'o încălzi. nament până la 3i Martie 1915. 

Când Nami a văzut întâia dată pe mama sa I Adam Lula, Dedaci. Am primit 14 cor. în abona
vitregă, s'a simţit intimidată în fata doamnei a-1 ment până la 31 Martie a. c. 
celeia parfumate, îmbrăcată ca europencele, cu Dimitrie Morariu, Govosdia. Am primit 14 cor. în 
gura mare şi cu ochii foarte oblici. Mai târzlu, I abonament până la 30 Iunie a. c. 
dacă mama vitregă ~r fi ştiut ~um să bţrui31scă !' Trăilă Olariu, Ghiulvez. Am primit 10 cor. în abona-
sentimentul de teama de car~ 1.era cuprms~a. re- l ment până la 15 Martie a. c. 
tita, ar fi putut foarte lesne sa-1 cucereasca 1111- ~ Moise Suricescu, Şiştarove.t. Am primit 7 cor. în 
ma. Dar femeia aceea lipsită de delicatete, eo-oi- ; abonament până la 18 februarie a. c. 
stă şi pedantă, nu a inteles sufletul simplu ŞI I · -=== 
limpede ad fetiţei de opt ani, ş.i se purta cu ea ca Red.actor . .resJ;)onsabil: Constantin Savu. 
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ANUNT. 

Absolvent al şcoalel comerciale sup. 
române din Braşov, capabil a corespon
da în limbile: română, germână şi ma
ghiară; cu praxă temeinică şi în afaceri 
de mărfuri, fiind liber de armată. doreşte 
a ocupa un post în vre-o afacere comer-

cială. Adresa la Adm. "Românului" 
<Ra 2248) 

_.... __ • Wtrlcl „ blncl de ••••li 
"'"· re1. uni. 

Ufereazl 

fe 1281 

•li III ..... 11 1111 11111 
bănci de tcoall 
brevetate shtem „Pefwel„, 
,,Z.h•„ ,1 "ReUll", mo
biliar pentru tcoll aparate de 

P~fcur11t grafit. 

gimnastici, •obRlar modem 
pentru biserici, bind pentru 
l\iser'd şi mobiliar peat111 
a lfldlnlle • copil. a 

Fabricarea aranjamentelor lle 
birouri mederne. 

r1n atenţiunea 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaharirale pen· 
tru preţuri de fabrk4. :: :: 
In depozit: Kagler, Hei· 
Ier, Tdrth şi Manner. :: :: 

QÂBOR MIKL6S Arad, 
Pia.ţa Andrdssy, colţul Salacz utcza 

Telefon 1059. Telefon 1059. 
(Oa 2270) 

~.,~mn~n~ ~~~ne! ~ri, ! ~roru~ ~~ •• ~ li . dele de dantele şi de pănură se cură ţese şi vopsesc ou multă grijă şi specialitate în 

stabilimentul meu industrial de vopsitorie 
de pănurl şi de curăţitorie chimică, 

aranjate cu cele mai noui maşini din străinătate. - Despărţământ special pentru 
curăţitul, vopsitul pălăriilor pentru bărbaţi şi femeL - In cazuri de moarte h:·i
nele de pănura şi de mătasă, hainele pentru bărbaţi etc. se vopsesc grabnic tn 
negru. - Hainele de bărbaţi date spre curăţire se şi reparează cu specialn.ate tn 

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

~ucza Jozsef, ;f!:!:ţi~~ ::::~ Szeged. 
TELEFo•: Prav ana şi stabillment principal: TELEFo• = 

str. au on, nr ., oo ţ 

11-

994. ~ L d ul9 lui~ 994. 

~=~=~ pieţei Valeria. (Lu 2106) :~• 

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

Cea mat renumită 

mare fabrică de moblle 
din sudul Ungariei (Versecz). 

Pregt'iteşte mobilele cele tnai moderne 
şi luxoase cu preţuri foarte modei.11te. 

Mare depozit de p'iane excelente, co
voare, perdele, ţesături fo11rte fine şi 
maşini de cusut. - (Sa 113) 

l.„.~„-~~~~--~~~~--·ii! 
~ llllm r. ~· . . ~! .i _ Prem ... ea medalia cea mare la upodtfa •llenarl din Bndapeeia la 1896. • 

~ Se recomand!( spre pregătirea clopotelor-nou!{, precum la turnarea de nou a I tfl clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armonioase pe garantie 
(j5 de mal multi ani, provăzute du adJustărl de fler bătut, construite spre a 
!im întoarce cu usurintă în ori ce parte, îndată ce clopotele sunt bătute de o 6Ti 
~ lature fiind astfel scutite de crepare. - Sunt recomandate cu deosebire I 
I CLOPOTELE OĂUIUTE, de dânsul inventate sl premiate în mai multe 

rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară - ca violina - cu 
găuri ca figura S sl au un ton mal lntesiv mal adânc, mal limpede, mal 

I plăcut şi cu vibrarea mai voluminoasă decât cele de sistem vechiu, astfel I 
că un clopot patentat de 327 kgr. este egal în ton cu un clopot de 461 kgr. 

I 
patentat după sistemul vechi. - Se mai recomandă spre facerea scaunelor I 
de fier bătut, de sine stătătoare, - spre preadjustarea clopotelor vechi cu 
adjustare de fler bătut - ca si spre turnarea de toace de metal. -

(ii Preturi-curente Ilustrate trimit iratult '8l 
*~~~w._w~~~--~ ... •••• ... •~5~1!-. 

CORNEL .rucu 
mar8 staltilime•t 
pentru aranja
m e •te meder•• 
de fN&le ti lti· 

seriei. •• •• 

LUGOS, 
•• • • 

· ltnwla IuyMI ar. 
11 ti •h'. Cent. •. 

T.a.fn 14. „ m 



I 
' ! r 
1 

l'lf1{. 8. 

I •>a.că ~e>e~t:i.. 
sl cumperi bfju- S I e p 8, k A terU modt'rne şi 
nrltablle, adre-
sează-te firmei: • 

blj •.\tter, 
et1a.!!orntcar 
şi 
au ritor 

Io marele meu a.te
Uer se exer.otă tot
felul de bijuterii şi 

Magazin de ceasuri 
elveţiene, de aur, ar
gint, oţel, nichel p. 
buznsar şi eea1mr1 eu 
peodoll. - Bljuterll 
fi.ne şi brlllante, o
biecte de lux verita
bile de argint şi ar
gint de China, obiecte 
optlee. 

se repareazA eu spe
dalltate bljuterll şi 
ceasuri. - Preţuri 

convenabile, servieto I 
prompt. Se 2072 

Ha 2186 

F. RACK 
mecanic 

Sibiiu-Nagyszeben, Dragoner-wache nr. 2. 
llngl WILHELM ANDREE. 

ExecuUi totfelul de lucrări · în branşa aceasta şi anume : 
maşini de cusut, biciclete, gramofoane, 

. aparate cinematografice, aparate fotogra· 
fice, Instrumente speciale şi brevetate, pre-
cum şi introducerea curentului electric şi 

reţea telefonică. ===== 
Serviciu prompt şi conştiinţios. :: :: :: Preţuri ieftine. 

Prima specialistă vieneză de corsete 

JOSEFINA BiNDER I LUGOJ, strada Bonnaz numărul 13. 
(Bi 2197) 

Imi iau voie. a 
atrage luarea a
minte a onor. 
dame din Lugoj 
şi tmprejurime . 
asupra corsete
lor mele fără. 
balene, cari for
mează o talie 
frumoasă, fără 
de a strânge sau 
apăsa. 

Ajunge o sin
gură încercare 
pentru a se con
vinge despre bu
nătat'3a acestora. 
Preţnl e foarte 
convena.bU, cel 
mai ieftin deja 
8 coroa.ne. 

Fiecare corset 
este produ snl 
men propriu şi 
nu marfă de fa
brică. Se efep
tuesc cors"t e şi 
corsage după 
măsură. 

Corsete pentru 
ţinută dreaptă, 
band>ige de dame 
pentru anumite 
stări, pentru vă
tămătură şi al
tele se gărlesc 
'1ici în ma.re a
sortiment 

Se primesc re
paratori şi se 
efeetuesc -
lefUn. 

Recomandându-mă dP.osebitului sprijin, semnez cu distinsă 
stimă şi consideraţie, gR.ta de a servi on. puhlic. 

JOSEFINA BINDER. 

I 

Duminecă, 17 Ianuarie n. 1915. 

I o ATELIER DE CURELĂRlE, ŞELĂRIE ŞI COFERĂRIE 

I ~!~!l!~~!~ufR!!!; 
Strada Cisnădiei 45. s I BI I u, Heltauer-gasse 45. 

Magazin bogat în articole pentru curăţat, călărit 
vânat, sport şi voiaj, poclăz1t şi procovăţuri, port- I!!!'!~ 
monee şi bretele solide şi alte articole de ga· 
lanterie pe lângă preţurile cele mai moderate. 
CURELE DE MAŞINI, CURELE DE CU- 1r1r--
SUT ŞI LEOAT SKY (vârzobi), permanent în 
df pozit. Toate articolele oin branşele numite şi 
reparatura lor se execută prompt şi ieftin. Liste 
de preţuri la cerere se trimite franco. (0-9) IClL---==:ir... 

Comandele prin poştii se efepe 
tuesc prompt şi conşticnţios. 

~ 

I PRAV DE PELE HO FER 
Acest prav impregnat cu accid boric a cărui efect excelent 
e în general · cunoscut, se pregăteşte în trei tărimi. 

No I. prav de stropit pentru copii . . â cor. -·80 
No li. PudrA, albă crem. sau roza • • • â cor. t·
No III. Prav de stropi pentru bărbaţi â cor. t·-

>Babysoapc Hofer (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 Hofer • • • • l cor. -70. , 
de tot neutral şi inofensiv, se poate căpăta în toate far· 

maciile din ţară şi străinătate şi dela : 

. Zentral- HO" f ER'S APOŢU EKE Wifi III •. 
Ver~endunosdepot n Unga1gassa 14. 
(E 1968-00) 

Dacă suferi in 

DURERI DE STOMAC! 
Făra durere tn timpul cel mai scurt şi cu siguranţă, chiar şi 

cele mai neglijate cazuri, foloseşte 

,LAXA", (purgativul de fiere) a lui Sandor, 
care curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nefolo
sitoare cari sunt lipite de ele şi prin aceasta împiedecă tncu
ierile şi toate morburile ce e.r proveni din aceste, ş. a.: durere 
de cap, sgârelurl, arsuri, apăsare de stomac, Iritare de vo· 

mare, greaţă, răgălell etc. · 

O sticla costa 50 fii., 6 sticle deodilfă 2·50 fli., 12 sticle 5 coroane. 
Efectul purgativei de fi.ere „L A X A" va fi permanentă dacă 

deodată folosim 

,,R~i;renoln 1" (balsam ii~ ~tom ar,) a lui S~ndor, 
„REGENOJ,UL", această esenţă de stomnc vindecă orice som 
de morburi de stomac şi intestine precum şi durerea de cap, 
curgerea (năpădirea) de sânge, curăţă sa.ngele şi face apetit în 
gradul superlativ. In cazuri de colică şi iritaţie de vomare tn 

timpul cel mai scurt are efect. ·. 

O sticlă cu indrnmăr• le de lipsa costă 1 ·20 fll·--rl. 
Originalul ,;Laz&& ,; 9 Begenolul" ee poate afla la preparatorul original 

Sân.dor Zoltan. 
farmaci1-1t în Erdoszentgyorg-y (Ardeal). 

=$$1= 
Fiet'.are sticlă e 11rov&rntii eu vtgneta ,~Th''JEMUL" la r.e e de 
recomandat Ră fle eu at.enţhme: · (Sa. 572} 
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