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ABONAMENTUL: 
Pe un an • • 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni • • 7.- „ 
Pt o lunii • • 2.40 

Pentru România tl 
străinătate: 

Pe un an . • 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

Jertfele noastre de sânge pretind drepturi. 
- Circulara P. S. Sale d. episcop Dr. Demetriu Radu al Orăzli-mari. 

De Anul-nou P. S. d. episcop Dr. Demetrlu R.adu al 
Orăzii-mari a lansat către credincioşii de sub păstori

rea Sa următoarea circulară: 

„Siliţi de "răutatea oamenilor, pentru vaza 
î1npărăţiei noastre, -am intrat în aicest răsboiu, 
-care ca şi un foc î111grozitor s'a întins apoi 
deodată peste popoaire!1e cele mai înfloritoare 
din lume, ameninţând cu pus1:iire toată bogăţia 
(:Ulturală, de veaci~ri adunată în jitniţele lor. 
Şi, deşi proporţia numerică 3 combaitanţilor 
s'a arătat nouă nefavorabilă, totuş armata 
împărăţiei •TIOOstre, întru nedespărţită uni1re şi 
înţelegere operând cu puternica a:rmată a im
periufoi german, a stors admiraţia lumei prin 
curajul şi destoiin:ICia oştenilor săi. 

lndeo.sebi însă ·cu mândrie ne place a re
leva, că strli.moşeasca vitejie românească cu 
mare strălucire s' a dovedit şi în acest cumplit 
răsboiu. Credincioşi fără de nici un semn de 
clătinare jurământului lor sfânt, feciorii ro
mâni, pe întrecute cu tovarăşii lor de altă 
limbă, prin curajul lor de moarte despreţuitor, 
prin suportarea a orice lipsuri, prin bărbă(ie 
şi statornicie fără de seamăn, adecă prin tot 
ceeace adevărata vitejie se numeşte au pus lu
mea în uimire şi de mândria lor şi nouă tu
turor ei pe sine s' au făc11t. 

Relevând a'Cest punct luminos din întreg 
tabloul crâncenelor bătălii de până acuma, şi 
care desigur întru mărită strălucire se va ve- i 
dea până fa sfârşit, noi nu vom aiscunde mul-1 
timea durerilor revărsate peste inimele noa
stre pentru suferinţele împreunate cu crunta I 

Durerea unei mame. 
__,;;_ Nuvelă. -

(Sfârşit). (12) 

- Ge-a avut? întrebă el pe un ton înduio
şat şi pătru111s. 

- Par'că ştim?! răspunse Aglăita scurt. 
- A avut fr.igiuri, tae vorba 1-Raluca. •E bine 

acum. L-a obosit drumul. 
1 

- Ştiu eu ·ce va mai fi! exdamă Aglăita of
. tând. 

- Iarăşi îti faci gâ-nduri rele? o mustră 
mama ei. Da-că ·plângi şi gândeşti numai l-a rău, 
îl într.istezi şi pe el şi nici tu nu eşti 1Jiniştită. 

Aglăita simtea cum lacrimile îi ard 1pleoa
pele, •ca un fier înroşit. Tăoerea de lângă patul 
lui Lorel, o făcea de multeori să-şi uite durerea. 
Gândurile îi înfloreau ca o plantă exotică adu
să ca să-1i îmbete privirile obosite. Urmărea pe
ripeţii di-n viata ei ;oa un astronom, ce măsoară 
calea unei stea căzătoare, vrea să ştie ce adân
curi a străbătut, în ce fund de marre se găsesc 
sfărmături din ea. Amintirile erau .pentru ea pie
tre nestimate desgropate din adânc de ape, cu
răţite de -noroiul, ce-I aruncă ·peste ele patimile 
vietei. 1Regreta că a ·părăsit patul lâ·ngă care era 
mai linişti-tă şi-l ştia şi •Pe Larei mai vesel şi 
dispus. Boala părea că începe din nou şi se te-

Numărul poporal pe I an 4. cor. 

muncire de pe câmpul de luptă, şi nedespăr
ţite de soartea celor ce împrejurul vetrelor 
orfane pâinea lor în lacrămi• şi·o frământă. Pe 
lângă arnărăciU'l1ile şi durer~le de aicest fel în
să, cari nemijloci1 ctrrg din fiinţa răsboi.ului, 
iaptu1 este, că îndeosebi peste noi Românii 
s' au arătat şi alte necazuri din belşug cu su
ferinţe. Ajungând adecă duşmanul ţ:!.ela mia
z~rnoapte să str[tbată, deşi numai în trea
căt, în Maramurăş şi apoi să cuprindă Bu
·covina, prin teroarea ~rrmelor ~ prin pusti-ul 
lăţit pe urmele sale şi prin amara înff'icare a 
fraţilor noştri de pe acolo cu surghiunul din 
ţinuturile de vecinică ghiată,şi în acelaş timp 
prin apropierea sa tot mai tare de hotarele 
ţă·rei noastre, şi mai ales de frumoasele hotare 
ale Ardealului: a bună seamă, că pdn toate 
acestea ·puternicul duşman a băgat spaimă şi 
groază în sufletele româneşti atât pentru ziua 
de azi, cât şi pentru cea de mâine. 

Acuma însă ni-s'a dat ia.răş mângăierea 
să ştim, şi ştim dela locurile oompeterrte, că 
în urma nouilor aperaţiuni militare 'puse la 
cale de conducerea airmatei noastre, vrăşma
şul a fost 1respins dela hotarele ameninţate :ale 
Ardealului, s'a întărit siguranţa ţărei şi după 
toate semnele în scurtă vreme chiar şi pJaju
rile <:ele frumoase ale Bucovinei vor fi mân
tuite şi curăţite de cutropirile cazacilor. 

Liniştească-se dreptaoeea sufletele turbu
rate şi în ilocll'l groazei stăpânească-se î1nltru 
ele iarăş încrederea în dreptaţea cauzei noa-

mea ca furia ei să nu crească. Fiara arată mai 
crudă sălbătăcie la al doilea atac. 

Când au ajuns acasă, cel întâi a trebuit să 
culce pe Lorel. Somnul, tiranul vietei, care va 
fura jumătate di.n vi.ată, amăgindu-ne cu ima
gin-i dintr'o lume închipuită, stăpâni iarăş tru
pul şi spiritul lui Lorel. Se arăta oare micului 
bolnav fantasmagoria visului, care ne lasă în 
suflet numai regret, ca tot ·ce este irnaJizabil?!.. 
Toţi păreau înfioraţi de tainele necunoscutului. 
Se tmdiau să ştiie ce va aduce ziua de mâine şi 
mai mult se cutremurau. Un glas oobitor, străin, 
şoptea fiecăruia veşti triste, pe cari înzadair vo
iau să le uite. 

A doua zi boala lui Larei se ma·nifestă pu
ternic. Părea că trece prin aceleaşi faze ca şi în
tâia oară. 

- Să -chem pe Ciprian, şopti îngrijorată A
glăita stând lângă iLorel. 

Ii aşeză termometrul şi imediat arătă 40 gr. 
- Poate o fi mai btne, îndrăsnea să răspun

dă ·Lenta sora Aglăiţei. 
- ;ferească Dumnezeu, reteză vorba Aglăi

ta. Decât să-i fie mai rău! Să fie şi el cel puti-n. 
Ce fac eu aid; 'nid doctor, nioi farmacie, nimic. 
!Rămâneam mai bine în Vaslui. Poate s'a ostenit I 
şi osteneafa 1i-a adus boala. 

- Nu spune, dragul mamei, interveni ·R.a~ 
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stre, împreuna-Ul cu neclătiinată nădejde întru 
biruinţa iinală .. Aceasta.îrrsă nu atâta însem
nează, ca noi să ne încrucişam bratele şi cu 
ochiul fatalismului să ne uităm la timpul tre
cător. Nu, ci, dincontră,cu cât se extind sau 
se inteţesc mai tare· flacărrle răsboiului, cu 
atât mai mult noi trebue să stăm veghetari 
fără de nici o şovăf.re la locul· datorinţei-Or 
noa-st-re de cetăţ.eai leali ai 1acestei patrii 
scumpe şi ·de supuşi pururea credincioşi ai 
înaltului tron Habsburgic. lmpreună cu toţi 
concetăţenii noştri, noi cu frăţească iubi1re şi 
întru armonică conglăsuire, trebue să desfă
~urăm şi pe mai d-eparre toată energia, toată 
întregimea puteritor ooastre pentru sustirrerea 
şi apă·rarea cu mândrie a steagului până la 
sfârşit. Precum fraţii ·noştri acolo pe câmp, 
prin strălucită vitejie pildă s'au făcut şi zilnic 
de pildă se arată astfel şi noi cei de acasă 
prin viaţă cruţătoare, prin muncă neobosită, 
prin dragoste cu fapta grăitoare către cei lip
siţi, pri-n toate manifestările şi sforţările pa
triOltisnmlui nostru nepătat, trebue să stăm 
întru a patrrei mântuire. 

In ·chipul acesta luând până la sfârşit în 
·răsboiu partea noastră la olaltă cu celelalte 
popoare ale monarhiei, cu ajutorul lui Dum
nezeu, în butul tuturor prorocirilor sinistre 
a1Ie răuvoitorifrir,, vom· doce, ·după toate pre
vederile omeneşti, la biruinţă dreapta noastră 
cauză, şi dorita isbândă va fi cununa luptelor 
-noastre. 

Iar fiindcă nu este cu putinţă, ca în zădar 
să fie truda noastră pe aceste vremuri grele 
şi neroditor să rămână sângele vărsat cu 
atâta vitejie din piepturile a sute 'de mii de 
ostaşi români, mai nutrim şi aiCea nestrămu
tată nădejde, că prin biruinţă va răsări de si-

luca. Nn se poate să-i fi făcut trenul atât de rău: 
Era de alaltăeri încă palid şi ostenit par'că. 

- Du-te Costică, încheie Aglăita şi telegra
. fiază să v.ie. Nu pot rămânea aici. 

Costică, fratele Ag·lăitei, telegrafiă 4 cuv~nte: 
Vino, Lorel te doreşte. 

Ciprian plecă imediat ce primi telgrama şi 
sosi a doua zi I.a 12 ore în Dorohoi. Plecă ime
diat la ţară. Pe la orele 3 p. m. dupăce chib
zuiră dacă să cheme un doctor din Dorohoi, ori 
să se întoarcă la Vaslui, se hotărâră să plece Ia 
Suharău, unde era spital rural şi un doctor ce-şi 
făcuse cea mai meritată reclamă prin îngriji
rea ce-o arăta bolnavilor. 

R.aluca îi explică că Dr. Botez dela s·uharău 
avusese o lună în mână un caz de friguri malaria 
pe care-I v1indecase. 

- A fost bolnav băiatul cel mic a lui Dupu, 
spunea ea soţilor Scripcă. Nu credea nimeni să 
scape. Dr. Botez cunoştea boala fiindcă spune 
el a fost bolnav <le oopil şi a stu'Cliat-o cu ~nteres. 

Soţii Scripcă se ~uminară auzind acestea. 
Luară un bilet dela Dupu, administratorul ob
ştiei săteşti ş.i plecară. 

O ploaie torentială îi ajunse aproape de Su
harău. Se oprfră în sat la preot pe care-l ouno
şteau, fii'lldcă judecătorul i-i meditase pe când 
era student un băfat de şcoală. Preotul Dimitriu 

Numărul p-1poral pe l/" an 2 cor 
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guro nouă epocă şi pentru neamul românesc 
din ţările Coroanei Sfântului $tef an, epoca 
bunei înţelegeri, a libertăţii şi a frăţietăţii ade
vărate, adocă epoca binecuvântată a fericirei 
de obşte. 

Susţinând însă greutăţile marelui răsboiu 
ce ni..:s'a impus, toomai căd aşa de mari sunt 
jertfele ce te cere, aşa de întinis pustiul ce-l 
iace, aşa de îngroşate deja şiroaele de sânge 
şi de lacrămi ce le-a pornit, - n:oi în acelaş 
timp nu ne putem ascunde adânc simţitele of-

tări după cea d;n toate părţile mult foairte do.. 
rita pace. 

Peste toate acestea însă, peste toaite sfor
ţările, dorinţele şi oftările noastre, nQIÎ ştim, 
•că soarta neamurilor stă în mânile lui Dum-

. ne1;eu, scris fiind, că Domnul tărie poporulu·i 
său va da. Domnul va binecuvânta pe poporul 
său cu pace (Ps. 28. 1 I): noi dreptaiceea cu 
toată încrederea după ajutorul 11ui să alergăm, 
şi binecuvântările păcii cerşind, cu frică, cu 
credinţă şi cu iubire de el să ne apropiem." 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna Bârsăul-de-sus, comitatul 

Sălagiului, pe câmpul de răsboi. 

(In 20 Decemvrie 1914, comuna număr:a 1600 , 
suflete, dintre cari aproape 10 procente sunt sub i 
arme). 

Dr. Gavrila Oşlan, adv. in Bala-mare, June 
Vasiliu Oslan, căsătorit, are 3 copii şi mamă 
Ştefan Crlste, june, are tată şi mamă 
Iulian Crlste, căsăt., are 1 copil, tată şi mamă 
Mitru Coza, căs., are 2 copii şi mamă 
Longln Cosma, căs., are 1 copil şi mamă 
Todor Cosma, căs., 3 copil şi mamă 
Todor Cosma, june, are tată şi mamă 
Vasilie Ciurdaş, căs„ are 3 copil, tată şi mamă 

10 Ioan Ciurdaş, căs., are 1 copil, tată şi mamă 
Petru Ciurdaş, June, are tată şi mamă 
Mihalu Ciurdaş, căs., are 1 copil, tată, marnă 
Todor Clurdaş (5 fratl) June, are tată, mamă. 
Ioan Clurdaş, căs. are 2 copil 
Longln Puşcaş, căsătorit, are 3 copil 
Longin Clurdaş, căs., are 1 copil şi mamă 
Todor Cosma, căs. are 3 copii şi tată 
Ioan Varna, căsătorit 
Macovelu Andor, căsătorit 

20 Ioan Dorian, june, are tată şf mamă 

Todor Cadar, June, are tată şi mamă 
Ioan Cadar (toţi trei fraţi) June, tată şi mamă 
George Rus, căs., are 2 copil 
Gavrila Osian, June, are tată şi mamă 
Gavrila Crăciun, căs., are 4 copil 

40 Stefan Oslan, inv„ căs., are 3 copll 
Longln Oşian, căs., are 3 copil şi mamă 
Ştefan Pintea, căs., are 3 copil 
Gavrila Vama, June, are tată şi mamă 
Mitru Gavriş, .June, are tată şi mamă 
Beniamin Clain, căs., are 2 copil 
Ştefan Claln, June 
Manuila Claio, June 
Ioan Cardoş, căs. are 3 copil 
Ioan Rodina, căs„ are 2 copil 

50 Ioan Micloş, June, 
Alexandru Micloş, June 
Victor Micloş, (toţi trei fraţi), June, tată, mamă 
Griga Pop, June, are mamă 
Longln Andor, june 
Pavel Gergel, June 
Ioan Gavriş, June 
Gavrila Bonte, căs., are I copil, tată şi mam~ 
Nichita Podina, căs., are 2 copii şi tată 
Ilie Podina (doi fraţi) căs„ 3 copii şi tată 

60 Zaharia Oşian, căs., are tată şi mamă 

Iacob Andor, căsătorit, are tată şi mamă 
Ioan Clurdaş, căs„ are 5 copii şi mamă 
Vasiliu Crişan, căs., are 2 copil şi mamă 
Gavrila Oşlan, căs. 3 copil, tată şi mamă 
Griga Cosma, căs„ are 1 copil şi mamă Longln Oşlan, căs., are 2 copil, tată şi mamă 
Grh~a Leşiu, June are tată şi mamă Gavrila Oşian( doi frati) June, tată şi mamă 
Todor Bran, June, are tată şi mamă Todor Puşcaş, căs. are 3 copii · 
Gavrila Bran, june, are tată şi mamă Gavrila Ciurdaş, căs., are 3 copii 
Ioan Oşlan, căs„ are 3 copil, tată şi mamă Vasiliu Andor, june, are mamă 

30 Ioan Oşian, căs. are 3 copii, tată şi mamă Petru Ulciugan, căs.. are 2 copii şi mamă 
Gavrila Oşian, căs. are 2 copii şi mamă Mihaiu Oşian, june, are tată şi mamă 
Simeon Bonte, căs., are 2 copii şi mamă I George Andor, căs. are 2 copii 
Gavrila Gavriş, căs„ are 2 copii Gavrila Andor, căsătorit, are 1 copil 
Vasiliu Cadar, căs. are 1 copil, tată şi mamă ! 70 Mitru Andor, căs., are tată şi mamă 

1 · 

vesel că poate să găzduiască pe fostul student 
Scripcă, le întinse masă. Bucuria lui nu fu de
.plină, înţelegând că Aglăiţa suferă şi veghiază 
viaţa micului Lor.el. 

Scoase bătrânul slujitor ai altarului o carte 
veche, cu scoarţe tairi şi dti ceva pentru mân
tuirea durerei trupeşti a lui Lorel. Nu putea să 
deschidă acolo unde ser.ia despre durerea su
fletească, f.iindcă micul bolnav, nu pătrunse încă 
nici noţiunea cuvântului „păcat". Se întristă a
dânc văzând ce crudă e durerea şi cum loveşte 
în oeeace e mai plăpând. Soţ~i Scr-i.pcă păreau 
învioraţi de gă1xlui·rea binevoitoa~e a ,preotului 
şi era o mângăiere şi aceasta. 

X. 
•Lui Lorel .i-aiu spus că se îtIJtorc la Vaslui, 

I.a casa lor. A doua zi, după ce am găzduit la pre
otul Dimitniu, au plecat la spitaL Doctorul Botez 
îi privi de depa·rte cu răceală. Ere plictisit de 
meserie. Un mou bolnav îi părea un cadavru pe 
care trebuia să-l învie. Când se apropia de el, 
se trezia însă puterea ce stăpâneşte pe orice om, 
când 1-a·i pus în fata unui obstacol. La el era 
amor propiu, care părea o nouă şi puternică 
ooardă adaosă simţirei. 1Era singura satisfac- , 
tie şi răsplată a anHor de nefârşită şi dureroasă 
muncă. , 1 

- Cine i...a trimis?! se întrebă el, când văzu I 
pe sotii Scripcă în curtea spitalului. 

Scr;ipcă trimise biletul. Doctorul eşi îndată 
în ·curte şi-i primi cu o amabilitate rece, silită. 

- Dacă se poate, domnule doctor, interveni 
Ciprian, să avem o odae singu.ri. Venim ca cli
enţi. 

- Da ... dia, se poate, se însenină brusc doc
torul. Am o cameră de a izolărei. Dacă vă con
vine ... 

- Cum o fi, îngână Aglăiţa cu glas tremurat 
şi înf.iorat de plâns. Un pat, o consolă ş-i două 
scaune, nimic mai mult, închee ea, văzând din
naintea ochilor, î'lltr'o lumi·nă extraordinară, 

tabloul camerei <le spital. 
Botez id conduse î'lltr'o cameră dintr'un a

. p.artament lăturalnic. 
Lorel deschise ochii mari, ca dinaintea unei 

primejdii, pe oare o vedea întâia oară. 
- Aici suntem acasă? mustră el pe toti. 

· - Acasă mamă, cercă Aglăiţa să-l împace. 
Ne-am mutat în alte case şi de aceea nu le cu
noşti. 

Aglăiţa simţea oe dureros e să minţi şi cum 
pricep .copii lucrurile fi.i'lldcă minciuna e cea mai 
transparentă mască. 

Doctorul găsi că Lorel are malaria si că a I 
fost rău tratat. li recomandă băi reci, pentru , 

Mercuri, 10 Februarie n. 1915. 

Zaharia Varna, june, are mamă 
Mitru Osian, june 
Griga Bozintan, June, are mamă 
Ioan Varna, căs., are 4 copii şi mamă 
Lica Caţiu, căs., are 3 copii şi tată 
George Catiu, june, are mamă 
Longin Bonte, căs., are 5 copii 
George Oşian, june, are tată şi mamă 
Ioan Rus, căs„ are 1 copil şi tată 

80 Ştefan Oşian, căs., are 2 copii şi tată 
Todor Rus, căs., are 2 copii şi tată 
Mitru Puşcaş, căs., are 3 copii şi mamă 
Longin Osian, căs., are 1 copil şi tată 
George Flontaş, căsătorit, are mamă 
George Rus, căs., are 1 copil şi mamă 
Nichita Gavriş, căs., are 2 copii, tată şi mamă 
Ioan Flontaş, căs., are 1 copil şi tată 
Todor Boitor, căs., are 3 copil şi mamă 
Longin Crăciun, căs., are 3 copil şi mamă 

90 Longin Pinte, căs., are 1 copil, tată şi mamă 
George Oşian, june 
Ioan Oşlan, june 
Longin Oşian, căs., are 2 copil şi mamă 
Ioan Cherejl, June are tată şi mamă 
Ioan Gavriş, June 
Zaharia Tămăian, căs., are 3 copii şi mamă 
Longin Tămălan, căs., are 1 oopil · 
Gavrila Tămăian, June 
Ioan Tămăian, june (toti 4 frati) 

100 Ioan Crişan June şi 
Ştefan Crişan, june (2 fratl) 
Gavrila Oşian, june 
Gavrila Flontaş, căs., are 2 copil 
Gavrila Bumbar, căs., are 3 copil, tată, mamă 
Mitru Tămâian, june 
Gavrila Praiia june ,are mamă 
Mitru Micaş, căs., are 4 copil şi mamă 
Gavrila Bonte, căs., are 2 copii şi tată 
Gavrila Oşian, June, are tată şi mamă 
Aurel Andor, june, are tată şi mamă 

110 Vasiliu Cotlu, căs., are 2 copii, tată şi mamă 
George Oşlan, June, are tată şi mamă 
Gavrila Bozintan, june, are tată şi mamă 
Ştefan Oşian, căs., are 2 copii şi mamă 
Gavrila Bozintan, june, are tată 
Ioan Vama, căs., are S copii şi mamă 
Todor Notlgan, June, are tată şi mamă 
lzidor Szabo, căs., are 2 copil 
Nichita Notigan, căs., are 1 copil şi mamă 
Todor Rus, căs., are 2 copii şi tată 

120 Andreiu Cozma, căs., are 1 copil, tată, mamă 
Ioan Podina, căs., are 3 copii şi mamă 
Longin Mitlcuş, căs., are 3 copii, tată şi mamă 
Gavrila Gavriş, căs., are 1 copil şi mamă 
Ştefan Crăciun, căs., are 1 copil şi mamă 
Ioan Oşian, căs., are 1 copil şi mamă 
Gavrila Buciuman, June 
Alexandru Bucluman, căs. 
Gavrila Boca, căs., are 1 copil şi mamă 
Mihalu Ciocoiu, căs., are 1 copil, tată şi mamă 

130 Ioan Noţigan, căs., are 5 copii 
Petru Andor, căsătorit 

.a-i scădea temperatura. Căldura întretinea 
boala, în cât înlăturarea ei era un progres. 

Doctorul venea de trei ori pe zi, ii făcea dimi
neaţa la 9 ore injectii cu arsenic. îi orânduia 
apoi o bae rece, iar după prânz îi dădea chinină. 

Ciprian se plimba uneori prin curte. Spita
h1l era modern, compus din 3 corpuri de clădiri, 
zidite d-in cărămidă şi piatră. Dedeparte păreau 
nişte fantome ale unui :pustiu fără hotare. Al
bul zidurilor dela apartamentul lătura-Inic con
trasta ciudat cu galbenul cărămizilor, ce stră
luceau ciudat în bătaia soarelui la oelelalte cor
puni de dă·diri. Edera se agăţa de uluci, ca nişte 
brate de femee părăsită, ce-şi găseşte scăparea 
îin bratul -celui din urmă bărbat. 

Aglăiţa privea •Pe geam. O l~nişte de cimitir 
plutea în curtea pavată a spitalului. Câte-un 
foşnet de fru'llză, rătă-oită din pomii din vale, 
unde .locuia doctorul, -prohodea p.ar'că sufletele 
celor, ce şi-au găsit moartea în încăper·ile goale 
de spital. 

O fecioară ce făcea băi de frunze de nuc şi 
injecţii cu Erlioh „606" îşi plimba umbra. prin 
curte, 'Căutând un punct în zare şi i'lltra undeva. 
Eşea iarăş, chinuită par'.că de un gând, ce pre
vesteşte moartea, privea în înăltimi. căutând 
şirul de cocoare, ce •nu t>receau de hicăiri. .. Li
nişte în văzduh, linişte apăsătoare în sufletele 
celor, ce nu doreau nimic, ci aşteptau sentinţa 
soartei... 
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Ioan Andor, căsătorit, are copil şi mamă 
Ioan Bozlntan, june, are tată 
Simeon Varna, june, are mamă 
Andreiu Demian, june, are mamă 
Lica Curut, căsătorit 
Longln Bonte, căs., are 1 copil şi mamă 

I 

Gavrila Oşian, căs., are 1 copil şi mamă ! 
George Vasvâry, serg. major, concediat din ; 
cauză de morb, căs., are 1 copil, tată, mamă · 

140 Gavrila Crişan (ţ), căs., are 1 copil 1 

Maftelu Petrlc, concediat, căs., are 3 copii 
Todor Ardelean, concediat, căs., 2 copii, tată 
Vasile Crişan, căs„ are 2 copii, tată şi mamă 

Comunicat prin: Victor Vasvâri, preot rom. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta. - In Polonia rusească şi Galitia 
occidentală situaţia generală nu s'a schimbat. 

Artileria noastră grea, care operează la Du
naieţ a bombardat în condiţiuni favorabile cu 
succ·es regiunea dela Tarnow şi împotriva ţin
telor vii a avut un efect bun. 

In Carpaţi au avut loc ieri în tot locul lupte. 
Coloanele noastre înaintând în Bucovina au 

ajuns în valea de sus a Sucevei şi au făcut 400 
de prisonieri. 

Berlin. - Dela cartierul principal german se 
anunţă:· Spre sudvest dela Labassee sunt in 
curgere lupte pentru poziţiile noastre ce se gă
sesc spre sud dela canal. Am recucerit o parte 
din tranşeea scurtă care a ocupat'o duşmanul. 

In Argonnes am cucerit o parte din fortifi
caţiile duşmanului. Dealtcum n'a avut loc nici 
un eveniment esential. 

La granita Prusiei spre sudost dela lacuri şi 
în Polonia, la dreapta Vistulei au avut loc cioc
niri succese. Dealtcum pe câmpul de răsboiu 
din ost nu e nimic de raportat. 

Ofensiva în Polonia. 

Milano. - Corespondentul de răsboiu al zia
rului „Secolo" scrie: Dela Vistula până în Car
paţi se dă lupta cea mai mare a lumii. Ger
manii s'au retras la aparentă pe frontul Bzura
.Rawka, ca apoi întăriţi cu 10 corpuri de armată 
proaspete să atace cu energie potentată între 
Rawka şi Vistula; în acelaş timp trupele monar
hiei împreună cu 3 corpuri de armată germane 
apasă cu toată puterea asupra centrului rusesc 
din Carpaţi, străduindu-se să ocupe valea Stry
jului unde probabil se va da lupta decisivă. 

Londra. - Corespondentul din Petrograd al 
ziarului „Times" anunţă:. Operaţiunile Germa
nilor împotriva poziţiilor ruse5ti dela Rawka şi 
Bzura iau proporţii şi sunt de o vehementă în-

Soţii Sripcă au stat o lună la Suharău, ur
mând prescripţiile r0iguroase ale doctorului. La
rei se î.nsănătoşi, dupăce suferi o infl.amatie la 
picior, din cauza injecţiilor dureroase. Aglăita 
Insă slăbise, de cădeau toate rochiile de pe ea. 
Obrajii rumeni îi păliseră, încât livida lor pa
loare se armoniza într'un chip ciudat cu coloarea 
toamnei, iar portretul ei într'un astfel de decor 
ar f.i fost_ o capod 'operă. 

Când ipleca·ră era prin Septemvrie. Aglăiţa 
a învelit pe L:orel cu tot ce avea pe lângă ea. 
frigul şi ploaia i-au furnicat trnpul, prevestind 
.prologul altei dureri. 

Peste cateva zile la Vaslui doctorii veneau şi 
scriau reţete pentru Aglăita. care se îmbolnă
vise de pneumonie iar Lorel era amăgit ca să nu 
ştie nimic despre mama lui. lntelegerea poate 
i-s'ar f·i · Ium:i:nat, ca la scăpărarea unui fulger, 
urmat de trăsnet şi n'ar fi fost atât de emotio
nantă clipa când mama, însănătoşată, I-a îm
brăţişat iarăş. 

C. Splridonescu. 

,,R O M A N UL" 

cât întrec toate operaţiunile de până acum. Pă
rerea conglăsuitoare a experţilor şi conducăto
rilor militari e că ne găsim în fata fazei de des
voltare a unui nou plan german. Câtă vreme a
cum câteva zile părerea generală era că toată 
puterea ofensivei germane şi austro-ungare se 
va simti în centrul din Carpaţi. azi e verosimil. 
că încordarea Germanilor şi Austriecilor îşi va 
atinge culmea în acelaş timp în Galitia şi in 
regiunea Vistulei. 

Pressa americană împotriva blocadei 
germane. 

New-York. - Ziarele americane anglofile 
declară de bluff declaraţiunea cunoscută a Ger
maniei, prin care aceasta a anuntat că începând 
din 18 februarie va periclita permanent apele 
Angliei. Vapoarele de transport americane. cu 
toate aceste vor pleca la drum, având deplină 
încredere în apărarea ce li-o va da vaselor de 
răsboiu engleze. In porturile ostice însă au scă
zut preturile în urma ofertului mare de grâu, 
fiind foarte multi, cari totuş nu îndrăsnesc să 
mai transporte grâul pe mare. Guvernul Sta
telor-Unite a tinut în chestia blocării Angliei 
un consiliu de miniştri în care, după cât a stră
bătut în publicitate, s'a luat hotărârea ca Ame
rica să nu ridice încă protest împotriva măsu
rilor germane. 

Berlin. - .,Deutsche Tageszeitung" scrie 
privitor la atacurile pressei americane: Nici un 
fel de amenintare sau măsuri din partea Ameri
cei nu va putea îndupleca imperiul german ca 
să schimbe sau să-şi modifice hotărârea. 

Luptele la Duela. 

Viena. - Lupta decurge la Duela de 6 zile. 
Ai noştri au avut până acum rezultate conside
rabile. Armata a VIII rusească, ·care a primit 
şi ajutoare a avut perderi mari. Contra ofensiva 
noastră. câştigă teren. 

lnaintarea noastră în Bucovina. 

Bistrita. - Trupele noastre au continuat ieri 
să urmărească 1pe duşman. Ruşii fug dela Şeletin 
spre Rădăuţi, iar dela Vama pe drumul Gura 
Hurnorei spre Suceava. Retragerea celor două 
coloane duşmane formează o link paralelă. A
ceste coloane au să se întâlnească Ia Rădăuţi 
şi dacă cea de sud ar întârzia dela aceasta in
tâl·nire uşor poate ajunge într'o situaţie foarte 
critică . 

Ofensiva germană în flandria. 

Amsterdam. - „Daily Telegraph'' publică 
în numărul său mai recent următoarea telegra
mă din Boulogne: Se pare, că Germanii pornesc 
o nouă ofensivă între Ypern şi Nieuport. Arti
leria germană. bombardează des şi ameninţă 
foarte mult poziţiunile aliaţilor. Germanii au 
primit ajutoare. Deasupra tranşeelor german~ 
virează mereu aeroplane germane. La spatele 
frontului german au fost concentrate noui trupe 
auxiliare. Regimentele cari au suferit înfrângeri 
au fost completate. 

Lupta aeriană iminentă. 

Berlin. - „Lokalanzeiger" anunţă: Lui „Te
legraaf" i se telegrafiază din Sluis: Sâmbătă 
la ameazi au deschis din nou focul tunurile va
selor de 1 ăsboiu, iar aviatorii francezi aruncau 
în acelaş timp bombe asupra lui Zeebriigge. 
Deasupra lui Zeebriigge se menţin multe aero
plane germane aşa că e iminentă o ciocnire în
tre aeroplane. 

Aeroplane duşmane în Miihlheim. 

Miihlheim. (Baden). - Ieri după ameazi s'au 
ivit deasupra oraşului aeroplane duşmane arun
când bombe, cari au căzut în apropiere de spi
talul garnizoanei. Bombele n'au făcut însă nici 
o pagubă. 

Trei porturi engleze au fost închise. 

Genf. - „Herald" anuntă din Liverpol, că 
porturile Dover, Stradfort şi Newhaven au fost 
închise pentru ori ce fel de circulatie. Măsuri 
similare se vor lua şi pentru celelalte porturi 
din canal. 

Py.I. 

Rusii recunosc eroismul trupelor 
noastre. 

Moscva. - Un ziar rusesc cu autoritate re
cunoaşte că trupele monarhiei luptă cu eroism 
şi că armatele aliate au reuşit să ocupe teren pe 
linia dela Toronya Ludovica, care se găseşte la 
10 chilometri dela granita Ungariei. 

V n general francez despre situatia 
Englezilor. 

Londra. - Generalul francez Pau cu prilejul 
vizitei lui la Londra a declarat că fortele mi
litare ale lordului Kitchener sunt prea mici. Si. 
tuaţia în Asia şi Africa nu poate fi judecată cu 
optimism. Cu Olanda şi peninsula scandinavă 
circulatia a. încetat şi paguba pentru Anglia e 
enormă. 

Comunicat rusesc. 

Rotterdam. - Statul major rusesc a dat ur
mătorul comunicat: 

In Prusia orientală luptele au luat în valea 
Insterului vn caracter mai vehement. La stâ111rn 
Vistulei e în curgere o violentă luptă de artile
rie. Contra tuturor atacurilor violente ale Ger
manilor tinem malul stâng dela gura Bzurei. 
Mai târziu am pornit noui atacuri. 

Spre nord dela Witkow am avansat. La 
Borzymow am cucerit o tranşee dela duşman 

. şi am capturat 6 mitraliere, Duşmanul a răspuns 
de 3 ori cu contra atacuri, pe cari însă noi Ie-am 
respins cu uşurinţă ( ?) 

Luptele în Carpaţi sunt foarte înverşunate. 
La strâmtoarea Wyskow duşmanul atacă i)e 

drumul ce duce la Nadwonra. Am respins aceste 
atacuri. 

Diferite. 

- La Paris se svoneşte că kaiserul ar fi trimis 
regelui Bu:rgariei o misivă, rugându-I ca pe timp 
de o lună să se lipsească de orice actiune. Svonul 
însă nu se confirmă în cercurile oficioase din 
Paris. 

- . Corespondentul din Petrograd al ziarului 
„Secolo XIX" anuntă că în urma initiativei luate 
de personalităti de frunte din lumea comercială 

$i financiară din Rusia, se va înfiinta în curând la 
Petrograd o instituţie ruso-italiană menită să sta
bil'ească raporturi comerciale mai strânse şi _bine 

disciplinate între Italia şi Rusia. 
- Guvernul austro-ungar a oprit, precum se 

ştie, exportul lemnului. Această măsură a păgubit 
mai cu seamă Italiei. In Sicilia lipseşte lemnul. 
ceea ce amenintă să producă o mare criză deoa
rece lemnul este materia primă de care are ne
voie comertul insu.lei pentru facerea lăzilor ce ser
vesc la transPOrtul portocalelor şi J'ămâilor. 

- Se telegrafiază din Tripoli că s'a inaugurat 
linia ferată care duce dela Aziziah până la poalele 
muntelui Garian. Lungimea acestei linii este de 
33 klm. începând dela Aziziah, considerând-o dela 
Tripoli are lungimea de 83 klm. 

- Pari.amentul francez a aprobat mărirea până 
la un miliard şi jumătate emisiunea bonurilor de 
tezaur _şi a obligaţiunilor cu scadentă scurtă. 

-- Se anunţă din Viena: Arhiducesa Zitta, so
tia moştenitorului a da.t azi naştere unui copil să
nătos. 

- lmpăratul W:ilhelm a vizitat trupele de pe 

linia Bzura-Rawka. 
- Lordul Kitchener va pleca la sfârşitul a

cestei luni în Egipt şi va fi însoţit în această că
lătorie de moştenitorul englez. 

- Ofiterii din statul major al armatei belgiene 
deplin înfrânte au fost împărtiti la statul major 
englez şi francez. 

I 
j 



J.~~~~ „'R OM ANU L'i Mercuri, 10 Februarie n. 1915. ------·----„---„-----. ------·--···~·-------~----------------------....;:--....o;...;....o...;.;...;.;--..-...;.;;..;..;.;... 
Crăciunul românesc 

pe câmpul de luptă. 
Dăim mai la v.a.le o srri.soaJ:e de p~ râ.mpul ele ră.sboi, 

pe ca.re o pri.mim cu poşta. de azi d!'la un prieten '11 zi.i
ru-lui nostru, căruî,a. i a'a .trimis .a.ceastă ·duioasă srri
soare. Srrisoarea e de o gingăşie rară şi .plină de e.re
dintii şi ele .iubire fotă de toate <latinele no.a.stre stră
moşeşti ale naşt.e.rii Donmwlni. 

Palota, 10 I.anua.rie 1915 st. n. 

Dragilor mei! Am trecut şi .1Jeste sfinte.le sărbători. 

In momentuJ de fată, .când mă cuget la voi mi se re
împrospătează tot decursul acest.ui praznic din 1moti
vuJ, că ~tiu, -că Vă interesaţi şi de noi, cari .suntem pe 
.a.ceste plaiuT·i atât de îndepărtate. In :râ.ndul trecut .prin 
câ~ov.a. orduri v'rum descris decurgerea. .praznicului no
stru. Praznic! Maro .cuvânt în răsboiu. Nu avfflll noi 
nbci Duminecă, nici sărbătoare. In oole mai .multe cazuri 
nh~i aceea nu ştim ce zi e. Dar .a.cum .a. fost vOl'bă de 
o sărbătoare ia sărbătorilor. lnimi1e tuturnra au fost 
·Pline de nu ştiu ce„. D<>a.r de bucurie? Nu. Doară de 
întrista.re? Nu ştiu.„ $ti8Jlll, ci\ e aiei acel an.a.re praz
nir, pe caire îl netrece fiecare creştin cu mare bucurie în 
jnrul fami:liei .sale, în forul iubitHor săi. $i pe n-0i .acum 
re ne...a. aş.tep.ta.t? Aşa v,rea. poate D-zeu să petrecem 
a:rest sfânt praznic, nu în jurul iubiţi.lor noştri, nu în 
jurul di,minului n-0stru, b.a. nici nu în casii, ci •ca odini
o:i.ră sf!nituI Coconaş pe af.ară sub .cerul liber, prin ce>l
ni ţe şi gr.a.jduri, încăilzindu-ne nu de buc.urla cocona
şilor noştri, •ci de focurile brazilor de .pe vitrful .Carpa
ţilor. Astfol ·de sÎlmteiminte ne-a cuprins în sfânta .sea.ră. 

Trupa mea îm1>.reună cu reg .... şi ... iau fost să.lă

~luit{l tn L..„w, PTima comună peste gJ\llJlită., lâ.ngă li
ni:i. fera.tă re .trece din tairă. Eu ·1a ameazăzi am pleca.t 
11in M ... r:r. ru 1Î1criiitori ş.i cu wi oo.r de nutret 1La .trpipii, 
ri'i.r.i în L. ... w la trenuri a fost oprit a stationa, fiind a
prna.Jle linia .M:usca.nilo.r. 

.La 4 o.re allll ajuns J.a trupă. Puteti cugeta ru c:e mare 
bu·rurie ne-a. primit, căci mai ;11Je.s in timpul din urmă 
cea. ma;i ma.re •bucurie a bietilor os.başi e a vedea bucă
tăwi·a şi l('.a:ml de nutret. Ajungând la focul hotikît, bu
cătarii gătesc mrnnafoJ şi ;Ja jum. la 5 se începe hnpăr
tirna. 

Oa.menii vin în ordine, mâncă cu toţii; mâ-ncarea. 
raJdă Je ciaide bine. ·După împărtiTe toti >Se duc dela bu
dltărie, se aşe.azli în j11irnl forului ice l~u făcut tot câte 
&-8 o.a.meni. Dar ce să vezi P De aMăda.tă era. sgom()t, 
erau strigăte, ba era ţmbulzea,]ă la. împă.rti.re. Acum 
toate .a.re.stea au răma.s. Toate fetele sunt triste, toti 
-0.a.menii se:rioşi, toţi ~ngiindurati. ·Ce poate fi ca.uz.a, 
c:ări doa.r e sea:ra )'}:ra.znicuJui celui ma.re. Da, chiar asta 
a fost eau:z.a. Nimeni nu a fost sufleteşte în L .... w. 
foti au Z'bura.t Ja. pl.a.i111riJ.e plă•<:>ute, în cuiburile plirăsit.e 
.nrnm 6 luni. N~mt1ni nu .a. mai observat d e plină 

•. ceaioo." de .menaj; tnai.n~ <>cfrilor fiecăria. i-.a. fost 
f.a.mi;lia pă.ră.sită, i-au fost copiJ.a.şii, cari wcum sunt lip
siţi <le .tată, i-a fost s-oti.a. .tndure.Tată„. Eu încă de t.ot 
îngâ.ndrur.a.t stam şi privea:m. Focurile i:urdeau cu filacări, 

ommenii tăcuti 1n jur .se tndiJzoon. Ză)'}lld.a. >Cădea. cu 
fulgi mar.i, too.tl natura. a. îmbrăcat vestmâ.nt :alb. Tot 
aştept ce va f.i. Si ce să veu, deodată se desgheată Ini
mile trupelor curat româneşti. Un grup -rleodată începe 
rnlinda. trumoo.să: 

„ V eniti astăzi credincioşii să saltăm 
De naşterea lui Hristos ne bucurăm"-

Laicrimi au isvortt în ochii fiecărui.a.. Lacrimi grei, 
d.c.~ aceste lae:rfon:i au d·esilegat .limbile pentru .colinzi, 
nnoi penbi'u de-a spune durerea in~mei, pentru de-a. 
vorbi cu cei lăsaţi ac.asă„. Inceviind cu prim.a. colindă 

ca fulgerul ·s'a electrizat toată •c.omuna. Tot satul a ră
sunat de frumoasele colinzi româneşti. M'am ia.lipi·t şi 

c·n de un g.rup şi .ascultând eolinzile am .petrecut p!nă 
lu 11 <>re. La acest ti.mp cântând troparul naşterii: 
.,Naşterea Ta Hristoase"- ne-.a.m cămt.at ia.poi de culcuşi 
::\Iuiţi au do.rmit în jurul foouJui, multi s'a.u~otut adăpo
sti în grajduri, iar dti ne-.a.m putut aşez.a. .prin căi;ti nici 
nu ne-wm culcat deloc, petrecânrl noo.ptea cu poveşti. 
1liu viata. civilă. Aşa ne-a trecut seara de Crăciun. 

Despre ziua primă şi a doua. :nici :nu llllTl ce scrie, 
~·r.ei atum»i .a. fost eia. în alte zile comune. Aşa, trupa. mea 
în prima zi a primit ordin, că la 6 o.re diiminea.ta .să pă
ră ~f"as<'ă l~.a:lit.a.tea. şi să .meargă la. R .•..• ci; iar au 
;.ii mă întorc in M ....... e, und-e să aştept .por.unea 
1rltP>rioa.ră. tCu .a.ceasta aş fi şi terrni!Wl.4:~ numai una vreau 
înră să vă wmunic. Si anume, darurile de Crăciun nu 
au rămas cu totul; anume, a. treia zi am primit si poşta 
ru fNLru.Ti!e, pentru fier.a.re ()ID u.rmltoo.rele: o .turtă 

pa.cheta.tă frumos, un pa.rhet de alte .prăjituri, un pa
chet de ta.bac; 20 de ţigări; nuci; pipă şi un instrument 
s:lăhut de a.prins pi.pa. Atiita. a. foll.t tot; nu .a. fost mult, 

tla.r IJ.llntru a.ceea. credeti le-.a.u răzut bine .a.tAt Roruâ
naşilor noşt.ri. ·d.t şi conliratilor wigu.ri, cari aşişderea 
a.rum .au primit da.rurile de Oră..:'iun. 

A:>a a trecut Crăciunul nostru. 
Uin corc.soondenta ultimii am întcles, ca 111 aceste 

sfinte sărbi1tori a-i primit sfânta taină a preoţiei. Acum, 
C«înd se apropie ziua sfântului tiîu. ziua în care <lupă 
prl).iectul de a.etăvară, Hi \'ei t.inea. promisiunea, nu-ti 
poftesc altceva dela bunul Dzeu, decât ca acel idealism 
şi naţionalism cu care eşti plin azi, să predomlneze în 
întreagă viata ta apostolică„. Cu un cuvânt rog pe 
bunul Dzeu să fii un adevărat preot românesc„„ 

Dar pentru aceea încă nu termin, căci azi am puţin 
răgaz. 

Sunt cu toate bine, numai aşa vreme urîtă avem, că 
rjci spune nu se poate. In toată ziua trebuie să ducem 
mâncare la trupa din P„„a, sat dincoace de graniţă, în 
R„„ sat dincolo de graniţă. Incontinuu pe un drum ser
pentin trebuie să mergem aşa, că patru cai abia pot duce 
bucătăria. Vântul suflă, zăpada cade, dar pentru aceea 
pământul nu e înghetat. Unde păşeşte omul se tot cu
fundă. Aşa e timpul pe la noi. Cred, că şi prin părtile 
noastre sătmărene. 

Apoi acum într'adevăr nu vreau a Vă mai plictisi. 
Mai înainte însă vă doresc dela bunul Dzeu tuturor An 
nou fericit, iar tie multe zile onomastice. 

Sărutându-vă cu drag rămân al vostru iubitor: 

c. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 9 februarie n. 1915. 

Invitare la abonament. 
Cu începerea unul an nou, anul al V-lea, de 

existentă al ziarului ,.,Românul", adresăm on. 
noştri abonenti de până acnm ru2area să bine
voiască a-şi înoi din bună vreme abonamentul 
pe anul 1915, ca expediarea regulată a ziarului 
nostru să nu sufere întrerupere. Ne exprimăm 
totodată speranta, că în noul an, nu numai ne 
vor rămâne credincioşi vechil noştri abonentl, 
ci vor intra în şirul abonenfilor si altl numeroşi 
cetitori şi prieteni al ziarului nostru. 

Profităm de ocazia aceasta pentru a adresa 
şi on. noştri abonenti restantierl - institute, ca 
şi patrlculari - ru~ămlntea. ca deodată cu a
bonarea ziarului nostru pe anul 1915, să-şi a
chite şi restantele de abonament din trecut. 

Costul abonamentului pentru •. Românul" zil
nic rămâne şi pentru anul 1915 neschimbat: 

Pe un an • . • 
Pe Jumătate an • 
Pe J luni • • 
Pe o lună • 

28.- cor. 
14.- cor. 
7.- cor. 
2.40 cor. 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an 40.- franci 

Numărul poporal: 
Pe un an • • • 
Pe jumătate an • 

4 cor. 
2 cor. 

Pentru România şi străinătate: 

Pe un an • 8 franci. 
Cererile precum şi costul de abonament să 

se adreseze la: ADMINISTRA TIA ZIARULUI 
.,ROMÂNUL". în ARAD. str. Zrinyi nr. 1/a. 

Generali pensionatl. Monitorul oficial al ar
matei anuntă că M. Sa a dispus trecerea în pen
siune a generalului Ioan friedel, loc.-generalu
lui Iuliu Mandry şi a general-majorului Fran
cisc Res-0h din Arad, comandantul brigadei 34 
de i:nfanterie. Din acest prilej loc.-generalul Iu
liu Mandry a fost deoorat cu clasa a li-a a „Or
dufoi <::oroanei de fer", iar general-majorul Fran
cisc Resch cu clasa a III-a a „Crucei pentru me
rite m iUtare". 

Multumltă publică Primind colectele de mai Jos; a
duc în numele ostaşilor răniţi, ce stau sub îngriiire.1 
mea, călduroase mulţumiri darnicelor suflete, dorindu-le 
ca Dumnezeu să le răsplătească din belşug frumoasa 
faptă. 

Dna şi d. vicecolonel V. Trailovici _,_ Viena 20 cor. 
D. Patriciu Tiucra, preot în Semlac dela: Biserica gr. 
or. română IO cor„ Lazar Adamov.ici, paroh 4 cor„ 
Patriciu Tiucra, paroh 2 cor„ Teodor Macian 70 fii .. 

·----------··-·--- ~·-·---·--·-- -··-.... ---.„ 

Stcfan Ionuţaş 1 cor., Ioan Hidiş 1 cor„ Lazar Ionescu 
I cor„ Sofia Hcrteg 2 cor., Nicolae Galiş I cor., Mitru 
Barbut 40 fii., Ilic Juian I cor„ d. preot Atanasiu Ca
pitan din Apatcu 30 şter)('are, I măsaiu mare, 6 buc. 
P<1nzii şi a colectat 27.20 cor.-- Lil'ia Dr. Vuia, conduc:i
t0a~ca spitalnlui <'in seminarul român. 

t Ana Dr. lile Ivacicovici n. Bărtoiu (din 
Cernăuţi) după lun14i şi R"rele suferinte a dece
dat în 2 Februarie a. c. în vârstă de 27 ani. In
mormântarea a avut loc în 4 Febr. a. c:în cripta 
familiară din Deliblat. Odihnească în pace! 

Ultima oră . 
INSTRUCTIA NOUILOR CONTINGENTE IN 

RUSIA. 

Berlin. - Din K..iew viile ştirea, că în întreaga 

Rusie s' au chemat noui contingente sub drapel, 

cărora îndată ce li se împrospătează instrucţia. 

care 1m constă decât în a mânui arma bine, sunt 

trimise pe câmpul de lupt<'i, Afară de aceasta în 

toate garnizoanele din Rusia se demme o mare ac

tivitate pentru instruirea nouilor recruţi, cari vor 

forma mai multe armate, pe cari Rusia ~ va trimite 

la primăvară în răsboiu. 

MISIUNEA LUI GHENADIEFF LA ROMA. 

Berlin. - Svonul despre nereuşita dlul Ghe
nadieff la Roma se confirmă oficial. .~.inistrul 

Bulgariei Popov a declarat că nu s'a realizat a
cordul politic italo-buh~ar~ 

Misiunea lui Ghenadieff la Roma este ofj~ 

cială, dar n'are nici un mandat să inchee un 
tratat. 

A TACUL DECISIV AL GERMANILOR 
LA V ARSOVIA. 

.Budapesta. - După telegrame sosite la Lon

dro Germanii ou început atacul decisiv îm'{JOtri

va Varşoviei. Lupta este colosal de crâncenă. 

Redactor responsahil: Constantin Savu. 

Vând· şi 
cumpăr 

Cartofi, 
Frecă.tei (ta,rhană), 

iSlănină.f 
U:ns('!a,re de porc, 
Paie şi napi p nutreţ 

ptr maja 1netrică şi per vagon 
., 

Kalmâr Endre 
prăvălie de producte. 

Ar ad, colţu 1 străzi1or Asz-

1 

Ka 2361 
talos S. şi Chorin. 

Tiparul tipografiei „Concordia" societate pe actu în Arad. -:- Editor responsabll: prof. VASILE STOICA:. 

J 
·.\ 
~ _, 

• I 

:.. : 
~ 

; . 

/ 

. 
' 


