
1918. Cernăuţi, 20 Octomvrie Nr. 40.

FOAIA POPORULUI
Organul partidului naţional-ţărănesc.

Preţul gazetei:
Pe a n ....................15 Cor.
Pe jumătate de an 8 „ 
Pentru străinătate 20 „

Redacţia şi administraţia:

Cernău ţ i ,  strada Catedralei 6.
Apare tn fiecare Duminică.

Inseratele :
Un rând petit odată 40 bani 
De doue ori . . 70 „ 
De trei ori . . 100 „ 
Un număr costă 30 bani.

Manifestul împăratului.
Credincioaselor mele popoare austriace !

Decând m’am urcat în scaun, am stăruit din resputeri să dobândesc pentru toate 
popoarele Mele pacea mult dorită şi să le deschid calea pe carea ele, nestingherite de
piedici şi fricţiuni, sa-şi poata desvolta puterile lor naţionale, folosindu-le pentru binele 
cultural şi economic. x

Lupta uriaşă a războiului mondial a împiedecat până acuma opera păcii. Vitejia 
şi credinţa cat şi răbdarea cu care s’au îndurat nevoile şi lipsele au apărat cu glorie

asiaura^naroa "r™* Îertv?le mari a '*  războiului n e -3 U  putut 
Uii9Dumnezeu nonflcă’ în ajunul căr»  aflăm azi cu ajutorul

, .... "umai decât trebuie să ne punem pe lucru ca să reclădim patria pe
temelnie ei fireşti şi drept aceea trainice. Punându-ne, vom stărui să cumpenim cu con
ştiinţa dorinţele popoarelor austriace şi să le împlinim. M’am hotărât să săvârşesc opera 
aceasta cu concursul liber al popoarelor Mele şi în conformitate cu principiile adoptate 
de monarchu aliaţi în propunerea lor de pace.

Austria, conform voinţei popoarelor sale, să se prefacă într’o confederaţiune în 
care fiecare popor, în limitele teritoriului locuit de el, să formeze statul său propriu.

Măsura aceasta însă nu prejudică împreunarea teritoriilor polone cu statul polon 
independent. K

Oraşul T r i e s t  va rămânea a u t o n o m ,  precum o doreşte populaţiunea sa.
Această formaţiune nouă care nu atinge defel integritatea terilor sântei coroane 

ungureşti va garanta fiecărui stat naţional federat independenţa. Ea va scuti însă şi va 
P3 ,za Şi interesele comune pe terenurile pe cari solidaritatea lor este exigenţă vitală a 

cú1tiMat federat. Concentrarea tuturor puterilor va fi îndeosebi necesară spre a rezolva 
' "'««tă marile probleme ce rezultă din urmările ^ b o iu lu i.
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Popoarelor pe a cărora autonomie se va întemeia noul imperiu le adresez apelul 
să conlucre la marea operă prin conzilii naţionale formale din deputaţii trimişi de fiecare 
naţiune în senatul imperial, carii să apere interesele naţionale faţă de celelalte naţiuni şi 
de guvernul Meu.

Doresc ca patria noastră să se aleagă din furtunile războiului ca federaţie a 
unor popoare libere, tare prin concordia popoarelor ce le cuprinde. Dumnezeu bine- 
cuvînteze stăruinţele Noastre, ca marea operă a păcii ce o întreprindem să aducă noroc 
futuror popoarelor Mele,

V i e n a ,  anul 1918, luna lui Octomvrie, zilele 17.

Semnaţi:
Hussarek. Carol.

Conziliul national român.
Pe baza manifestului împărătesc, deputaţii români din Buco

vina în parlament s’au constituit în conziliu naţional român. A în
druma paşii următori pentru apărarea intereselor Românilor din 
Bucovina este deci pe viitor chiemat conziliul acesta.

AureP Onciul.

încotro ?
Focul războiului a topit totul şi totul este pe 

claie de a se slei în forme noue, îndeosebi împă
răţia noastră. Popoarele ei voiesc să-şi croiască 
înşişi, după plac, soartea lor. Polonii se pregă
tesc să părăsească împărăţia. Cehii şi Croaţii 
cer statul lor propriu] fără să se lepede însă de 
casa domnitoare. Ucrainii se mulţămesc cu] o pro
vincie autonomă în cadrul împărăţiei. Şi mai mo
deşti sunt Românii ungureni. După ştirile sosite, 
ei nu pretind, decât autonomia lor în ,,patria 
lor ungurească“.

Mai departe au mers deputaţii poporului 
român din Bucovina, deocamdată singurii autori
zaţi a vorbi în numele poporului (acestuia. Ei 
au cerut în cameră] suveranitate deplină pentru 
neamul românesc şi drept aceea întemeiarea unui 
stat propriu, care, în limitile fireşti ale tuturor 
ţerilor locuite de Români să unească în sine pe 
toţi Românii şi să fie în legătură cu federaţia 
austriacă a jn d 2  Octomvrie"1 oîo. accen-
tuat dr
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Altfel domnii din România, cari, de când 
sunt, nu au lucrat cu mintea, jci cu inima, nu au, 
făcut deci politică reală, ci sentimentală. Or
biţi de sentiment, , ei s’au aruncat în braţele 
Rusiei, duşmanei de moarte a neamului româ
nesc îşi au început înprotiva împărăţiei noastre 
un războiu 'nenorocit ' care a ciuntit şi călicit 
România. La congresul de pace, ei, fără îndo
ială, vor cere deslipirea părţilor româneşti ale 
împărăţiei şi alipirea lor la România, în virtu
tea tractatelor ce le-au încheiat cu Anglia şi 
Franţa. Numai că, după decursul războiului, nu 
Anglia şi Franţa vor dicta condiţiunile păcii, 
ci America. Iar America, după semnele de până 
acuma, nu vrea să nimicească Austro-Ungaria, 
ci să o- clădeasciă din nou pe temelia ei firească 
a oonfederării unor popoare libere, deci nu să 
o dismembreze, ci să o consolideze.

Şi Cu drept cuvânt. Căci federaţiunea aus
triacă este o necesitate europeană, din pupct de 
Vedere atât a păcii generale, cât şi a desvol.şţ 
popoarelor din valea Dunării, prea mari, ţ A

poată fi absorbite, prea mici în ş c u n  c p r<
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faţă de celelalte popoare şi de a-şi desvolta eco 
noftiia.

Adevărul acesta îl dovedeşte istoria ţerilor 
din valea Dunărei, parte confederate în Austria, 
ca Croaţia, Bohemia şi Ungaria, parte izolate, 
ca Sârbia, Bulgaria şi România. între Croaţia, 
Bohemia şi Ungaria n’a fost războiu de 400 de 
am şi nu poate fi în vecii vecilor, cât timp ră
mân confederate. între Sârbia, Bulgaria şi Ro
mânia din contră nu au încetat nicicând răz
boaiele, decând sunt independente, şi fără îndo
iala vor continua pe nesfârşite, cu toată liga pro
iectată, însă neîncercată încă, a popoarelor, dacă 
vor rămânea, cum sunt. Dismembrându-se Aus
tria, se „balcanizează“ cum se zace — în
treagă vale a  Dunării, şi harţele necontenite 
intre Sârbia, Bulgaria şi România se extind şi 
asupra Croaţiei, Bohemiei şi Ungariei. Se for
mează un adevărat cuib de infecţiune războinică, 
care periclitează în fiecare moment pacea. Wil
son, piezidentul Statelor unite din Atnerica, care 
astăzi este arbitrul lurpii, vrea însă eliminarea răz
boaielor şi pace veşnică. Vrându-o, nu poate dis- 
membra Austria, ci trebuie din contra să o com
pleteze şi să o consolideze pe temelia ei firească, 
confederarea popoarelor dunărene.

Dară Wilson vrea şi desvoltarea popoarelor 
acestora. Ce se atinge de gradul desvoltării, nu 
poate tăgădui nimene, că starea Croaţiei fede
rale, cu toate neajunsurile legăturii ei cu Un
garia, este cu mult mai bună, decât cea a Sâr- 
biei independente. Situaţia splendidă a Bohe
miei nu se poate asămăjia cu mizeria Bulga
riei. Iar de tot caracteristică este asămănarea 
între 'Unguri şi Români. Numărul Ungurilor este 
mai mic, decât cel el Românilor. Ei nu sunt nici 
atât de accesibili nici atât de dornici de cul- 
tui ă, ca Romanii, şi au pământ mai puţin şi mai 
iau decât Romanii. Sub jugul turcesc au gemut 
şi Unii şi alţii, şi l ngurii chiar mai greu, Un
garia neformând decât un paşalic turcesc, pecând 
principatele române erau autonome. Şi totuşi 
Ungurii au ajuns stăpâni, cu glas în lumea în
treagă, pecand Romanii au devenit pomanagii 
Europei. De ce această deosebire (uimitoare ? Pen- 
trucă strămoşii Ungurilor au avut mintea, la 
1526, de a se federa in Austria şi de a alege rege 

împăratul. Şi împăratul i-a scăpat de.Ti»"'; 1 
cultivat, i-a îjjjW ătit. TŞ ne'" am ar Sti alcs 

-  rir iei pe mei

latul. Am1 sta in fruntea Austriei şi prin ea am 
fi Un factor hotărâtor în sfatul Europei. Ce nu a 
înţeles sentimentul ideal al strămoşilor, trebuie 
să înţeleagă mintea reală a urmaşilor. Şi timp 
mai potrivit pentru a îndrepta greşelele trecu
tului nu poate fi, decât momentul de faţă, în 
care întreaga clădire a Europei, mistuită de focul 
războiului trebuie ridicată din nou. Din partea 
noastră nu se cere, decât o mică jertfă de mân
drie, sau, mai bine zis, de deşertăciune naţională.

în schimb, Românii ar obţinea unirea lor 
inti un singur stat independent şi suveran, deci 
îealizarea idealului naţional. Idealul acesta se 
poate realiza mult mai lesne în legătură cu Aus- 
tiia, decât în contra ei, eVitându-se rezistenţă 
Austriei, care fireşte se va opune din resputeri 
dismembrării unor teritorii aşa de mari ca cele 
locuite de Români. Pe deasupra Românii ar 
face parte dintr’o putere mare, care le-ar garanta 
apărarea militară, validitarea politică şi deplina 
desvoltare economică. Apoi, venind România la 
noi, şi nu noi la România, neam  păstra le
gile noastre, cu mult mai bune, decât cum sunt 
legile României. Ne-am menţinea dreptul nos
tru electoral, care admite la vot în Bucovină 
2 5 « o şi chiar şi în părţile ungurene 5 0/0 ale po- 
poraţiunii, pecând în România numai numărul 
scandalos de 1 o/d şi jumătate are drept de vot 
şi deci libertate politică. Am scăpa de stăpânirea 
ciocoiască din Regat, de administraţia ei mi
zerabilă şi de potaia de slujbaşi brutali, igno
ranţi şi venali, cu care ea a in uh dat de pildă 
biata Besarabie. Din contra, noi am regenera Ro
mânia cu intelectualii noştri leali, erudiţi şi cin
stiţi. în urmă le-am asigura ţăranilor noştri, greu 
încercaţi prin războiu, despăgubirile garantate de 
lege în Austria şi Ungaria, pecând clasa stă- 
pânitoare din România habar nu are de nevoile 
ţeranilor. Idealiştilor noştri naţionali, momentul 
acesta le pare indiferent, poate chiar mârşafv; 
pentru ţăranul calicit, el formează o condiţiune 
de existenţă.

Aşa stau lucrurile în realitate. Se naşte în
trebarea, pri de să li zicemf pe faţă. Căci de zis, 
trebuie să zicem ceva. Toate popoarele împărăţiei 
îşi exprimă acuma dorinţele m , ‘J n°s'
am degrgid ,llClU T ™U%stare 3ccută» - - ş ib m a W  -
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lor române din BucoVina au şi însărcinat deja 
pe deputaţii lor să se Înţeleagă în senzul acesta 
cu deputaţii români din ţeara ungurească. Ca să 
se ppată înţelege, este însă ma,i întâi de neVoie, 
ca Bucbtvinenii să-şi deie seanijăj ce vor ei. în 
privinţa aceasta se deosebesc părerile. Unii cred 
că din precauţiune ar trebui de. zis numai, că 
Românii din Bucovina şi din Ungaria cer drep
tul de a-şi croi înşişi soartea, fără să spuie, că 
încotro tind şi îndeosebi fără să profeseze do
rinţa unirii naţionale. Deoarece însă toată lumea 
presupune, ca şi la toate celelalte popoare, şi la 
Români, tendinţa de a se luni cu toţii într’un sin
gur stat, tăcearea noastră asupra acestui punct 
cardinal ar face numai impresia sau de lipsă de 
curaj, că nu cutezăm! să zicem pe faţă ce dorim, 
sau de făţărnicie, că vroim să ascundem gându
rile noastre. Şi una şi alta nu poate decât să strice 
cauzei noastre. Să declarăm deci pe faţă, cu frun
tea ridicată, că fireşte vroim unirea noastră na
ţională. Ca cetăţeni credincioşi ai Austriei, pen
tru care amj vărsat şiroaie de sânge, evident că 
nu putem1 aspira la unirea Romanilor afară de 
Austria, căreia i-s’ar împotrivi atat din tradi- 
ţiune de credinţă, cât şi din considerări econo
mice foarte vajnice, imenza majoritate a ţăra
nilor români din Bucovina şi din Ungaria, talpa 
poporului român, ci numai în federaţia austriacă 
proiectată. Asta o putem face cu atât mai vâr
tos, cu cât, precum; am arătat mai sus, confede- 
rarea du Austria este ide cel mai mare folos pentru 
întregul neam românesc.

Se’nţelege că în legătura aceasta, noi voim 
să ne croim soartea noastră după plac, să formăm 
deci un stat propriu, suVeran şi să ne guvernăm 
înşine, după placul nostru. Iar statul acesta, după 
vederile noastre, nu poate fi întemeiat, decât pe 
larga bază democratică a sufragiului univerzal. 
Pentru a expune postulatele aceste înaintea con
gresului de pace ne trebuie un' delegat propriu 
ales de noi, care să fie omul de încredere al în 
tregului neam românesc din Austria şi din iJn- 
garia.

aU'" ’" testau1̂ ' '"  11 e validităm în ochii iu-
s ä ^ atl|  dec\ataPa JePutaţilor iioymyi cari sunt

2. împreunarea tuturor ţerilor locuite de Ro
mâni 'într’un singuir stat independent, în legă
tură cu celelalte popoare din valea Dunării, deci 
unirea naţională şi confederarea cu Austria,

3. constituirea noului stat român pe bază de
mocratică, deci sufragiul univerzal în toate ţerile 
româneşti, |şji în urmă

4. reprezentarea noastră la congresul de pace 
prin un bărbat de încredere ales de noi.

\ate retem-
de a

dret; .„ ne. cr01 lnŞişi soartea noastră, 
.'tatea naţională şi

^suvt /
i t e '

spre scopul acesta

Ce vor iace Românii din Ungaria?
Comitetul executiv al partidului naţional ro

mân a ţinut o şedinţă intimă la Oraldea Mare, la 
care au lupt parte delegaţi din toate ţinuturile, 
locuite de români. Dintre fruntaşi am remarcat 
pe d-nii deputaţi dr. Teodor Mihali, dr. Alexan
dru Vaidă-de-Voievod, dr. Stefan C. Pop, apoi 
Vfoştii deputaţi dr. Aurel Vlad, Vasile Goldiş, 
directorul „Românului-1, dr. Aurel Lazar, etc.

Comitetul partidului naţional a constatat cu 
bucurie, ţ că prin primirea celor 14 puncte ale 
lui Wilson, se îndeplineşte dorinţa de veacuri a 
Românilor, ca să se admită popoarelor să hotă- 
rească singure de soarta lor. Partidul naţional 
român doreşte aplicarea acestui drept nu numai 
pentru naţionalităţile din Ungaria, ci pentru toate 
popoarele din lume, şi ca acest drept să fie 
aplicat fără restrângeri, în modul cel mai larg.

Comitetul naţional român, prin informaţiile 
adunate delà toate păturile poporului român din 
Ardeal şi Ungaria, a stabilit că întreaga româ- 
nime nutreşte aceiaş dorinţă că congresul naţio
nal român să fie cortvocat ca să hotărească în 
aceste momente hotărâtoare în toate chestiile ce 
interesează poporul român.

Dupăce comitetul executiv s’a ocupat te
meinic cu situaţia politică actuală, s’a proce
dat la redactarea unei declaraţiuni-manifest, care 
ya preciza ţinuta partidului naţional-român din 
Ungaria. Aceasta declaraţie va fi citită în şe
dinţa de mâine a parlamentului ungar, de către 
deputatul dr. Alex. Vaida-Voevod.

S’a format apoi un comitet mai restrins, din 
d-nii dr. Teodor Mihali, dr. Stefan C. Pop, dr. 
Alexandru Vaida, dr. Aurel Vlâcl şi Vasile Gol

i r e  va fi în permanenţă activ şi va lua 
Acest comitèv^rârilc reclamate de vremile

Secreta £u
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Mihail Karolyi isau cu alţi factori politici, vCu 
privire la ţelurile politice ale Românilor din 
Ardeal.

După „Foaia Poporului Român“.

E Cernăuţul acuma ucrain?
înainte de câteva zile legionarii ucraini, cari 

până acuma au fost adăpostiţi în Ucraina, au 
fost aduşi în Bucovina şi împărţiţi aproape peste 
întreaga ţară spre încvartirare. Ne am mirat la 
început de măsura aceasta, neînţelegântd, de ce

prescris în normele încvartirărei, că stăpânii tre
buie să vorbească limba celor încvartiraţi ? Saui 
este un sistem la încvartirarea aceasta pentru 
a face propagandă pentru Ucraina? Nu voim 
să credem, că încvartirarea legionarilor ucraini 
s’a făcut cu astfel de intenţii, ci ţinem la aceia, 
că îndvartirarea aceasta e o măsură curat mili
tară. Dar’ atuncea ni e iertat, să cerem, ca să 
nu se întâmple cazuri ca aceste, cari fără să 
Vrem, stârnesc bănuieli.

Aspiraţii ucraine.
tocmai în vremurile aceste agitate legionarii ucra
ini au fost dislocaţi în Bucovina românească.
Ca patrioţi buni, cari am primit şi adăpostit în 
ţeara noastră fără cârtire întotdeauna oştiri aus- 
tro-ungare şi germane, ţinând să ne împlinim 
datoria, am primit şi legionarii ucraini, fără orice 
opoziţie, ţinând dislocarea aceasta de o măsura 
curat militară, care nu îngăduie nici o bănuială 

Simptomele, care se arată însă, ne pun, fără 
să vrem!, pe gânduri. Avem doară nişte norme 
pentru încVartirare. în cazul legionarilor ucra 
ini normele aceste n ’au fost observate. Fără, a in 
treba comuna, legionarii ucraini şi-au făcut sin
guri încvartirarea şi aceasta cu o brutalitate ne
maipomenită. ’ Oamenii cari n ’au voit să pri 
mească cu una-două îndvartirarea, ci au cerut 
după normele existente, ca legionarii să li arete 
biletul de încvartirare delà primărie, au fost tra
taţi ca în timpurile cele mai negre ale reacţiunii. 
Astfel inspectorul şcolar M i h a l  e s e u l  din Clo- 
cucica, care a cutezat, să li ceară biletul de în- 
cVartirare şi neavând ei biletul, li-a spus, că nu-i 
primeşte, a fost arestat şi dus sub şase baionete 
în oraş ca un criminal. Dovadă, că inspectorul 
Mihalescul n’a comis nici o crimă, e că îndatăce 
a fost adus la comanda din Cernăuţ, a şi fost eli
berat. Acuma ne întrebăm noi: Se poate, ca ast
fel de lucruri să se întâmple sub pcliii stăpâ
nirii, care e chiemată să ne scutească liber
tatea pe care o profesează acuma ?

Cazul inspectorului Mihalescul e simpto
matic pentru toată chestiunea. D. Mihalescul a 
alvut curajul să protesteze în contra acestei ţinute 
ilegale; astfel a putut afla publicitatea de ca
zul acesta. Câte cazuri la feliu poate nu ajung 
in publicitate, fiind cei cu pricina ţerani, cari nu 
au curajul, j^^e__apere. Din unele părţi ni se'

riy acolo, unde sunt încvar-

în unul din numerele trecute am arătat 
acuma într’un articol „Să fim pe pază“, cât de 
departe merg aspiraţiile ucraine în ţerişoara noas
tră. Dacă ar fi pe a lor, atunci ar anecta Buco
vina întreagă la Ucraina măre, pe care \p vi
sează.

Dumineca trecută toate partidele ucraine din 
Bucovina au ţinut un sfat la Cernăuţi, în care 
pe lângă cererile lor vechi asupra teritoriilor bu- 
oovinene au adus un moment nou. în sfatul acesta 
au declarat ei odată, că vor să se despărţească 
in pace şi înţelegere de poporul roman, cu care 
sunt în vecinătate. Dară prietenia aceasta cere 
jertfe delà noi. Văzând, că nici pe baza de drep
turi istorice pretinse, dar’ nici pe baza princi
piilor lui Wilson nu pot cere Cernăuţul pentru 
ei, au iscodit acuma un moment nou. Cernăuţul 
e pentru ei u n i c u l  c e n t r u  de c o rn e r  ci.u, 
şi de aceia trebuie să rămână ucrain. Deci nu 
mai e nici dreptul istoric, nici principiul naţio
nal, pe care se bazează ei, ci simplu o iscodire, că 
Cernăuţul e de neapărata lipsa pentru co 
ciul ucrain. Prin aceasta vedem, că Ucrainii sm 
guri recunosc, că nu au nici un drept legitim ia 
Cernăuţi. Trebuie să reţinem mărturisirea 
aceasta ascunsă şi să ne întocmim după ea.

Stăm pe punctul de vedere, că Bucovina a 
fost şi încă e românească. Dacă] însă o 
ţire a părţilor ucraine va fi neevitabilă 
graniţa firească a ucrainismului este 
ţile Bucovinei din sudul Prutului, cu 
sunt şi trebuie să rămână româneşti !

Dum nezeu.
După L eo  T o l s t o i  de I. R eb r e a  nu* 

într’o ţeară îndepărtată, trăia odată un împă
rat, care cu cât îmbătrânea cu atât simţea mai 

are mâhnire în suflet.
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în vieaţa mea — zicea dânsul — am 
gustat şi am| văzut tot ce este îngăduit omului 
să :guste şi să vază. Ceva 'însă în toată vieaţa 
mea n’am văzut, pe Dumnezeu. Vreau să-l văd!

Şi dădu poruncă mare boierilor, sfetnicilor 
şi preoţilor săi :

Dacă nu-mji veţi arăta pe Dumnezeu, o 
să vă pun pe toţi la închisoare şi am  să vă pe
depsesc straşnic !

Şi le dădu un soroc de trei zile.
în curtea împărătească se stinse veselia. Cur

tenii umblau de ici-coio cu capetele plecate, aş- 
teptându-şi groaznicul sfârşit.

în ziua sorocului hotărât, toţi boierii, sfet
nicii şi preoţii fură chiemaţi înaintea împăratului.
Şi boierii, sfetnicii şi preoţii păstrau tăcere 
adancă, iar împăratul tocmai se pregătea să ros
tească osânda înfricoşătoare. în clipa aceasta 
însă un copil de păstor păşi în faţa împăratului 
şi-i zise :

Dă-mi voie, Măria Ta, să-ţi împlinesc eu 
dorinţa !

— Bine — răspunse împăratul. Dar bagă 
de seamjă, că ţi-e capul în joc...

Şi copilul de păstor luă de mână pe împă
rat şi-l duse într’o piaţă şi-i arătă soarele stră
lucitor şi-i grăi :

'Priveşte în sus !
împăratul vru să ridice capul ca să arunce 

o privire la soare, dar razele orbitoare îi prici- 
nuiiă dureri în ochi şi-l siliră să plece capul şi 
să închidă ochii.

Ce-ţi trăsneşte prin minte, băiete — zise 
msul cătră păstor — nu cunţva vrei să oiţ- 

besc ?
Şi atunci copilul de păstor zise :

Vezi, stăpâne? Şi soarele e o mică rază 
a mărirei lui Dumnezeu, un colţişor neînsem
nat al împărăţiei lui Dumnezeu. Cum ceri tu,

Tfi să vezi pe însuş Dumnezeu cu ochii tăi
ales în lăcrămaţi ? Caută deci de a veclea pe
treC;p i 4,bu ochii sufletului tău!

. . / « h  plăcu împăratului, care grăi ast- 
X'atră copilul păstor:

— Văd că ai minte luminată/ şi un suflet 
înălţat. Mai răspunde deci la următoarea între
bare: „Ce a fost înainte de a fi Dumnezeii?"

Păstorul 1 stătu pe gânduri o clipă, apoi , , 
vorbi : • j năuţi

*— Stăpâne, nu te supăra, dar te rog p ;> f* -  •
/ccen- : de < mau

nu nu-

împăratul începu să numere :
— Una, două, trei...
Nu, nu îl întrerupse păstorul

meri bine. începe înainte de unu.
— Cum asta? Nu ştii că înainte de unu nu 

este nimic?
înţeleaptă vorbă ai rostit, stăpâne; nici îna

intea lui Dumhezeu n ’a fost nimic.

Ştiri mărunte.
Dep. Isopescul-Grecul la împărat. Duminica 

trecută împăratul chemase pe conducătorii di
feritelor partide şi naţionalităţi, pentru să asculte 
dorinţele naţionalităţilor. în numele clubului 
parlamentar român a fost dep. Isopescul-Grecul 
Ia împărat, ca să-i tălmăcească dorinţele Ro
mânilor bucovineni.

Mitropolitul Mangra, arhipiscopul Românilor
greoo-orientali din Transilvania, care în timpul 
războiului a fost ales la conducerea arhidiecezei 
fraţilor noştri din Ungaria, a murit la Budapesta.

Prinţul Friederic Carol de Hessa ales rege 
al Finlandei. Din capitala Finlandei Helsingfors 
se anunţă că Dieta finlandeză în şedinţa ei se
cretă delà 10 Octombrie, delà 1 după amiază 
până la 9 seara cu scurte întreruperi, a proce
dat la alegerea de rege pe temeiul paragrafului 
38 al constituţiei delà 1772. Alegerea s ’a făcut 
prin aclamaţii, deputaţii sculându-se delà locu
rile lor. Câţi-va agrarieni şi republicani nu s’au 
mişcat delà locurile lor, demonstând astfel că 
nu iau parte la alegere. Prin hotărirea Dietei, 
prinţul Carol de Hessa, este ales rege al Fin
landei şi moştenirea de tron a fost lăsată ur
maşilor lui. Dieta a însărcinat prezidiul să ia 
măsurile necesare în urma acestei alegeri.

Prinţul Friederic Carol a fost ales rege al 
Finlandei cu 64 contra 41 de voturi.

învăţământ pentru invalizi. La şcoala de 
muzică, susţinută de societatea pentru promo
varea artei muzicale în Bucovina, se dă învă
ţământ g r a t u i t  la i n v a l i z i ,  mai ales pe 
instrumente vocale. Invalizii sunt făcuţi atent 
la învăţământul acesta, care cu timpul poate să 
li procure un căştig bun. Anunţuri pentru pri
mirea în şcoala aceasta primeşte comisiunea 
ţerii pentru îngrijirea soldaţilor întorşi în Cer-
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reprezentantul Franţei, San Aulaire şi reprezen
tantul Angliei Barclay, au făcut o vizită în în
chisoare fostului ministru Al. Constantinescu, 
pentru a-şi manifesta soldaritatea cu dânsul. 
Vizita aceasta face senzaţie. »Gazeta Bucureşti
lor* scrie că România a fost numai înainte un 
stat independent, dar acum numai este, ci avem 
un regim consular. Chiar dacă Constantinescu 
ar fi un sfânt cei doi diplomaţi ai Ententei n’ar 
fi avut dreptul să se amestece în drepturtile 
interne ale României.

Ziarişti români liberaţi din închisoare. Mai
mulţi ziarişti români din Ungaria au fost la 
timpul său, fără nici o vină arestaţi şi puşi la 
închisoare. Cu toate că cercetările făcute nu li 
puteau afla nici o vină, guvernul maghiar îi 
ţinea închişi, de frică, să nu facă agitaţie. Acuma 
cei mai mulţi din ei au fost sloboziţi din în- j 
chisoare. între cei eliberaţi se află şi dr. Vaier 
B r a n i s c e ,  cunoscut şi nouă Bucovinenilor. 
După cum ni se comunică, şi deputaţii noştri 
au intervenit prin preşedintele clubului parla
mentar român la împărat, ca fraţii noştri din 
Ungaria să fie eliberaţi din închisori, unde fără 
nici o vină au fost băgaţi de samovolnicii 
Maghiari.

Ordinatiune privitoare ia cumpărarea de 
cartofi. Pentru anul 1918/1919 se permite cum
părarea directă de cartofi delà producător în 
condiţiunile următoare:

1. Dreptul de a cumpăra îl au gospodăriile 
particulare, institutele de învăţământ şi de 
creştere, mănăstirile, spitalele şi azilurile, — re
nunţând înainte la aprovizionarea cu cartofi din 
partea comunei.

2. Cartofi se pot cumpăra numai dintr’un 
loc din aceeaş ţară (provincie).

3. Cantitatea de consumat până la recolta 
viitoare, adecă până la 30 Iunie 1919, se so
coteşte cu 100 kg. de personă.

4. Terminul pentru petiţiuni începe imediat 
şi se fineşte la 2 Noemvrie 1918. Petiţiuni în
aintate mai târziu nu se vor considera. Ter
minul pentru transportul cartofilor se fineşte la 
15 Noemvrie 1918.

Cernăuţi (Kriegs-Getreide-Verkehrsanstalt, Zweig
stelle Czernowitz).

6. In petiţiune, care e a se timbra cu 2 
coroane, se va arăta exact numele şi locuinţa 
producătorului.

Se va alătura o adeverinţă a renunţării la 
carta de cartofi şi o cuvertă francată, cu adresa 
petentului. Adeverinţa renunţării la aprovizionarea 
cu cartofi se dă de cătră primăria locală.

Pentru ca petiţiunile să fie redactate corect, 
se recomandă să se întrebuinţeze formularele 
oficiale, cari se vor putea căpăta la diregătoriile 
districtuale.

7. Permisul pentru cumpărare, care constă 
dintr’o adeverinţă a transportului, cu cupon se- 
parabil, se va trimite petentului cu poşta. Con- 
sumentul va proda cuponul producătorului, care 
îl va păstra în interesul său spre a putea da 
samă de cantităţile vândute. Căci cartofii vân
duţi pe baza permisului i se vor socoli produ- 
centului în cantitatee care trebue să o predee 
autorităţilor.

8. Dacă cartofi se trimit cu trenul sau cu 
vaporul, atunci adeverinţa de transport se va 
alătura la documentul de transport dacă trans
portul se face cu carul, atunci adeverinţa se va 
preda cărăuşului.

Organele cari supraveghiază comunicaţia 
trăsurilor sunt avizate a confisca numaidecât 
cartofii, pentru cari nu se vor afla adeverinţe 
de transport.

Se aşteaptă că populaţiunea nu va abuza 
de această regulare, care ţine cont de dorinţele 
ei pentru înlesnirea aprovizionării cu cartofi, 
îndeosebi că nu va plăti peste preţurile maxi
male sau că nu va cumpăra cantităţi mai mar' 
decât cele prescrise, căci de altfel ordinaţiu 
ar trebui anulată.

împrumutul Vili de st
prumutul al VIII-lea d 
suma însemnată d 
Fondul religion;} 
coroane. Re. 
de toate ce 
şi-au ic
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comunală din Storojineţ în orele de oficiu. Re
flectanţii predau ofertele lor până 24 Octomvrie 
a. c. 9 ore a. m. numitului funcţionar cu un 
vadiu de 20%, care remâne în caz de adjude
cată ca cauţie în manile comitetului. Comitetul 
îşi reţine dreptul de a adjudeca fără privinţă la 
mărimea sumei oferite, eventual de a respinge 
toate ofertele. Resultatul examinării ofertelor se 
va comunica oferenţilor, înapoindu-li eventual 
vádiul.

Ornate bisericeşti. Aducem onoratului 
public aminte, că la »Societatea Doamnelor 
lomâne« din Cernăuţi, secţia ornatelor biseri
ceşti, se confecţionează ornate şi alte paramente 
bisericeşti (stichare diaconeşti’, analoghioane, 
proscomediere, feţe pentru sf. altar, perdele de 
altar ele.) cu preţurile cele mai convenabile 
Se efectuează şi reparaturi. Soliditatea şi modul 
artistic al confecţionării sunt bine cunoscute. 
C o m a n d  e l e  le p r i m e ş t e  d - n a  V i c t o r i a  
C ă i n a ,  C e r n ă u ţ i ,  s t r a d a  r e ş e d i n ţ e i  12.

Advocatul
Dr. Flore-a Lupu

a deschis

cancelaria avocaţiala
în Cernăuţi, strada Reiß Nr. 19 A

(unde a fost consulatul români

Dr. Bernhard
ordinează delà orele 2—4 d. m.

str. crinilor 3, etaj. III, uşa 18 (pasajul Beck).
9—10

D r. Antonie Grünfeld-Biedermann

Foaia Poporului
se trimete numai 
acelora cari plătesc 
abonamentul înainte

ordinează delà orele 10—12 î. m. 
str. primăriei 4 etaj. III, uşa 18 (pasajul Beck). 

Ordinaţiuni discrete pentru boli venerice delà orele4—5 d. m.

Abonaţi şi răspândiţi a

îk FOAIA p o p o r u l u i . ^

Convocare.
P. T. membrii societăţii sunt învitati să 

paiticipe la a doua a d u n a r e  g e n e r a l ă  e x t r a 
o r d i n a r ă  a societăţii, care se va ţine Dumi
nică, în 20 Octomvrie a. c. Ia orele 4 p m 
în localităţile societăţii.

Ordinea de zi: Vânzarea proprietăţii socie- 
,comuna Milie.

La institutul Röntgen
(razele x)

na-? C e r n ă u ţ i ,  în 12 Octomvrie 1918.
■ V Pe n t r u  comi t e t :ales „„w.aiiK

, . Preşedinte :
- ochn Su Dionisie cav. de Bejan.
^ ^ e a s ta  plăcu împărat!

^Catră copilul păstor: ”

al doctorului

G o l d f e l d ,
H M  slradn poitei nr. 1.

se primesc cercetări cu razele x (Röntgen) la boale de 
plămâni, inimă, stomac precum şi alte boale interne.

Văd că ai minte luminata
înălţat. Mai răspunde deci la armau Cel nou 
bare: „Ce a fost înainte de a  fi Duh?-0

Păstorul ■ stătu pe gânduri o clipă, apv,. 
vorbi : ■

Internist şi medic pentru femei

Dr. Gustav Schifter
s’a întors şi ordinează, ca înainte, zilnic delà orele 

2 —4 d. m. în Cernăuţi,

strada domnească Nr. 22.
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