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ANUL V. 
'.ABONAMENTUL: 

Pe un an •• 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni • • 7.- " 
Pe o Iun~ • • 2.40 " 

Pentru Românfa ·tl 
străinătate: 

Pe un an • • 40.- francL 
. Telefon 

pentru oraş şi Interurban 
Nr. 750. 

Cum putem comunica cu priso
nier~i noştri de răsboiu din 

Rusia şi Serbia? 
- O scrisoare a dlui deputat Dr. T. Mih<:li. -

Primim tlirz f}{lrtea dlui deputat dr. T. Milwli 
urnziitoarea scrisoare, a.supra căreia atragem a
tenţia mai ales a intelectualilor noştri pentru 
de a o aduce şi ei la cunoştinţa tuturor acelora pe 
cari ii interesează şi cari nu pot avea cunoştinţa 
despre aceasta din coloanele ziarului nostru: 

„Am fost recercat din partea multor familii, 
ca prin interventia factorilor competenti din Ro
mânia să câştig ştiri despre soarta iubitilor lor. 
cari în actualul răsboiu au ajuns pe câmpul de 
luptă prisonieri în Rusia ori în Serbia, şi dela 
cari cei de acasă n'au primit până acum nici o 
ştire. 

Apreciând durerea şi Îngrijorarea celor in
teresati, m'am simtit îndemnat să merg la Bu
cureşti, unde În cursul mai multor zile doorân
dul am convorbit cu factorii cei mai competenti 
asupra acestei chestii din toate punctele de ve
dere. La aceste desbateri a luat parte şi un re
prezentant al „Crucei roşii" din Budapesta. 

Rezultatul acestor desbateri este că, „Cruy 
cea Roşie" din Bucureşti, care stă sub preşe
dinta dlui Al. Marghiloman, fost ministru, a 
luat asupra sa sarcina să sondeze atât în Rusia 
cât şi în Serbia, locul unde se află internatl pri~ 
sonierii respectivi. Rezultatul demersului său 
„Crucea Roşie" din Bucureşti îl va comunica 
„Crucei Roşii" din Budapesta, iar aceasta va 
înştiinteze prin „Crucea Roşie" din Bucureşti 
şi „Crucea Roşie" din Budapesta va avea să 
înştiiinteze prin „Crucea Roşie'' din Bucureşti 
familiile interesate din Rusia şi Serbia despre 
locul unde sunt internati, ca prisonierl fiii lor 
pe teritorul monarhiei austro-ungare. 

Aşadar familiile interesate din tara noastră, 
cari au fii prisonieri în Rusia ori Serbia, să se 
adreseze direct către „CRUCEA ROSIE" (VO-

Răsboiul dela 1369-1370. 
, intre · 

Ludovic I. regele Un~ariei şi Vladislav Basarab 
Domnul Tării româneşti. 

De Nic. Densuşianu. 

(Unmare). (6). 
VI. 

· Sit·uatiunea militară pe câmpul de răsboiu 
era a..:um ,pe cât se poate de lămurită şi favQra
btlă. 

Armata dela Dunăre a regelui Ludovic în-
. frântă, împrăştiată şi alungată, iar cea din Tran..; 
silvania distrnsă, Vladislav, ca învingător, se 
foloseşte acum de succesul armelor sale şi în 
puterea iernii, trece Dunărea pe ghiaţă în Bul
garia, atia·că Vidimd, alungă mica garnizoană 
ungurească, ce se mai affa aci, cupri.nde ceta
tea şi întreg Bănatul Vidinului1). 

In timrmr·ile aceste, teritoriul administrativ 
al cetăţii Vidinului -cuprindea arproape jumătate 
din Bulgaria dela Dunăre. Dobrogea nu făcea 
parte din Bu1lg.ari.a2

). 

1) Engel, Gesch, d .. Bu!g. J>. 463. - Şinca!, .Chr{}nioo. 
Români.lor III, anul 1369. - Haşdeu, Etrm. m. Ro.m. 
IV, p. -CCXXV. - Ji.recek, Gesch. d. Bulga:ren, p. 328. 

2) Pe (»arta lui Homannus, pubHcafli 1a Norimberga. 
·în a. rlona. jumătate a sec. XVII-lea, sanglacul Vidlnu-
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Ir 
AR~p, Ma~~ ::},10 februarie 1915. Nr. 31. 

ROS KERfSZT EGYLET) DIN BUDAPESTA, 
comamicând exad numele şi rangul prisonerului, 
precmn şi ~He drite şi împrejurări menite a în
lesni cimtarna şi )!iisirea lor. Datele acestea 
„Crucea Ro~ie" din Bildapesta le va comunica 
ar.oi „Crucei Rosii'' clin 13ucureşti care va iace 
~om.larea ir. tarile amintite cu toate miloacele 
de cari dispune. 

Trimiterea ajutoarelor băneşti o va mijlod 
b!tnca „Marmaroş-Blank'' din Bucureşti care 
bancă are legături financiare în Rusia şi Serbia. 

Dej, în 20 februarie n. ·t915. 

Dr. T. MIHALl. 

Ceasul de cumpănă 
şi ceasul socotelilor. 

Bucureşti, 20 febr. 

Oamenii mici apar în toate împrejurările. 
Pe emul mic :nimic nu-I reţine, nimic nu-i 

dă măsura vorbei şi a faptei, nimic nu-L in
suflă cel maJ elementar sentiment de pudoare 
şi de răspundere fată de anumite interese ce 
se ddică pe deasupra minusculei lui fiinţe. 

Şi în împrejurările de acum, când ţara 
se găseşte în cea mai gravă clipă a desvoi.
tărei ei isto!fice, puzderia oamenilor mici s'a 
ridicat ca pleava Ta bătutul porumbului. 

In viaţa noastră politică sunt oameni cari 
cred că şi astăzi trebue să se mai facă politica 
nenorocită care de patru zeci de aini tulbură 
şi viciază organismul politic şi social al ace
stei ţări: politica de invective şi de resenti
mente personale, politica ·acea meschină din 
preocupă-ri1le căreia dispare orice ·respect de 
personalitatea adversarului şi orice grijă de 
interesele generale. 

Aceasta extensiune a Bulgariei de apus, re
zultă şi din împrejurarea, că regele Ludovic nu
mise ad în anul 1365 un ban ca guvernator. 

Despre cucerirea Vidinului de către Vladi
slav, voivodul Tării româneşti, se face amintire 
şi în Analele Călugărilor minoriţi~ 

ln anul 1365, regele .Ludovic, după ce ocupa
se Vidinul, oore dela Papa Urban V, ca să-i tri
mită aci cel putin 2000 de călugări :Franciscani, 
o armată întreagă de misionari, pentru conver
tirea l1a catolidsm a locuitorilor din regiunile 
aceste. S'au trimis însă numai 8 minoriţi din 
Bos11ia. despre cari actele Qfidale spun, că în 
curs de 50 zile au oonvertiit fa credinţa catoli
că 200.000 de suflete, a treia parte din Bulgaria 
de apus. Boieri, ţărani, bătrâni, tineri, femei, 
fete, căiugări preoti, bogomili, au fost botezati 
de nou. 

Ce fel de oonvertire a fost aceasta, <le ce mij
loace s'au folosit aceşti misionari, ajutaţi de te
roarea g1arniwa.nelor ungureşti, este uşor de 
.priceput. 

'Când însă voivodul Vladislav, trecu cu ar
mata sa Dunărea în 1369, atunci aceşti oameni, 
convertiţi cu sâla. a~ergară cu bucurie înainte, 
să-i deschidă porti<le <:etăţii şi cu toţii se întoar-

lul ruprinde .Ja a.pus întTMgă .valea Tlmoculul, iar· la I 
ră.sărit se întinde până .la Nicopole. • 

Preţul ttnul exemiJI ar IO fileri. 

IH!DACTIA 
şi ADMINISTRTIJ; 
Strada Zrlnyl Nrul l)a 

INSERTIUNILI! 
se primesc la admini-

. stratle. 
Mulţumite publice şi Loc 
deschis costă şirul 20 fii . 

Manuscriptele nu se în-
napoiază. 

Astăzi când toti trebue să facem zid pen
tru apărarea celor mai vitale interese ale 
neamului şi dind ni se poate impune cea mai 
grea datorie pe care istoria o cere unui neam, 
se. mai găsesc bărbaţi politi;ci cari să reediteze 
sistemele de luptă ca·ri pătează viaţa publică 
a unei ţări. 

In întâmpina·rea unei crize ca acea prin 
<;are trecem acum, gândul şi nădejdea tutu
rora se îndreaptă spre forţa şi vitejia 01Staşilor 
noştri; dar poate tot atât de hotărâtoare ca 
şi forţa aceasta supremă, este forţa solidari
tăţei naţionale şi a ordinei mo:rale;fără de 
care isbânda întreagă e cu neputinţă. 

De aceea nimic nu poate să sdruocine a
ceastă solidaritate, nimic nu poate să tulbure 
această ordi·ne morală, fără a se împuţina re
zerva de forţă necesaoră pentru triumful cau
zei naţionale. 

Nu e timpul de a se face acum educaţ!a 
ac-elara cari nesocotesc aceste principii esen
ţiale şi elementare datoriei cetăţeneşti. 

Cu înţelepciunea celor cari deţin astăzi 
destinele României, cu puterea de viată a a
cestui ·neam şi cu sprijinul unei opinii publice 
cuminte, vom reuşi să înfruntăm cu suo::es 
greutăţile priil1 oare trecem. 

Şi după ce primejdia va fi trecut, atunci 
după ceasul de cumpănă, va veni şi ceasul 
socotelilor. Atunci se vor demasca patrioţii 
de carneva:l, atunci VOT apă·rea în scenă aed 
cari iau luptat împotriva adevăratelor interese 
naţionale. 

seră iarăş la credinţa şi la cultul strămoşesc8). 
far preotii ortocloxi, cari în timpul ocupatiunii 
ungureşti au fost persecutaţi cu toată severita
tea, acuzaţi şi trataţi ca vagabonzi, atei şi pseu
docreştini, chemară acum la răspundere înain
tea unui tribunal bisericesc pe călugării mino
riti din Vidin, cari îi turburase aşa m11lt în con
ştiinta sufletelor sale şi în libeml exerciţiu al 
religiunei lor. 

Reproducem aici următoarea notiţă din A
nalele călugărilor minoriţi, fiindcă în a.ceastă 
expunere aflăm şi unele date importante isto
rice despre ocuparea Vidinului prin voivodul 
Vladislav. 

„ln anul acesta (1369)", - ne spune Ana
lele Minoritilor, - „în ziua de 12 Februarie, au 
suferit în Bulgaria, în orasnl Vidinului, moarte 
de martiri 5 fraţi călugări, bărbaţi foarte buni şi 

3
) Haşdeu, Ety1m. m. Rom. IV, p. CC XXVI: Ne fiind 

tunuri dfo nici o vute, nici de ooala.ltă, lua.rea unei 
cetăţi a.tât de put.emice (c.a. Vidinul), s'a.r fi trăgănat 

mult timp, <la.că .prin trădare (?) Bulgarii nu s'a.r fi 
g.răbit a deschide portlle. Patru su.te Unguri şi vreo 
şasezer.i de G.enovezi a.u scăpat din o.raş şi au rensit 
a. se .adăposti tn două fortă.rete deosebit.e, unde Vla
dis'1av Vorlă .s'a. mulţumit de a-i înconjura, ia.r DC câti 
din g.arnizoană 'Prinsese, i-a trimis pe toti sub .pază la 
Cailafat. 
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Par.!. „RO MXNUI!' -

Jertfa Românilor pentrn tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna SCROAf A, comitatul 

Hunedoarei, pe câmpul de răsboiu. 

Theodor Hălmăgelan, sergent 
Nicolae Benea, (rănit) 
Tanase Groza~ are 4 copii 
Moise Benea. caporal, are 1 copil 
Petru V asii, are l copil 
Benea Petru Gliza 
Benea Mose I. Simiau, ser2ent 
Benea Tanase I. Gherasim, are 1 copil 
Benea Aron, (rănit) . 

ta Triiu Benea, (rănit) 
Păscău luon, caporal, are 3 copii, (rănit) 
Pctaru Benea a Flori, are 4 copil 
Mihoc Aron, are 1 copil 
Postenin Benea, are 4 copil 
Romulus Benea~ (rănit) 
Matfei Benea, are 2 copii 
Adam Florea. caporal, are J cooil 
Ştefan Pavel I. Simion, are l copil 
Trifu Benea I. Moise 

20 Nicolae Benea I. Samson, (prins) 
·Nicolae Raica, are J copii 
Adam Benea I. Simion, are 1 copil 
Aron Stefan 
Nicolae Mihoc 

Din carnetul unui ofiţer de cazaci. ! 
De Roda-Roda. I 

Dăunăzi mă cugetam la lupta dela Krasnik şi 
cu deosebire la atacul dat la Polichna de reg. 76 
de infanterie din Oedenburg, Colonel.ul nostru 
Boeriu risipi atunci cu triei batalioane pe inimicul 
de trei sau de cinci ori mai numeros. Atacul celor 
din Oedenburg, scriam eu, a fost atât de impetuos, 
încât Ruşii credeau că au de a face cu o întreagă 
diviziune. 

Aici mai dau un fragment din carnetul unui o
fiter de cazaci, căzut la Krasnik. 

Carnetul arată apriat greşeala inimicului în ce 
priveşte fortele noastre. Tot atunci Ruşii credeau, 
că şi pierderile noastre sunt cu mult mai mari. In 
cele următoare voiu încerca să traduc cât mai fi
del fragmentul de carnet. 

Inainte de toate însă trebuie să spun, că BY-
- chava e un sat la 25 klm. spre sud de Lublin. Cele- 1 

!alte localităti, amintite în carnet, se pot afla cu 

de o conduită exemplară, dintre cari 3 erau 
.prooţi şi 2 mireni, ale că•ror nume erau: Antonie 
Saxo (Sasul), Grigorie din oraşul Trau (în Dal
matia), Nicolae hungarus, Toma din fulginia 
Ota.lia) şi Ladislau Hungarus. Aceştia, dimpre
ună cu alti cinci soţi ai lor, predicau aici necon
tenit ·credinţa catolică şi o apărau în contra pre
otilor şi călugărilor scismatici, încă din anul, 
când regele Ludovic subjugase Bulgaria; însă 
Basarab Regele schismatic•), care petrecea din
coace de Dunăre (in Bulgaria), cucerind Vidinul 
prin tră<lare, cinoi fraţi (.călugări) au fost prinşi 
în timpul când el .năvălise asupra Vidinului, iar 
soţii lor au fugit în cele două fortăreţe, ,pe cari 
le construise a,ici regele Ludovk. In timpul pri
mului atac, unul dintre fraţi a fost ucis, iar cei
lalti au fost d.uşi înaintea Tiranului Basarab şi 
provocaţi de către călugări la dispută toologi
că. Aceşti schismatici însă fiind aduşi în confu
ziune prin răspunsurile şi argumentele cele so
lide ale fraţilor, rugară pe Tiran să-i pedepsea
scă cu moarte. lnsă el, ocupat cu prădarea şi 
stabilirea domnii sale asupra cetăţii nu luă nid 
o hotărîre. Atu:nci rivalii lor, preotii schismatici, 
i luară tn miHocul unei mulţimi armate şi-i du-

4
) Waddlngus, Annales Minorum. Tom. VII (ed. 1733) 

p. 215: capta urbe Blndim a Bassarath Rege schisma
tico, qui citra Danublum, ad cuius .ripam, civit.as ex
tructa, commorabatur, in ipaa. irru~tiione hi quinque 
fratres ca.pti aunt 

Adam Benea I. Mărian, are 2 copil 
Mihai Benea 
Aron Benea I. Nicolae, are 2 copii 
Ioan Benea I. Lazar 
tAron Benea I. Solomon 

30 Ioan Benea I. Solomon, (rănit) 
Ioan Stcfan I. Petru, are 3 copii 
Petru faur 
Moise Steian 
Benea Ioan, năcăjitu~ are l copil 
Benea Ioan I. Petru, are <i copii 
Romulus Benea I. Nicolae 
Trif Benea I. Gheon~hită 
Rusalin Nan, are 4 copii 
Ioan Groza · . 

40 Tanase Benea I. Mihai. are 2 copii 
Aron Ştefan I. Ioan, are 1 copil 
Moise Crişan, are 2 copii 

·Comuna constă numai din 100 familii, cu 
460 suflete şi sunt mobilizati 42 de inşi, şi la a
sentările ce urmează vor mai fi asentati. 

Comunicat prin: Oavriil Simedrea, 
preot gr. ort. rom. 

uşurintă pe hartă. Toate se află între Bychava şi 
San. Lava (Kasatschaja lava) e o formaţiune de 
atac, proprie cazacilor şi care azi e întrebuinţată 
de toată cavaleria rusească, un fel de linie de a
tac de călăreţi. O puternică rezervă închisă ur
mează primei linii, „majak". Stanizele sunt colo
niile de cazaci. Şi acum textul: 

In 16 August, 3 ore dimineaţa, sosim în Lublin; 
la 3 d. a. detaşa'mentul trebuia să plece la Bycha
va, ca să fie împărţit la divizia 45 de infanterie. 

In Bychava am sosit la 10 seara. Veşti nu toc
mai îmbucurătoare: Trupele noastre nici nu se a
ft:au aici. De dimineaţă însă se arătase o patrulă 
austriacă. Cazacii din regimentul 9 îi atacaseră şi 
prinseră un austriac. Cu toate acestea ne-am decis 
să intrăm în localitate şi să petrecem noaptea a
colo. Până să ne etablăm şi să ne punem străji, 
bătu miezul nopţii. Intr'aceea sosi şi statul major 
precum şi regimentul de infanterie 178. Infanteria 
se asiglllră contra duşmanului. 

Şeful statului major veni imediat la noi, ne cla
rifică asupra situatiei şi luă dispoziţiuni pentru ziua 

seră afară. <le oraş, la malul Dunării, unde-i şi 
executară" . 

Vladislav aşa dar puse capăt domniei ungu
reşti ,peste .partea de iapus a Bulgariei. ·Ea a fost 
numai o ocupaţiune efemeră. 

Aceasta o rncunoaşte şi istoricul german 
Engel, d:nd scrie, că: „regele Ludovk cucereşte 
Vidinul, voeşte să convertească la credinţa ca
tolică Bulgaria, <lar pierde ţinuturile cucerite la 
Vladislav, voivodul Tării româneşti"~). 

Vladislav, după cum spune Analele călugă
r.nor minoriti, ocupase Vi.clinul .pentru sine, „Ille
vero ... st:abiliendae suo sub imperio mbi magis 
iintentus". 

Poezia ·poporală a Sârbilor ne înfăţişează 
de asemenea pe Vl:adislav ca Voivod al Vidinu
lui, ca un domn, care ar fi avut şi o reşedinţă 
aicolo: „ln oraşul cel alb al Vidinului a fost (a 
domnit) bătrânul Vladislav, iar în Ţara româ
nească Radu! Caravlahul (fratele său)"e). 

Este un fapt .pozitiv istoric, că Basarabii, pc 
baza ·unor <lreptmi antice au stăpânit în dif e
rite timpuri o mare parte a Bulgariei. 

Astfel Mircea cel bătrân într'un hrisov al 
său din anul 1399, se intitulează: 

Autocrat Jon Mircea, Mare Voivod, Domn 
din mila lui Dumnezeu, stăpânind şi cârmuind 

5
) Engel, Ges.rh. <l. Bulgaren i.n Moesien, în Allg, 

GesC'h. 49 Th. p. 460. 
0

) Haşdeu, Ety.m. m. Rom. IV, ·P. CCXXV. 

Marti, 23 Februarie n. 1915. 

următoare. Dimineaţa aveam să trimitem 4 patrule, 
din cari una de ofiţeri. Noi suntem 3 ofiţeri şi de
oarece calul meu e bolnav, am rămas şi la 3 m'am 
dus la culcare. 

17 August. La 5 dimineaţa am fost treziţi de îm
puscături ·groaznice. Puşca aproape întreg regimentul. 
Pe stradă aflarăm următoarele: 

O patrulă austriacă apăruse în apropierea locali
tăţii şi trimisese 3 călăreti în sat, ca să ştiricească dacă 
în sat se aflau :Ruşi. Când călăreţii se arătară în loca
litate, infanteria deschise un foc viu, dar fără rezultat. 
Două din nenumăratele puşcături nimeriseră si răniră 
doi cai; călăreţii se refugiară în pădure. 

Imediat după aceea sosiră din toate părţile patrule 
duşmane de 10-15 oameni, pe când patrulele noastre 
erau numai din câte 9 oameni. Trei din patrulele noastre 
sct1pară cu tine; ce e mai mult una din ele alunga o pa
tru Iii austriacii; a patra trebui să ceară întăriri, căci 

îi era imposihil, să pf1tru11tl:t cu 9 calăreti prin la11ţi;I 

;)::trulclor duşn~ane. Patrulele noastre au fost trimise 
pentru 24 de ore. 

Până seara a fost linişte. Infanteria îşi pl!sese str:i
ii!e ci de câmp la doui'i verstc depărtare înaintea loca
litf1\ii. Una din patrulele noa~tre df1d11 peste o jumă

tate de escadron inimic si. prefăcându-se că e cuprinsă 

de groază, se retrase. Jumătatea de escadron începu să 
urmărească pe cazaci, cari atraseră pe inimic spre In
fanteria noastră. :Rezultatul: un ofiţer austriac căzut, 
mai multi soldaţi răniti şi prinşi. 

18 August. Patrulele de subofiteri au dat numai de 
patrule duşmane; forţele principale dusmane trebuie 
că sunt mai departe. Patrula de ofiţeri încă nu s'a re
întors, ceea ce ne nelinişteşte mult. 

Dimineaţa sotnia noastră a fost trimisă în întimpi
narea artileriei. Am întâlnit-o la opt verste înaintea 
Bychavei. Am ajuns cu bine. Pe înălţimea dela Bychava 
am văzut.o patrulă austriacă, care s'a•depărtat în grabă. 

Cazacii începură să se teamă de propria lor infante
rie aproape mai mult decât de infanteria duşmană. A
stăzi un trist eveniment la avantposturi: cazacii îm-
părtiti la avantposturi fuseseră trimisi în recunoa

stere şi când ei se întorceau în „lava", infanteria începu 
să verse foc asupra lor. Ea credea, că cazacii sunt ini
mici, cu toate că uniformele noastre se deosebesc foarte 
mult de cele ale inimicului. Noi purtăm „Kaki", Iar Au
striacii o stofă albăstrie, caii lor au coada scurtă, pe 
când caii cazacilor sunt cu cozile până în pământ. Am 
pierdut aici un om, care a fost rănit la mână, si un 
cal a căzut. Aceasta s'a întâmplat pe la amiazl. 

Cazacii au adus cu ei câţiva cai de-ai Austriacllor. 
Au fost însă atât de proşti si i-au predat statului major, 
de unde nici vorbă să-i mai vezi. Ce pagubă! Ce mult 
aş fi ţinut să am un cal austriac. Caii Austriacilor nu 
sunt cai răi. 

Spre seară s'a arătat un aeroplan austriac şi a fost 
primit cu un foc viu - fără rezultat însă, căci era 
departe. ln acelaş timp apăru şi aeroplanul nostru si 
tocmai era pregătit să atace pe cel austriac, când ai 
noştri deschiseră focul şi asupra lui. împuşcăturile ace-

T ara ungro-română şi tările de peste Carpati şi 
ambe ţărmurile DlJllării până la Ocean (Marea 
neagră) şi proprietar al Silistrei,1). 

Despre domnia lui Mircea asupra Bulgariei 
de .apus la anul 1392, sorie şi Engel: 

„Sistovul, Vidinul şi alte locuri întărite, pe 
cari le stă1Pânea voivoduil român (acum Mircea) 
mai rezistau încă sultanului Baiazet"8

). 

Cronicarul rnmân Miron Costin, care în oa
litate de mare logofăt văzuse miii <le hnisoave 
vechi domneşti, scria şi dânsul pe la anul 1684 
următoarele: 

„Giurgiu şi Brăila sunt eterne suvenirii ale 
acelor Domni munteneşti Basarabi, ·cari stăpâ- . 
niseră o parte a Bulgariei" 9

). 

In tine, mai reproducem aici ·următoarea schi
ţă de ·pe 1harta l:ui Seb. Miinster din a. 155010

), 

ce ne înfăţişează Bulgaria de apus, dintre Ser
bia (Rătzen) şi Bulgaria de mLiloc sau dela Târ
nova, ca un teritoriu ce aparţinea Tăr.ii româ
neşti (/Walaohy). 

1fântânile istorice şi hartografke, pe baza 
cărora a fost ,akătuită această hartă, .sunt evi
dent mai veahi. 

7
) Haşdeu, Ar.eh.iv.a. ist. I 1. 97. 

8
) Engel, Ges.ch. d . .Bu.Jg.a.ren, p. 465. 

9)0pisanle Moldawsklej I MuntanskleJ ziemi Oa Co
gălni.c.eanu, Cronicele Româ.niei, III, 497). 

10
) Seb. Munsterus, Cosmogr.apbia. univ.ers.a:lis <Ba

si.Jea, 1550), cbarta .a. II..a. 
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stea însă avură mai bun efect. Căci aviatorul nostru 
fn silit să se reîntoarcă, în timp ce Austriacul sbură mai 
departe liniştit. 

19 August. Patrulele de ieri au sosit - afară de pa
trula de ofiţeri. Despre aceasta nici o ştire. 

Un soldat, care însotia patru cară de proviant şi un 
car cu munitiune, sosi în grabă aducând ştirea, că o pa
trulă austriacă, constătătoare din vre-o 14 oameni, ar 
fi atacat transportul. Eu am primit imediat ordinul să 

plec într'acolo cu 20 cazaci, dar nici urmă de Austriad 
n'am aflat. Se vor fi refugiat în pa.dure. Carăle ajun
seră nevătămate la Bychava. 

20 August. Azi dimineaţă în sfârşit s'a reîntors şi pa
trula de ofiţeri cu stegarul Pudanow. El trăieşte şi e 
sănătos. Duşmani n'a zărit. Absenta sa îndelungată e a 
se explica aşa, că a înţeles greşit ordinul: stegarul a 
rămas în recunoaştere 3 zile şi 3 nopţi, în loc de 24 de 
ore. 

Dimineaţa un cazac din reg. 32. năvăli spre noi, fără 
căciulă şi gâfăind de groază. Din vorbele lui nu ne pu
turăm alege cu nimic: când spunea una, când alta. In 
cele din urmă îns'i. pricepui, că două sotnil ale regimen
tului său au înoptat în pădure, la dreapta şi la stânga 
de infanteria noastră. Peste noapte apoi veniră Austria
cii şi nimiciră ambele sotnii. 

Ştirea aceasta s'a dovedit absolut falsă, căci numai 
înainte cu câteva minute stegarul nostru sosise tocmai 
din partea aceea şi, cum spunea el, acolo domnea o 
linişte deplină. Undeva în apropiere infanteria şi artile
ria noastră ce e mai mult ar fi bătut sdra
văn o întreagă brigadă de cavalerie inimică, 
care ajunsese în mocirlf1. Şi cu toate acestea tre
buie să se fi întâmplat ceva cu cele două sotnii, căci noi 
prinserăm vre-o 30 de cai căzăceşti, din cari cel mai 
multi fără frâu. Cu siguranţă caii se speriaseră de puş
cături, se desfăcură din legăturile lor şi o luară toţi în 
toate părţile, orbeşte, iar cazacii noştri, în aţipeala lor, 
crezură că sunt atacaţi şi o luară la fugă. 

21 August. Astăzi plec ca ecleror la Zdzilovice, 20--
25 verste spre sud dela Bychava. Patrulele constau a
cum din mai multi oameni. Din cei 22 de călăreţi ai mei, 
numai 6 au servit la regiment, ceilalţi sunt oameni lo
calnici dela pescării, iar jumă.tate din ei peste tot nici 
nu au servit. Pe câmp e greu cu ei. N'au nici cea mai 
mică idee despre serviciul de ecleraj şi continuu tre
buie să-i corigi: Când călăresc într'o linie prea extinsă, 
când unul lângă altul, apoi pleacă, Dzeu ştie în ce parte, 
<lin nou se rătăceşte câte unul şi cade în mânilc Au
striacilor. 

Aproape de 6 ore am ajuns în Zdzilowice. Pe drum 
nu am întâlnit pe nimeni. Nici chiar în Zdzilowice. A
cum trebuia să ne îngrijim de cvartir de noapte şi deoa
rece în localitate nu se afla ceva de dai-Doamne, am 
dlărit înapoi vrc-o 8-10 verste şi ne-am încvartirat 
în casa unui pădurar. 

Cc popor ciudat aceşti cazaci! Ei 1111 se pot obici-
1rnl cu gândul. că sunt în răsboiu şi d în fiecare mo
ment pot da nas în nas cu inimicul. Se poartă tocmai 
aşa, ca şi când ar fi ,,casă, în „Staniza". Cum ajung în 
cvartirul tic noapte, îşi desfac cingătorile şi se pun pe 

.. it () • i. N U ~· 

somn. Chiar şi posturile adorm după 10-20 minute. 
Dacă din vitejie ar fi atât de l:1ră grije. mi-ar plăcea. 
Dar ei 11u sunt viteji; din contră. Nu trebuie decât ca 
ziua în amiaza mare să se arate la orizont un Polac 
(ulan) călare şi ei îl iau drept un escadron întreg au
striac şi aleargă ca nebunii, claie peste grămadă. 

ln cele din urmă am pus un post şi ne-am dus la 
culcare. 

22 August. Noaptea a trecut în linişte. Eu nu am în
chis un ochiu şi tot la 20 minute căutam postul, căci ar 
fi fost o prostie să mă încred în el. Cum pleci de lângă 
el, aţipeşte. In orice caz însă nu în urma oboselii. 
Nu am făcut şi cu tot atâta cât şi el? Şi totuş am putut 
să m'.t retin dela somn întreaga noapte. Pe oamenii 
aceştia însă nu-i poţi sili să-şi facă datoria cu conştien
tiozitate. 

Al doilea contingent - aceştia nu sunt soldaţi şi nici 
cazaci, ci. năcaz şi mâhnire. lmi pot închipui cum vor fi 
cel din contingentul al treilea! 

Dimineaţa am plecat spre Bychava, dar trupele noa
stre erau cu 16 verste mai departe (de Bychava) spre 
sudvest, la Zakrzowek, unde am ajuns şi noi pe la 8. 
Mânc se aşteaptă un atac. 

23 August. Eu am fost detaşat cu un pluton, ca avant
gardă. La 3 dimineata m'am trezit. Diviziunea noastră 
a făcut acest marş în două coloane, ca brigăzi: prima 
brigadă spre Zaklikow şi ceealaltă spre Modliborzpsek 
(amândouă localităţile spre sud de Krasnik). Eu am fost 
împărţit la brigada a doua. Către ora 3 am primit ordi
nul să trimit 3 patrule, una înainte ca eclerori şi două 

în laturi ca legătură cu trupele vecine. Eu am ramas cu 
5 cazaci la avantgardă. 

Am mai uitat ceva: înainte de a părăsi Zakrzowek-ul, 
deasupra mea apăru un aparat de sburat austriac şi în 
tot timpul plană deasupra coloanei noastre; cu sigu
ranţă voia să arate duşmanului direcţia marşului nostru. 

Aproape de 10 şi jumătate ore patrula dinainte a
nuntă, că duşmanul a puşcat asupra ei în apropierea sa
tului Polichna şi că infanteria inimică tine ocupat satul 
şi înălţimea care se află spre sud dela el. 

Aproape de orele 11 avantgarda fu la două verste 
şi it1mătate dela Polichna, când cele dintâi şrapnele 

duşmane se sparseră înaintea noastră, două deodată. 

Intreag.ă infanteria se aşeză imediat în linie de bătaie 

şi începu să înainteze; după putin timp însă trebui să 
se adune din nou, căci nu ştiam, dacă Polichna e ocu
pată de duşman sau de trupele noastre? De altcum aici 
trebuia să se afle diviziunea 47 de infanterie (rusească). 

Mai târziu aflarăm, că de fapt Polichna era ocupată 
de Austrieci. Atunci atacarăm energic. Austriecii des
chiseră focul de artilerie - după părerea mea - din 
cel putin trei baterii. (De fapt numai din două. Nota 
trad.) 

Un regiment din prima brigadă se ataŞă la noi. Arti
leria noastră - din cauza lipsei unei poziţiuni bune -
nu intrfl în luptă, când însă în cele din urmă îşi află 

o pozitie, a început să verse un foc infernal: un car cu 
rnunitiuni fu aruncat în aer şi una sau două baterii 
fură reduse la tăcere. 

· Pa~. 3. 

Intr'aceea Infanteria noastră câştigă teren, şi - cu 
tot focul în5:rozitor al infanteriei şi tnitralierelor - îl 
respinse pc duşman din întâiul şi apoi din al doilea 
sat; ambele sate însă ardeau. La spatele satului al 
doilea infanteria noastră dădu năvală asupra unei pozi
ţiuni admirabil întărită cu şanţuri a duşmanului. Vitejia 
de nedescris a rfunas însă făr.ă răsplată: infanteria 
noastră nu a primit ajutor la timp, deoarece noi nu a
veam rezerve ( !) şi trebui să cedeze înaintea focului 
îngrozitor al mitralierelor şi să se retragă. 

Pierderile noastre fură enorme ş; cu deosebire la 
retragere. In tot tmipul noi am stat sub focul şrapne

lelor. 
Către sfârşitul luptei, pe la 8 ore scara, noi cazacii, 

cu totul 38 de călăreţi, am fost puşi să acoperim retra
gerea artileriei. 

Apoi se începu retragerea. De infanterie nici vorbă 
nu mai era: o mare parte căzuse în luptă, iar restul se 
risipise în toate părţile. Una din bateriile noastre rămase 
în poziţie. lncepea să se întunece. 

Atunci veni un artilerist călare cu vestea, că cava
leria duşmană. apare din localitate şi e gata să atace 
bateria. Putin lipsi ca să nu se producă o panică, căci 
noi nu puteam opune unui atac austriac mai mult de 
70 de călăreţi. Cavaleria austriacă însă nu ne atăcă şi 
bateria putu să-şi părăsească nevătămată poziţiunea sa. 

Apoi am fost comandat! ca acoperire a retragerii; 
ofiterii de infanterie îşi adunară resturile împrăşiatc 
~i în caz de urmărire aveau să retină pe duşman, până 
~ând train-ul şi artileria vor fi în sigurantă. 

Austriecii însă suferiseră ca şi noi foarte mari pier
deri, cu sigurantă duble decât ale noastre, şi nu ne 
urmăriră, aşa că noaptea la 2 ore ajunserăm la Zakr
zowek. 

24 August. Pierderile noastre de ieri sunt evaluate 
la 7000 de oameni, iar ale austriecilor la dublu. 

S'a constatat, că noi am ajuns în foc cu aproape :! 
brigăzi şi de aici pierderile cele mari. Diviziunea 47 
(rusească) de care crezusem că se află în drept cu noi, 
se afla la 40 de verste spre stânga şi înapoia noastră. 

In Zakrzowek am putut să adun 70 din cazacii mei. 
Comandantul sotniei nu ştiu unde se află". 

Aici se întrerupe carnetut-. Trebuie să stim însă, 
că pierderile noastre dela Polichna nici pe departe 
nu au fost atât de mari, cum spune autorul carne
tului (14.000); în lupta aceea nu au fost doa.r anga
jati mai mult de 2500-3000 de oameni din regi
mentul Boeriu, cu două baterii şi câteva sute de 
călăreţi. 

Muşlea. 

l!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~~-~--~--~-~-~-----~--~-~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-~-~-~--~~~-~~~~~~~~~~~~ 

VII. 

Cu luarea Vidinului dela regele Ludovic, răs
boiul Tării româneşti cu Ungaria d.inanii 1369 şi 
70 se 1ncheiă. 

Armatele române îşi îndepliniră în mod glo
rios misiunea grea, ce o avuse în anii aceştia. 

Cele două oşti ungureşti au fost bătute şi 
sfărmate, iar rezultatele wlitice ale acestui răs
b-Oiu au fost pentru Tara româneasc: următoa
rele: 

Vladislav, Voivodul Ţării româneşti, rămâne 
şi mai depa.rte în stăpânirea Bănatului Severin, 
până la Caransebeş. 

Nu aflăm dela anul 1365 şi până după moar
tea lui Vladislav nid -un demnitar unguresc cu 
titlul de „Ban al Severinului'', precum nici nu 
exista vre-uin ad ofidail, că cele patru districte 
meridionale ale Bănatului: Melzadia, Orşova, 
Almaşul, /!adia ş.i Berzava să fi fost în timpul 
acesta sub administraţiune ungurească. 

De asemenea, Vladislav rămâne în posesiu
nea f ăgăr~ului, Omlaşului şi Tălmaciului. 

In anu·l 1372, el se intitulează: Vladislaus 
Voivoda Transalvinus, Banus de Zeurinio e~ 
Dux novae p/antationis terrae Fagaras11

). 

Pe o hartă genoveză din sec. XV, ţinutul Si
biiului, adecă Omla,şul, poartă numele de Val
·chia transi(l)vana, iar Tara Făgăraşului este 

11) Frldwalski, Rege.s Mar.iani, § 16, IJ>. 80-84. -Fe
jer, Cod. dipl. IX. 4. 477. 

numită Vlachia12
), adecă formau teritorii ale 

VaJacliiei sau Tării româneşti. 
In ce priveşte posesiunile Tării româneşti 

de peste Dunăre, Vlad.islav cucereŞte Y·idinul şi 
restabileşte drepturi·le Tării .româneşti asupra 
părţii de apus a Bulgariei, un teritoriu, oare din 
timpur.i foarte vechi a fost totdeauna sub auto
ritatea Domnilor Tării româneşti. 

Insă, în urma legăturilor familiare ce le avea 
Vladislav cu principele Straşimir, oare tinea în 
căsătorie pe o soră a sa, dânsul îi încredinţează 
aicestuia administratiunea cetăţii şi a districtu
lui, după cum le avuse Straşimir şi înainte de 
1365, când ai:>oi ·le cucerise Ludovic regele Un
gariei. 

In Vidin, Straşimir este numai un simplu lo
cutiitor al lui Vladislav18

). 

In sistemul de guvernare al Basarabilor era 
s·tabilit un uz, dealtmintrelea foarte vechiu: că 
tinuturile dela frontiere, confiniile (cum erau 
Bănatul, ·făgărasul şi Omlaşul) se da ca un fel 
de apanagiu la fiii sau fratii Domnilor, cari se 
aflau pe tron14

). Ei aveau să le guverneze şi ei 
aveau ·să le încasese veniturile. Insă aceste teri
torii erau ;na1lienabHe; ele aparţineau statului 

11) Jomard, Les monuments de ~.a. geographi.e. 
13

) V1arlis.Jav ;rirrnise pe Straş.imi.r asu11>ra. regelui Wu
k.aşin din Serbia, Eniiel, Gesrh. von Serwien p. 321: 
Ladislaus ode.r Wlayko- liess SE'IDPn Ha.lhschwa.ger 
Straschlmlr aus Widin wider Wukasd1in„. a.usrtickBn. 

1') Haşdeu, Etym, înv. Rom. IV, p. CClII: Pe flul al 

sau cum am zice Domnului, care le-a conferit. 
Tot astfel se ipetrec lucrurile cu Straşimir, 

cumnatul lui Vladislav. El .este liberat din în
chisoarna dela Gumnic, în urma înfrângerei, ce 
o suferise oştHe ungmeşti din partea R.omâni
lor, şi în urma condiţiunilor de .pace între Vladi
slav şi regele Ludovic. 

Straşimir :capătă administratiunea Vidinului, 
-oa un apanagiu, ca o gratia dela voivodul Vla
dislav. 

De altmintrelea, nici nu se poate admite, nici 
din punct de vedere istoric, nici .politic, că Vla
dislav, care nu ·lăsase putemkului rege al Un
gairiei, nici Bănatul, nid făgăraşul, nici Om
lasul, nici Tălmaciul, să renunţe -la nişte drep
turi vechi ale Tării, şi să dăruiască ·lui Straşi
mir Bănatul Vidinului sau Bulg·aria de apus, pe 
care o cucerise din nou cu armele sale, şi pe care 
cu putini ani mai în unmă o vedem iarăş în stă
pânirea Tării româneşti, în mâinile lui Mircea 
cel Mare15

). 

(Va urma). 

doi.loo, Vladislav, eel mai viteaz din toti trei, Alexan
dru Vodi 1a .apus peste Oa;rpa~ oa. duioo a.l Făgăraşului. 
In fine pe Radu ... fiul cel mai tâ-năr, Alex.andru l-a. [ă

cut hain ia.I Severinulul. 
14) Pentru domnia sa asu.pra Vldlnulul, Yladisilav a. 

•Purt.at răsboiu şi cu $işman III (fratele lUJi Str<asimi.r), 
•Mre domnia !}este Bu•lg.ari.a de .mijloc. In .acest răsboiu, 
Şişmin a fost bitut şi alungat -spre Târnova.. Cf. Diolo
ma din. 1372 la. Frldvalskl, Rege.s Mari.ani, şi Haade11, 
Etym. m. Rom. IV, p. CCXXX. 
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Adunarea generală 
a „Reuniunei femeilor române din Arad 

şi provincie". 

Arad, 22 februarie. 

Precum am anunţat în ziarul nostru drn 14 
februarie k!ri s'a ţinut adunarea generală a Reu
niunei fem. rom. din Arad şi provincie. - A
dunările generale ale societăţilor noastre cul
turale nu sunt numai rapoarte simple, aşa cum 
sunt soootite în general, ci ele sunt ocaziuni pen
tru cunoaşterea forţelor de cari dispunem pen
tru ca să muncim cu îndoită putere întru reali
zarea scopurilor •cult.urale fixate ·m statutele 
societătilor. 1Mai ales în oraşul nostru Reuniu·nea 
femeilor române se poate mândri că a colectat 
parale necesare pentru zidirea şcoalei de fete şi 
a luat parte la toate operele culturale ce s'a să
vârşit la noi. 

Intre membrele pezente la adunare am rele
vat pc doamnele: Sofia Beleş, prezidenta Reu
nhmei; Iustina Şerban ca vkeprez., Aur. dr. Pe
tran, casieră; Eug. C. Pop, Elena Goldiş, Adr. 
dr. Ispravnic, S. dr. Papp, Iov. dr. Nemet, M. dr. 
Botiş, t'I. Popovici, Cor. dr. Iacob, Livia dr. Vuia, 
Hermina Vasilon, d-şoara Vet. Petran. d-nii Va
si!e Goldiş, dr. Rom. Veliciu, dr. O. Crişan, dr. 
Lazar Iacob, C. Savu, Petru Vasilon şi V. Stan
ciu, secretarul R.euniunei. 

După deschiderea adunării generale prin 
d-na Sofia Beleş şi alegerea unei comisiuni pen
tru verificarea procesului verbal secretarul V. 
Stailâu ceteşte ra:portul general al anului 1914 
pe care-l dăm şi noi în întregime, apoi raportul 
cassei prezentat de d-na casieră Aurelia dr. Pe
tran, din oare se vede că averea Reuniunei este 
de prezent 5027 cor. şi 4 fii. Adunarea generală 
primeşte şi aprobă rnpoartele prezentate şi co
mi~i!Inca de -cenzurare a socotelHor cassei prin 
r.;_iportorul d. dr. Romul Veliciu exprimă rnul
ţ{unită protocolară d-nei cassieră pentru mun
ca neobosită ce a depus-o pentru reuşita .colec
te!Gr întrepri.nse de ·Reuniune în folosul fami
liilor celor concediaţi. 

Tot în a·ceasta adunare genera-tă, s'a resti
tuit comitetul şi oficianţii Reuniunei. La propu
nerea comisiunei de candidare: d-nele Dr. Ia
cob, 11. Arjoca şi H. V asilon, d-nii Vasile Ooldiş şi 
Petru Vasilon s'a ales de prezidentă d-na Sofia 
Beleş, viceprezidentă d-na Iustina Şerban, ca
sieră d-na Aurelia dr. Petra.n, iar în comitetul 
·Reunitmei d-nele Elena Goldiş, Valeria Herba.v, 
Adriana lsvravnic, Georg. Lllfwian, lov. Nemet, 
F.ug. C. Pop, Sofia Papp, Florica Popovici şi 
Ecat. Vâ(an. De secretar al Reuniunei s'a ales d. 
Vfr:tor Stanciu iar ca bărbaţi de încredere (.con
~Hieri) d-nii Vasile Goldiş, dr. C. Iancu, Petru 
Va.silon şi dr. R. Veliciu. 

DPpă votarea bugetului fixat pe anul 1915 
s'a ridicat şedinta adunării generale având cu 
totii încrederea că Reuniunea fem. rom. din A
r :1.d ~i provincie, fără să se abată <lei.a calea bă
tntă până acum va lucra şi mai departe pentru 
scopurile culturale ale ţinutului nostru. 

D. secretar al ·Reuniunei a cetit apoi urmă
torul raport general despre activitatea Reuniu
nei . . , . , _-c. - J ~~~ 

Doamnelor şi domnilor! 

După ce am văzut cu ochii realizat unul din
tre visurile noastre, prin ridicarea edificiului 
şcoalei civile de fete din preajma episcopiei gr. 
or. române, terminat şi dat destinaţiunei sale 
anul trecut, anul acesta, - stăruind spre ţintele 
vechi ale Reuniunei noastre, - am bătut ace
leaşi căi ca şi în trecut. Căci, chiar şi dacă sco
pul mai deaproape fixat în statutele Reuniunei 
noastre este înfiinţarea şi susţinerea unei şcoale 
de fete, câştigând mijloacele necesare prin co
lecte şi conveniri, nu mai puţin adevărat e şi 
faptul, că şcoala e numai chiagul care ne adună 
pe toţi pentru o muncă colectivă culturală, spre 
binele publlc, este fermentul Gare ne pregăteşte 
generaţia viitoare, pe care vrem să o educăm 
noi. este mijlocul prin care formăm viitorul no
stru. Şi dacă întemeietorii acestei Reuniuni au 
fost conştii de aceste lucruri, noi ne-am ţinut 
de datorinţa noastră din acest an, - şi vom con
tinua şi în viitor, - ca pe lângă ajutornl ce-l 
vom da şcoalei, trecută în proprietatea Conzi~-
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torului gr. or. rqm. din Arad, să facem educa- Crăciun s'a intreprins o colectă pentru fondu~ 
tia, să strângem rândurie celor eşiţi din băncile Augusta din care s'a dat soldaţilor daruri de 
şcoalei şi intraţi în şcoala vieţii; ne-am tinut de Craci un. Rezultatul acestei colecte: 87 cor. s'a 
datorinţă să strângem rândurile prin conveniri trimis la destinaţiunea sa. Colectele acestea la 
sociale, prin prelegeri publice. Am crezut că cari a desvoltat o deosebită activitate casiera 
acei cari au avut şi au de ţintă ajutorarea unei Reuniunei noastre dna Aurelia Dr. Petran au 
şcoale, nu au dreptul să fie nepăsători şi să lase fost activitatea Reuniunei ca corporatiune, dar 
din mânile lor conducerea tinerimei, care va fi cu bucurie putem constata că afară de aceasta 
generaţia de mâne. Ca să îndrăgim aceea ce e activitate oficiaiă, atât doamnele din comitet 
al nostru, viitorul nostru, trebue să arătăm ti- cât şi damele române din oraş şi provincie au 
nerilor ajunşi în viata ce avem şi ce putem face. implinit datorinţele lor în aceste vremuri cu 

Ca modeste manifestări pentru ajungerea un entusiasm şi o abnegaţie oare, chiar şi da.:.:ă 
acestui scop amintim conferenţele publice înce- nu este oficială a Reuniunei, nu o putem lăsa 
pute anul trecut la şcoala de fete, dintre cari neamintită în acest Joc. 
despre unele s'a raportat şi în raportul general \X Cu durere trebue să amintim moartea eroică 
al anului trecut. In anul 1914 s'au tinut :; con- '>.N. secretarului Reuniunei noastre. Dr. Avram 
ferenţe publice cu cântări, lecturi, audiţii muzi- 1t'_ădean, entusiastul profesor al seminarului de 
ca:le şi jocuri naţionale . .Pentru ca aceste prele- rici, omul priceput şi capabil de muncă, care 
geri să fie mai atrăgătoare în viitor, s'a cum- p îngrijit 2 ani afacerile secretariale ale ·Reu
părat din venitele conferenetelor ş averea Reu- ~1itmei noastre, străpuns de 3 gloanţe duşmane 
niunei un schiopticon (globoscop), pentru sala iîn pădurHe din jurul Przemyslului şi-a dat no
de gimnastică a şcoalei de fete, un podiu şi per- /4 lJilul său suflet în mânile Creatorului. Munca 
dele înt1mecate Ia tereştri. desinteresată ce a depus'o fostul secretar pen-

Cu acelaş scop de a strânge rândurile şi de tru Reuniunea noastră nu poate avea altă răs
" câştiga mijloacele necesare pentru scopurile plată decât amintirea pe care o vom păstm şi 
l\euniunei, s'a aranjat în 19 febr. n. 1914 un hal 1

1 
rugăciunea ferbinte îndreptată către Cel-de-sus 

costumat. Chiar dacă nu am privi succesul ma- ca în împărăţia drepţilor săi să-i facă parte de 
terial al acestui bal, prin care s'a strâns 805 cor. I acelaş loc de care s'a bucurat în inimile celor 
64 fii. nu putem trece neamintit că succesul mo-1 de pe pământ. 
ral al acestui bal, a satisfăcut inimile tuturora. Când presentăm acest raport general rugăm 
Costumul nostru naţional s'a dovedit şi de astă- , On. adunare generală să-l ia la cunoştinţă ~i 
dată haina cea mai practică şi podoaba cea mai aprobând si:. dea comitetului absolutoriu pe anul 
aleasă pentru orice fel de manifestări nationale. I 1914; să exprime condoleanţele sale pentru 
Incurajaţi de acest succes, care s'a adaus suc- moartea fostt;lui secretar Dr. Avram Sădean; 
ceselor din trecut ale costumului românesc, vom după ascultarea şi revizuirea raportului casierd 
stărui şi ·în viitor pentru triumful portului simplu dna Aurelia Dr. Petran să fixeze bugetul anu
şi frumos, care este o plăsmuire artistică cu lui 1915 şi să restaureze comitetul alegând atât 
gust şi practică a părinţilor noştri. Ca un semn fu11ctionarii cât şi membrii din comitet pe ciclul 
al acestei convingeri a noastre, la şcoala de 1915-17. 
fete în locul fustelor costisitoare, ce le coseau Rap. 
elevele la orele de lucru de mână în ci. IV, s'a 
introdus chindisirea costumelor naţionale; mai 
departe ne-am propus ca în viitor să traducem L 
în faptă propunerea bărbatului de încredere al a 
comitetului nostru, d. Vasile Ooldiş, înfiintând ani 
o şcoală de industrie casnică î-n forma unui curs 
complementar pentru industria de casă şi me-

aniversarea de patruzeci de 
ai arhiereului mitropolitului 

dr. V. Mihalyi. 
naj pe lângă şcoala de fete, procurând unelteie 
necesare unui astfel de curs. Ven. Consistor 
ci încuviinţat în anul trecut reînfiintarea cursu
lui complementar în care, absolventele celor 4 
el. civ. pentru completarea cunoştintelor învaţă 
lucru de mână, menaj, contabilitate, limba şi 
lit. rom. şi I. străine în un an de zile. A:cest curs 
s'ar transforma în un curs cu 2 clase, dintre 
cari în una să fie primite şi absolventele şcoa
lei poporale, tărance mai cu stare, cari ar în
văţa menajul şi industria casnică cu scopul ca 
să fie ţărance fruntaşe în satele lor. Un răsboiu 
şi cele câteva unelte necesare ar aduce mari 
servicii portului românesc din aceste locuri. Da
că acest curs nu s'a înfiintat aşa cum am plă
nuit e a se atribui împrejurărilor. cari au che
mat nu numai bărbaţii la hotarele patriei noastre 
dar şi ipentru noi au dictat alte căi şi alte îndato
riri. Insă când se va sălăşlui pacea pe plaiurile 
noastre, acest proect se va înfăptui ca un mo
dest început. prin întregirea cursului comple
mentar dela şcoala de fete urmând ca să se 
desvolte cu timpul tot mai mult. 

La congesul „Uni unei femeilor române" ti
nut în Sibiiu la 8 şi 9 Iunie 1914 am fost repre
zentaţi prin dna vicepresidentă Iustina Şerban 
şi d ... na Maria dr. Botiş n. Cioban ca membră 
a comitetului. Despre acest congres s'a scris in 
„·iarele dela noi şi a~a ne luăm voia numai să 
amintim faptul că în comitetul „Uniunei" a 
fost aleasă şi venerabila noastră presidentă, 
ceeace e fără îndoială o recunoaştere a actiY1-
tătei acestei Reuniuni. 

La sfârşitul Junei Iulie a încetat activitatra 
culturală a Reuniunei noastre fiindcă atunci 
când lumea sufere când fiii natiunei noastre a
leargă întru apărarea patriei, locul femeilor e 
să ajute această operă prin alinarea suferinte
lor celor rămaşi acasă, prin mângăierea şi a.iu
torarea familiilor celor concentraţi, comitetul 
„Reuniunei" noastre a întreprins o colectă a 
cărei rezultat de 3116 cor 36 fii. am transpus'o 
Societăţii de ajutorare a celor concentraţi. Din 
averea Reu11iunei am dat 100 cor. pentru ca din 
nceastă sumă să se procure lfmă şi material de 
haine călduroase ce le-a împletit pentru solda~i 
elevele şcoalei civ. gr. or. rom. de fete. De 

In sărbătoarea de Luni - Intirrroinarea 
Domnului - s'au împlinit 40 de ani, de când I. 
P. S. Părintele mitropolit Victor a fost înăltat 
la treapta arhieriei. 

In alte împrejurări, am fi sărbătorit cu alt 
avfmt acest jubileu, dar vremile grele de acum 
ne-au silit să ne restrangem în cadre mai mo
deste. 

Părintele mitropolit a ·celebrat, în ziua jubi
lară, sfi1nta liturghie cu asistenta Veneratilor 
membri capituiari şi ai clerului gremial, rostind 
cu acest prilej o înălţătoare cuvântare. Credin
cioşii L'au aclamat, cu strigăte de <;ă tră
iască"! 

După serviciul divin Veneratul Capitlu, cle
rul gremial si functionarii arhidiecezani si-au 
prezentat omagiile Exc. Sale, prin graiul vene
rabilului decm1 al Capitlului, părintele canonic 
Gavril Pop, urându-i încă multi ani de păstorire, 
în fruntea turmei cuvântătoare. 

Părintele mitropolit a răspuns, adânc emo
tionat, acestor urări de bine, asigurând pe cei 
prezenti, că va stărui până la cea din urmă su
flare, să muncească, după cea mai bună a Lui 
convingere, pentru binele bisericei şi al neamu
lui, fără a se abate întru nimic dela apărarea 
marilor interese, ce i s'au încredintat din partea 
înaintaşilor de fericită pomenire, transmitân
du-le, la vremea sa, ca un clenodiu posteritătii. 

A urmat receptiunea diferitelor corporatiuni 
din loc, cu cari Exc. Sa s'a întretinut afabil, 
contribuind şi cu sume în:;,,,„ .,,1„ '"'ntru pro-
movarea singuraticelor institutiuni cultural"' de 
aici. 

Asa a decurs aniversara a patruzecia de ar
hierie a I. P. S. mitropolit Victor. 

Lumea din afară, începând cu nuntiul apo
stolic din Viena, şi-a prezentat şi ea omagiile 
în fata Venerabilului prelat septagenar, ală tu
rându-se la urările de bine ale credincioşilor 
noştri. 

Dăm mai la vale, în rezumat, aceste feli
tări. 

Viena. 

Fausta occasione q1ra Excelentia Tzza quadra
gesimn anniversarium suae episcopalis co11secra
tio11is celebrat, velit benigne excipere gratulatio-

1 
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I 
11es et vota quae libenti animo exhibeo incolumi- I 
tatis et diuturnae conservatio11is Excellentiae Tuae . 
in bonum ecclesiae catolicae rumenae. I 

Scaplnelli, nuntius. 

rimai al foaiei numite şi sub dsa s'a săvârşit 
talşificarea. Poate că se va ţinea îndemnat să 
Hie spuină, că de ce? Da, de ce, de ce? ... 

. '\ Arad. 

La norocoasa împlinire a patru decenii de ar
hieri.e primeşte Te rog şi felicitarea mea cordială, 
implorându-Ti via~ă cu deplină să11ătate pentru 

. „ noul deceniu. 

~ . 

T 
I 
I 
i 
i 

lgnatie, episcop. 

Excelenta Sa a mai fost felicitat de următorii: pro
topopul Muntean din Boutar, protop., poporul şi inteli
genta din Bistriţa, protop. din Reghin Ariton M. Popa, 
pentru întreg districtul protopopesc, protop. din Bandul 
de câmpie, Decei în numele credincioşilor din distric
tul său, adm. protop. Vasiliu Urzică, protop. Coiocnei 
H;\,ţăga.n, vicarul for. din Făgăraş Iacob Popa şi cap. 
f.miliu Habor, protop. Iosif Costin şi credincioşii din 
Turda, Iuliu Nistor protop. în Târgul Murăşului, Iuliu 
Montani, protop. Zlatna, Câmpian protop. în Gyergy6-
szt.-Mikl6s, Dr. Laurean Luca, Arad, protopop, Togan, 
protop. în Sibiiu, Ieronim Dănilă protopopul Cătinei, 
preotul Ieronim Man şi credincioşii din Băgău, preotul 
şi credincioşii din Vereşmort, Iuliu Suciu preot în Abrud, 
Laurentiu Nk:oaiă ilistra, Mircea Thomas, l3arcut, preo
tul şi credincioşii din Braşov, Societatea clericilor din 
Gherla, Virgiliu Popescu Bucureşti, Arseniu Bunea Si
biiu, Bitea Teuşiu, Margareta şi Vasile Dr. Meşter Turda, 
Dr. Laurentiu Pop, Dr. Geor~c David şi Dr. Alexandru 
Jordia, Abrud şi o multime de străini. 

„Unirea". 

>;:::=======--=========== 

Cum se lalşilică adevărul. 
In numărul 41din10 februarie n. al zia

rului budapestan „Pester Lloyd'' (ediţia de 
dimineaţă), a apă·rut un artÎICol despre bravu
roasa purtare Î'n faţa duşmanului a căpitlnului 
Dagobert Todt şi a trupei comaml1ate de el: 
l1atali:onul vâinătoriilor de câmp 'l1Umăml 2J. 
Despre aicest batalion de vânători se spun în 
articol unnătoa1rele: ,„Das k. u. k. f eldjăger
batcrllion Nr. 23, dessen Mansoha:tt zum gros
seren Theil aus Rwnănen, zum geringen aus Un
aarn und Deutschen besteht, und sich aus Sie
benbtirgen e:rgănzt, · rfrckte entlang des Sa
ve" etc. (Batalionul vânătorilor de câmp ces. 
şi reg. Nr. 23, compus în cea mai mare parte 
din Români, în mică parte din Maghiari şi 
Germani, şi care se întregeşte din Ardea·!, 
înaintase dealt.mgul Sa vei", etc.) 

Acest articol al lui „Pester Lloyd" N •re
produce şi foaia din Sihiiu, „S. D. Tageblatt", 
numărul de Sâmbătă, 13 febr. n. în într ~me 
şi exact. Numai partea r€!produsă de nai e 
falşificată astfel: „Dais k. u. k. f eldjăgerbatail
.Jon Nr. 23, dessen Mannschaft aus Saclzsen, 
Magyaren und Rumănen. besteht, und sich 
aus Siebenbiirgen ergănzt, riickte entlang der 
Save", etc. (Batailionul vâinătorilor de câmp 
ces. şi reg. Nr. 23, compns din Saşi, Maghiari 
şi Români şi întregit din Ardeal, în~intase 
deallllngul Savei" etc.) 

f alşifica.rea e evidentă. E doară vorba de 
o reprooocere, care trebue să fie exactă. Ten-

• dinta falsificărei încă e evidentă: „iubirea" e 
atât de mare faţă de noi, Românii, încât 
nici 'la jertfe pe câmpul de răsboiu, unde ne 
vărsăm sângele şi ne dăm viaţa pentru tron şi 
patrie, nu ni se permite din o anumită parte 
săsească, ca noi să fim în majoritate, ci se fal
şifică iadevărul, se falşifică datele oficioase, 
textul :reprodus şi se pun Saşii în frunte!... 
Dacă cu documente proaspete şi controlabile 
se procedează astfel faţă de noi, ne putem 
închipui, cum au fost şi sunt întrebutntate în 
contra noastră documentele vechi, ţinute as
cunse şi necontrolabile din partea. noastră!... 
Din întâmplare d. Emt1 Neugeboren, deputa
tul Sibiiului, e de câteva zile redactorul inte-

(T. R.) 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budape~ta, 20 f ebr. - In Polonia rusească 
continuă focul potentat al artileriei şi infanteriei. 
Spre sud dela Tarnow şi la Dunaieţ s'au desfă
şurat lupte mai violente pentru posesiunea pozi
ţiunilor anterioare ruseşti. Contraatacurile duş
manului au fost respinse sângeros de mai multe 
ori. 

ln Carpaţi pe frontul ce se întinde până în 
regiunea dela Wyskow situaţia generală nu s'a 
schimbat. Aproape în toate punctele se dau 
lupte. 

ln Galiţia sudostică, duşmanul nu s'a putut 
menţine în poziţiile sale tari ce le avea spre 
nord dela Nadworna. Cedând celui din urmă 
definitiv atac al nostru. duşmanul s'a retras spre 
Stanislau, urmărit de cavaleria noastră. 

Berlin, 20 Febr. - Dela cartierul principal 
german se anuntă: Pe câmpul de răsboiu din 
ost în regiunea spre nordvest dela Grodno şi 
spre nord dela Suchawola nu e nici o schim
bare esenţială. 

Spre sudvest dela Kolno duşmanul a fost -·a
runcat în poziţiunile lui anterioare dela Lomza. 

La sud de Myszynice, spre nordost dela 
. Praszynysz şi spre ost dela Rozionz au avut 

loc lupte de importantă locală. 
Pe câmpul de răsboiu din apus. în Cham

pagne, spre nord dela Perthes şi spre nord dela 
La Mesuil Francezii au atăcat cu forte foarte 

· puternice. Toate încercările duşmanului de a ne 
sparge frontul an eşuat. In unele părti mai mici 
duşmanului i-a reuşit să pătrundă în tranşeele 

· noastre cele mai dinainte; aci lupta continuă. 
Dealtcum duşmanul a fost respins, având el 
pierderi mari. 

Spre nord dela Verdun am respins de a~c
menea un atac al francezilor. . 

La Combres francezii, după ce artileria a 
pregătit terenul prin un foc violent au năvălit 
din nou asupra noastră. Lupta e încă' în curgere. 

In Vosgi am ocupat cu asalt pozitiunt:a prin
cipală a duşmanului în lungime de 2 chilometri 
pe înălţimile ce se găsesc spre ost dela Sul
zern, precum şi Reichsakerkopf spre vest dela 
Mtinster. 

Pentru înăltimile ce se găsesc spre norJ 
dela Mtihlbach lupta continuă. 

Am ocupat după o luptă Metzeral şi Son
dernach. 

Budapesta, 21 febr. - In Polonia şi Galitia 
occindentală situaţia în general nu s'a schim-. 
~at. Ziua de ieri a fost mai liniştită. In Carpaţi, 
111 cursul luptelor ce se dau intre Duela şi Wys
kow am respins iarăs mai multe atacuri ale 
Ruşilor, cauzând duşmanului pierderi grave. 
Am făcut prisonieri cu acest prilej 750 de Rusi. 
Operaţiunile noastre spre sud dela Nistru con
tinuă. In Bucovina e linişte. 

Berlin, 21 f ebr. - Oei a cartierul principal 
german se anunţă: La Nieuport un vas duşman, 
probabil căutând după mine s'a lovit de o mină 
şi s'a cufundat. Torpiloarele duşmane, deschi
zând focul asupra lor au dispărut. Pe drumul 
Ohelvet-Ypern şi spre sudost dela Ypern, dea
lungul canalului am ocupat câte o tranşee şi am 
făcut câţiva prisonieri. La Champagne după 
luptele grele din ultimele zile, a fost relativ li-

. nişte. 
La Combres am respins 3 atacuri viguroase 

ale Francezilor făcute cu forte m~ri, cauzân
du-le perderi grave. In Vosgi atacurile noastre 
progresează.Spre sudost delaSulzern am ocupat 
Hosarotberg, înălţimile de lângă Hort şi majc
riştele Prizl şi Widental. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, spre norJvest 
uda Grodno n'a avut loc nici ieri o schimbare 
mai esentială. Spre nord dela Ossoviet, spre 

Pasz. ·!J. 

ost dela Kolno şi pe linia dintre ,Prasnet şi \'i
stuia ~spre ost dela Potoc) luptele continuă. In 
Poloma, spre sud dela Vistula uu e nimic nou. 

Soldati englezi în Belfort . 

Zurich. - Se afirmă că la Lyon şi Melun au 
sosit câte 100,000, iar în Belfort E0,000 soldati 
englezi. 

lnrfânger ::-, ofensivei ruseşti în 
cc!_ltatul Sâros. 

Budapesta. - Dela :·~trtierul pressei se a
nunţă: In luptele ce s'au 'lat în partea nordică 
a _comitatui.ui Săros, sitt . iia Ruşilor a fost de
ph~ zd~uncmată . .Pe ma> l drept al Ondavei nu 
mai există duşman. Câşfo~ăm mereu teren. 

Eliberarea Przemyslului. 

.. Amsterdam. - Ziarele engleze scriu că Ru
şn nu vor putea în curând respinge ofensiYa 
austro-ungară, aşa. că vor fi constrânşi să re
nunte la asediarea Przemysului şi să evacueze 
Lembergul. 

Incordarea reiatiilor între Bulgaria 
şi Orecia. 

Sofi~. - Guvernul bulgar a remis azi gu
vernului grecesc protestul său împotriva con
c~r~trărilor de trupe greceşti la graniţa Bulga
ne1. Dacă până Duminecă nn va avea loc nici 
o schimbare, în Bulgaria se va ordona mobili
zarea parţială. 

Noul opriri de export în Italia. 

Roma. - S'au pui li .at la Roma noile de
crete prin c:ari se opr,·.~te exportarea unor pro
duse cari până acum : " fuseseră încă prohibită. 
Principiul, la care S<' inspiră aceste noui mă
suri, este de a se 01 ri exportul a tot ceeace 
poate să servească drept hrană atât pentru om 
cât şi pentru vieţuitoare. Nici o excep(iune nu 
se va îngădui, în afară doar de unele cazuri 
l;ând e vorbă de a se înlesui un schimb cu alte 
P!o~ucte de cari s'ar simţi nevoe în cuprinsul 
tarei. 

Pentru că năvile venind din străinătate şi 
încărcate cu mărfuri destinate consumului intern 
italian să nu fie stingherite pe drum în mersul 
lor şi să nu fie oprite de a acosta în porturile 
de destinaţie, guvernul din Roma a dispus ca 
vasele de răsboiu să exerciteze o strictă supra
veghiare în zona apelor teritoriale. 

Cum d. Witte judecă sltuatia. 

Berlin. - la Petrograd a apă.rut o broşziră 
întitulată „Puterea militarii a Rusiei". Această 
publica(ie ar fi fost întocmitll din îndemnul şi cu 
colaborarea contelui Witte, cunoscutul econo
mist şi om politic rus. 

Cartea cuprinde, printre altele, un intenviev 
al fostului ministru de finanţe rus, care declară 
că Rusia a putut să ajlUlgă puternică mulţumită 
păcei de care s' a bucurat şi că militarismul să11 
a coniribuit scl grăbească conflagraţiunea eu
ropeană. De aceea Witte a susţinut în totdeauna 
că ar fi nimerit să se închee o alianţă între Ru
sia, Franţa şi Germania. Jmvăratul Wilhelm era 
chiar favorabil acestei idei. Dacă răsboiul s'ar 
fi amânat, s' ar fi rezolvat în folos11l Rusiei. 

Tinta Rusiei, după contele Witte, ar trebui 
să fie Bosforul, care na prezintă pentru Anglia 
şi pentru ·f ranta acelaş interes pe care-l are pen
tru Rusia. - Deocamdată numai Anglia poate 
să capete eventual unele foloase. D. Witte se 
îndoieşte că riisboiul de f a(ă să aibă rezultate 
hotărîtoare. 
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INFORMAŢI UNI. 
Din faptele eroilor fără nume 

lntâmplare adevărată. -

Arad, 22 Febr. n. 1915. 

Pe vârfurile Carpatilor, acolo, unde nainte numai 
fiare sălbatice, lihnite de foame, îşi târau trupurile isto
vite; unde numai vulturii îşi făceau rotirile de zi, un 
puiu de vultur, un Român, face paza, singur; în îndepăr
taţii Carpaţi, de cari numai ca prin vis îşi aminteşte, 
c'ar fi auzit undeva, poate în şcoală; pe un lanţ de 
munti stă el, care numai în poveşti a auzit de munţi 
de se bat în capete. E Oh .. „. M„ .. , fiu al întinsului, al 
câmpiei, de pe marginele Banatului şi el stă în reali
tate pe munte. - Şi lucru ciudat! Munţii, stâncile acelea 
grozave, prăpăstiile cari înghit afunzimi de necrezut, 
nu-l farmecă: nu-l miră nimic. El era preocupat de alt
ceva, de copilaşii să-i rămaşi în grija unei mame bol
nave, la ei se gândea, că-i ştie la un codru de pâne; 
ce fac bieţii, dacă şi acela se sfârşeşte? Ce pot face, 
mai trăiesc, dacă da, pentru ce nu-i scriu; ultima scri
soare a primit-o acuma şase săptămâni. 

Nu era nimeni să-i spună, că în munti poşta numai 
pe nimerite ai unge pe soldaţi!! Se gândea bietul Ia 
toate astea, - la ce s'ar fi cugetat la altele, când ma
ştera soarte prin aşa locuri urite !'a dus. 

Ce-l înviorează în frigul acela mare, în gerul cum
plit, e recitirea scrisorilor primite dela nevastă şi copii, 
scrise la sterţ, la un muc de lumânare, printre lacri
mile lor de dragoste. 

Iată, însă, că din depărtarea nemărginită o mogâl
deaţă se vede apropiindu-se. Soldatul nostru îşi şi în
dreaptă arma gata spre descărcare, când, ca din mor
mânt venind, aude glasul bunului său căpitan. li întinde 
o scrisoare, sosită, ce-i drept, de două săptămâni, pen
tru el însă nu ăsta-i lucrul de căpetenie. Vorba e, c'a 
sosit! Şi încă dela Iubiţii săi orfani. Cunoaşte doar scri
erea preotului Silviu, care adresează toate cărţile săr
manei femei. Scrierea el numaJ bărbatul e în stare s'o 
descifreze şi poştaşllor le trebuie scrisă, ca pe carte, 
dar tas' că nici popa nu se dă! 

Astea le vede Oh„ .. , ca prin vis, toate aşa mistic se 
petrec înaintea ochilor lui; nu-şi dă seama, că supe
riorul, ce-l stă înainte, îl scrutează cu ochii şi clatină 

odată de douăori din cap. Apoi îl întreabă: 
- Ce ai tu, Oh.„? Pata ţi-e ca ceara?! 
- Nu ştiu dom'le, da' mă cam dor ochii. 
- Du-te la ambulantă, frate, căci altcum nu-i bine 

de tine; o să te îngrijească domnii medici şi ştii, că te 
vei însănătoşa! 

- PorunclJ am slJ stau la pazlJ pdn' la amiazi şi a

cum sunt numai noatl ceasuri. Cu supunere, da' nu pot 

merge. 

După lungi stăruinţl căpitanul abia-I putu face pe 
soldat să-l asculte, care amorţit, cum era de ger, nici 
chiar ochii nu şi-i putea mişca, iar fata-i era ţeapănă, 
îngheţată. , 

A tot mers pe calea ce ducea spre ambulantă şi 

poate s'ar fi prăpădit în drum, dacă nu ar fi întâlnit 
în cale un camarad, care şi el tot spre acolo plecase şi 

care văzându-l în aşa stare, ca pe un frate de sânge, 
ce-i era, de subsuori l'a dus la o casă din drum, de 
unde, revenindu-şi în ori, - l'au expediat ta locul, 
unde a căpătat apoi îngrijirile necesare. 

Pe cât ştiu, acum e într'un spital din tară, însă cu 
degetele dela mâni si picioare tăiate, dar cu suflet în 

oase. 
Bi/1i1ş, 191~. 

fremle Nereantul. 

Alegerile pentru sinoadele eparhiale.. Expi
rând la Dumineca Tomii din acest an mandatul 
deputa(ilor noştri la sinoadele eparhiale pe pe
riodul 1912-1913-1914, eionsistoarele noastre 
eparhiale se îngrijesc de cu vreme de organi
zarea statutară a nouilor alegeri prin publicarea 
circularelor ·trebuitoare şi obicinuite. 

ln dieceza Aradului este fixat astfel: 
a) pentru alegerea deputa(ilor mireni pe te

ritorul consistorului arădan: Duminecă, în 22 
februarie (7 Martie) a. c.; iar pe teritorul con
sistorului din oradea-mare: Duminecă, în 15 
(28) Februarie ort în Dumineca dela 22 fe· 
bruarle (7 Martie) a. c. 

b) Pentru alegerea deputaţilor din cler pe 

,.ROMANUL11 

te'itorul consistorului arădarz: Joi, în 19 Fe
bruarie (4 Martie) a. c.; iar pe teritorul con
sistorului din Oraclea-mare: Joi, în 5 (18) Mar
tie a. c. 

Scrutiniul alegerilor deputatilor sinodali mi
reni s'a fixat, pe teritorul consistiorului arădan 
Pe ziua de 8 (21) Martie a. c.; iar pe teritorul · 
consistorului din Oradea-mare TJe Joi, în 5 (18) 
Martie a. c. 

Inimi nobile. D. Petru /onaşiu, secretar do
menial a predat administraţiei ziarului nostru 
suma de 100 cor. din partea dlui Antoniu Mo
cioni de f1ae11 pentru cărti si ziare pentru ră
nitii noştri. In acelas scop am primit 3 cor. dela 
d. Nicolae Mihai (feldpost nr. 70). 

Distingerea unui sergent-major român mort pe 
câmpul de luptă. Batalionul ces. şi reg. de Sappeuri 
Nr. 12 din Alba-Iulia a transpus magistratului 
oraşului Braşov o medalie de argint pentru vi
tejie el. I. pentru sergentul-major Ioan Salveţ, 
căzut pe câmpul de luptă, alăturând următoa
rea scrisoare: 

„Stimată d-nă văduvă Salvet născută Mol
dovan. Comanda suvremă a armatei a conferit 
fiiul1ti d-tale, sergentului-major Ioan Salvet me
dalia de argint d. I, pentru ţinuta sa vitează în 
faţa -duşmanului. Acea..c;tă medalie ţi-se trimite 
alăturat pentru veşnica amintire a fiului d-tale 
viteaz şi te rog s' o primeşti cu cinstea care i-se 
cuvine. - Tunnayer m. p. locotenent. 

Predarea medaliei mamei, care a dat naştere 
unui fiu erou, se va face prin primarul Dr. Karl 
Schnell. 

Serbare şcolară în Blaj. Cetim în „Unirea": 
„Societatea de lectură" a tinerimii gimn. din 

. Blaj, urmân<l înţeleptei orânduieli a fericitului 
episcop de pe vremuri, Origorie Maior, a prăz
nuit şi în anu1l acesta -, cu mare solemnitate, 
ziua de 12 februarie st. n. sărbătoarea ss. trei 
ierarhi. A aranjat adecă în dnstea patronilor 
gimnaziului o frumoasă şedinţă festivă cu un 
variat program, la care a participat Ex. Sa mi
tropolitul, corpul profesoral, şi un frumos pu
blic din Blaj şi jur. S'au declamat poezii, s'a ro
stit un discurs în ca-re s'a fixat oameni şi mo
mente din istoria şcolilor noastre şi amăsurat 
dor.intii fundatorului acestei serbări, s'au rostit 
în latineşte, greceşte şi nemţeşte: omilii de-ale 
sfântului Ioan Ou.rădeaur. 

Constituire. Societatea teologilor din Lugoj s'a 
constituit în modu·! următor: 

Prezident: I. Pop ele Zăicani, teol. a. IV; 
vkeprezi<lent: Ioan Târziu, teol, a. III; secre
tar literar: Valeriu Bora, teol. a. IV; bibliotecar: 
Ioan Peteanu, teol. a. IV; cass.ar: Vasile Ghitiu 
teoL a. IV; v.-bibliotecar: htliu Covrig, tool. a. 
III; controlor: Dumitru Popa, teol. a. III; notar 
al şed. cens.: Madan Hi ca teol. a. II; notar al 
şed. adm.: Leon Iubaş, teol. a. I; econom: Va
sile Moldovan, teol. a. II; membri în c'Om. censu
·rătoare: Gheorghe Medoia, teol. a. IV, Octavian 
Pop, teol. a. IV, Virgil Muntean, teol. a. III, Ghi
ţă Văgălău, teol. a. Jll, Virgil Marian, teol. a. II, 
fitimiu Pan<lrea, teol. a. II, Vicror Belu teol. a. 
I, Oheorge Ţiarina ,teol. a. I. 

Glotaşii născutl în anii 1878-1882 cari au 
fost asentati cu prile.iul controlelor ce au avut 
Ioc în Decemvrie 1914 şi aveau să-si înceapă 
serviciul militar la 1 Martie, în baza unei ordi
natiuni mai recente vor avea să se prezinte la 
respectivele comande militare numai în 15 Mar
tie. 

Dela „Clubul Român'' din Viena. In 14 I. c. 
,,Clubul Român" din Viena a avut o serată. 
Tânărul pianist, Dominic Ratizt cunoscut în Bă
nat si t-Junedoara s'a prezintat coloniei române 
din Viena. Sala dela magistrat (istorică pentru 
colonia română de aici, întrunindu-se în acea
stă sală pentru prima dată Românii din Viena 
chemati de Exc. Sa d. general Lupu, generosul 
protector de azi al clubului si preşedinte al so
cietătii bisericeşti) a fost tixită de r~omâni dor
nici de ~raiu si muzică românească. Cel mai 
bătrân membru al comitetului d. Radu, functio
nar la consulatul român salută oaspetii şi in· 
vită pe primsecretarul, d. Al. S. Iorga să intro
ducă serata de azi. După o scurtă conferintă 
despre .• Ritmul artelor româneşti" începe con
certul. O. Rati11 cântă câteva piese moderne e
xecutate cu atâta virtuozitate încât am rămas 
frapati cu toate că aici, unde zi de zi ti se dă 
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să auzi muzică bună este mult mai greu a pro
duce efect decât în provintă, unde eşti multumit 
dacă ti se oferă ceva cât de cât peste diletan
tism. Au urmat două compozitii proprii (Pas
tele). Doine si minunata „Logojana" ne-a că
zut asa de bine să vedem un Român cântând 
româneşte în Viena. Si ne-am simtit atât de 
mândri când pe Ia uşi în salele vecine şi pe la 
vitrine la stradă ascultau Nemtii si admirau cân
tarea românească. Dela d. Ratiu aşteptăm mult 
şi este datorinta dsale să cânte pentru a se con
topi cât mai mua cu sufletul românesc. Inainte! 

t Dr. Nestor Simon, secretar si controlor 
pensionat al fondurilor grănităresti din Năsăud, 
procuror regesc substitut etc., după o viată în
treagă de muncă neobosită a decedat în 19 
febr. n. 1915 în al 54-lea an al vietii. Inmor
mântarea defunctului s'a făcut Duminecă în 21 
f ebr. a. c. ln cimitirul gr. cat. din Năsăud. 
Odihnească în pace. 

Desbaterea procesului Mladin. După cum 
se anuntă din Oradea-mare, în chestia proce
sului Nicolae Mladin-Hamory a fost delegată 
curtea cu jurati aleasă pentru ciclul din Martie. 
Ziua desbaterii încă n'a fost fixată. 

Ultima oră. 
BLOCADA. 

Haga. - La Grodwinsands au fost pescuite 
mai multe brâne de salvare cu inscripţia vapo
ruiui spaniol lloratio. Vaporul era în drum di11 
Bilbao spre llartlepool. Probabil s' a lovit de o 
mină sau a căzut jertfă submarinelor germane. 
Despre cei 30 de matrozi de pe vapor nu e nici 
o ştire. · 

Koln. - „KOlnische Zeitung" anunţă din Ro
terdam: Căpitanul unui vapor sosit aci a rapor
tat, că va.porul american Brema-Fartin, care 
ducea bumbac din Newyork la Brema, s'a lovit 
la Borku.m de o mină şi s' a cufundat. Oamenii 
de pe vapor au fost salvaţi de un vapor ger
man. 

Copenhaga. - Agentia Reuter anunţă ofi
cial scufwularea V(f,porului „Combank". Vaporul 
a fost nimerit de o torpifă lansată de un subma
rin german, fără ca să fie oprit. 5 oameni au pe
rit, iar ceilalti au fost salvaţi. 

. SCRISOAREA DLUI IORGA. 

Bucureşti. - Cenzurată. - „Adevărul" rmbli
case o ştire, după care în comitetul „Ligei Cultu
rale" şi de fată cu dnii Take Ionescu, Filipescu 
si al(ii, d. N. Iorga ar fi zis, că la începutul răs
boiului, d. Ionel Brătianu a căutat să-l convingă că 
România trebuie să intre imediat în actizme ală
turea de Austro-Ungaria pentru a obţine Basarabia 
şi că d. Iorga a combătut această părere. 

D. Iorga a adresat „Adevărului" scrisoarea ur
mătoare: 

Domnule director, 
„Fiind absolut exclus că discutiile comitetului 

central a „Ligei culturale" să fle cunoscute ziare
lor, vă aducem la cunoştintă că lnformatia „Ade· 
vărului" din 30 Ianuarie nu poate să aibă nici o au
tenticitate şi că dealtmlntrelea nu corespunde ade
vărului. 

Rugându-.vă să publicatl aceste rânduri, vă 
rog a primi asigurarea consideraUunei mele. -

N. IORGA. 

BLOCAREA PORTULUI DEDEAGACI. 

Sofia. - flota anglo-franceză a blocat portu! 
Dedeagaci spre a împiedeca exportul de porumb 
şi fasole în Italia. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Se caută 
momentan UN FARMACIST cu 
sau fără diplomă. Cel cu diplomă 
primeşte 300 cor. lunar, plus lo
cuinţă şi dejun, iar cel fără diplomă 
200 cor. lunar, loculntă st dejun. 
Reflectantii să se adreseze d-nei 
Olimpia Rocsin, soţie de farmacist, 

în Lippa, (Temes m.) 
(Ro. 2365-5.) 

I 
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TELEFON 
NR. 750. 

Executare 
promptl. 

,,ROMANUL• 

CEL MAI MODERN INSTITUT 
TIPOGRAFIC ROMÂNESC DIN 
UNGARIA ŞI TRANSILVANIA 

S O C I E T A T E P E A C Ţ I U N I. 

RAD 
STRA~A ZRINYI, NUMĂRUL lla. 

Piind aprovizionat cu· cele mal rno
. derrie maşini din străinătate şi patrie 
· ca: maşini de cules,, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şi maşini de vărsat clişeie, 
precum şi cu cele mal moderne litere, 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, tl 
părituri pentru bănci şi societăţi, pre-
. cum şi tipărituri advocaţiale, învitărl 

de logodnă, cununie şi pentru petre-
_ceri. Anunţuri funebrale se execută cu 
cea mal mare urgenţă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşe dela 
cele mal simple până la cele mai fine. 

TELEFON 
NR. 750, 

. ' 

Preţuri 
moderate. 

Pag. 'J. · 
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,, TI.l'VIIŞIA.NA,''- · 
i:nS1titu.t de credit şi economii societate pe a.etil tn. Timişoara.. 

Con1ocara 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „ TIMIŞ IA NA" societate pe actii în Timişoara se convoacă şi sunt rugaţi a participa la a~ 

XXX-a adunare generală ordinara, 
care se va ţinea .în 3 Martie-a...~~- st. .n • .Ja orele 9 a. m. în localităţile institutului. 

Obiectele< adunării~ 
1. Raportul .. :irecţiLtner şi ·al :comitetului de reviziune şi stabilirea bilanţului. 
2. DecidefI i asupra ·distribuirci proîitului curati·. 
3. Darea ab olutoruhti direcţiu11ei şi comitetului de reviziune ·pe anui 1914. 
4. Alegue~.a trei membridn direcţ.iune, şi a.,unui membm·:în comitetul· de reviziune. 
5. ·fix.nea ;1,:.irceior· de prezenţă. 
6.,fvcntua'.;.t<propuoeridvinde·--în senzul §-utui.\22 lit.:h) din stal.uielc institutului~1, 
Timişoara, la 12 februarie 1915. . DIRECŢltrNEi\. 

DISPOZIŢIUNI STATUTARE:- Vot decisiv in adunarea- ,generali au numai acei acţionari carl înainte de deschiderea şedinţei depun la oassa ·fnlfih.ttului acli1le lor 
transcrise au cel puţin 6 luni mai înainte pe numele lor (§. 12.) 

Plenipotenţiatul altui acţionar trebue si fle însuşi acţionar al institutului. Pe minoreul ii reprezintă tutorii; pe femei, bărbatit lor; pe societătl, corporaţiuni şi Institutele 
repreziatl plenlpotenţiaţil Io , cari pot fi şi ne ,cţionari (§. 13.) 

Spre a 1nlesni participarea la adunarea generală şi dlor acţionari din depărtare, am rugat peon. direcţiuni dela >Albina« (Slbilu), >Bihoreana« Oradea-mare„ eV ctoria• 
(A•ad>-i >Oraviclana• (Oraviţa), >Luceafărule (VArşeţ), >Bănatule (Lugoj) şi >Scbeşana (Caransebeş), 1ă primească acţii de ale institutului nostru până la 27 februar:e a. c. ora 
1:1 din zi; actil pentru par kipart la adunarea generală se pot depune şi la cassele filialelor noastre din Buzia,, Recaş, Ciacova, Detta şi Vinga precum fÎ la cassa Expozi
turei cUn Toracul mic şi Be.eg1ău. 

ACTIVA CONTUL BILANŢULUI 

Cassa în numărar . . . . . . • . . 
Bon în Giro-Conto şi la alte bănci . 
Cambii de bancă . . . . . . . . . 
~redite cambiale cu acoperire hipotecare 

266997"07 
40147•35 

2803482•83 
3866770'-

lmprumut hipotecar . . . . . • . . . . . • 
&>nturi curente cu acoporire • . • . . . . 
lmprumut pe amanet . . . . • . . . 
Capital nevărsat . . . . . . • . . . 
Efecte . . • • • • • . • • • • • . • • • 
Efectele fond. de pensiune . • . . 

Realităţi: 
Casa institutului Timişoara. . • . . 
~asa filialei Recaş . , . . . . • • . 
Casa filialei Detta • . . . . . • • • 
Casa filialei Vinga . . . . • . . . 
Casa filialei Ciacova . • • . • . • 
Casa Expoziturei Bereisău . . . . . 
Realităţi de vânzare . . . . . • • . 
Mobiliar „ . . . . • . . . • • • 
după amortizare . . . • . . • . . 

559359"65 
18000"-
15(XX)'-
26500·-
60)00·-
400()·-

9f!J79•76 
7625"-
825'-

Interese anticip. la reesc. şi hipoteci cedate . . . . 
Interese restante la pretensiuni intab. . . . . . . 
Diverse conturi debitoare . . . . • • 

30714442 

667025283 
325954451 

350'2603 
5441-

14400 -
1157007 63 

126335 -

68285965 
9007976 

6800-
4770501 

15987418 
252656 

1256018958 

Capital societar 10.cro buc. acţii A 200 Cor. . . . . 
fondul general de rezervă . . . . • 600000·-
fondul special de rezervă . . . . 2568· -
fondul de pensiune • . . . . . . . 127312·97 
Deposite spre fructificare . . . . . 3827380·64 
Deposite în cont-c\lrent . . . . . . 282720 -
Reescompt . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Credite contractuale . . • . . . . . . . • 
lmprumuturi hipotecare cedate . . . . . . . • . 
Sarcina casei institutului . . . . . . . . . • . 
Sarcina realităţilor . . • . . . . . . • . . . 
Dividende neridicate . • . . . . . . . . . • . 
Interese transitoare . . . . . . . . . . . . . 
Contribuţie pentru interese depos. spre fructificare . 
Diverse conturi creditoare . . . . · . . • . • • 
Profit net . . . . . • . . . . . . . . . . . 

PASIVA 

200JOOO -

729880 9'j 

4110100 64 
1970721 -
398882 -

2202334 3( 
3500)() -

19791 I~ 
1468 -

68143 74 
9558 55 

493698 26 
205610 64 

12560189 58 -----------

' 

' 

. ~ 

„ 

SPESE CONTUL PROFITULUI şi PERDERILOR VENITE '· 

Interese de deposite spre fructificare . . 212981 "53 
interese de deposite în Cont-Curent . . 12998·-
lnt. de reescont şi de credite contractuale 207920'26 
Interese de hipoteci cedate . • . . . 160039·17 
Contrib. după int. la dep. spre fructificare 22777'31 
Contribuţie erati'.tlă şi comunală . . . 50752·97 
Sala re . . . . . . . . • . . . . . . . 
Chirie . . . . . • . . • • . 17673·01 
Spese de cancelarie . . . . . . • . 23028"81 
Diferinţa de curs la efecte . . . . . . . . . 
Amortizare din mobiliar . . . . . . . • . . . 
Profit net . . . . . . . . . • . • . . . . 

Interese de escompt . . . . . • . . 
Int. de cred. camb. cu acop. hipotecară 
Interese de împrumuturi hipotecare . . 

593938 96 Interese de împrumuturi de cont-curent. 
Interese de împrumut pe amanet . . . 

73530 28 Venitul efectelor . . . . . . . . . 
82002 87 Venitul realităţilor . . . . . • . . 

Venitul asigurărilor . . . . . '. . 
40701 82 Provisiune . . . . . . . . . . 
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Timişoara, la 31 Decembre 1914. 

DIRECŢIUNE A: 
loafti Pepa m. p. Dr. Cosma m. p. Ionasiu m. p. Dr Coste m. p. 

vice-preşcd nte. 
Dr. "Criciunescu m. p. · 

Miculescu m. p. 
şcf-conti.b I. 

i 

Vidrighin m p. i'. 

. . S~bsef!I!latul comiteţ am examinat contul prezent al bila~ţului şi cel al .Profitului şi perderilor şi confrontându-le cu registrele-•: 
pnnc1pale ş1 aux1liare purtate m bună regulă le-am ailat cu acelea m consonanţă şt exacte. 

c.0 1 MtJ'1E"î'U'L~:o E'~R E·v I zt·u:N·fr-·· 
Dr. Şincay m. p. D. Buibaş m. p. Dr. Valer Mezin m. p. Vincentiu Petroviciu m. p. 

preşedinte. „.-----··-·--·--·-~------·--~-----------
-----...;._..:-Tiparul ti.;2raflei „ConcordÎ~"-;~ate Pe-~til în Arad. - Editor responsabil LAURENŢIU LUCA. 

_, 


