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Nr. 19. 
-ABONAMENTUL: 

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

Pentru Romllnla şi 
străinătate: 

Pe un an . • 40.- franc!. 

Telefon 
pentru ora~ şi Interurban 

Nr. 750. 

Ca \J sa se ştie! mâiîeşd sant toţi deplin muitumiţi cu tinuta 
Românilor noştri şi la orice ocaziune îşi ex. 

Primim următoarele rânduri dela un preot militar primă mulţumi-ta şi recunoştinţa lor. 
român, cărora cu plăcere le dăm Ioc: ln Ootomvrie 1914, fiind. în-ca î•n Galiţia, 

Referitor la articolu1 ,,Numai Ungurii am cetit un articol de fond î·ntr'o foaj.e ungu
merg la răsboiu?" <lin „Românul" nr. 3, dela rească -- nu ştiu cu s~guTanţă, în care -
17 Ianuarie n. a. c. ţin să mai a<laog încă ur- unde erau lăudaţi soldaţii din Ungaria pentru 
mătoarele: vitejia lor. Croaţi, Slovaci, Ruteni, Germani, 

Sunt preot militar în regimentul 31 şi deia dar mai pc sus de aceştia - spunea numita 
începutul .răsboiului petrec pe câmpul de lup- foaie - mag.var baka (infanteristul maghiar). De 
tă. Regtmentul se compune din 75% Români, Români nici o vorbă. „ 
o parte Saşi şi foarte puţini Unguri. Să sperăm, că istoria aiCestui ·răsboiu o 

Jn 15 August 1914, am plecat din Sibiiu. vor faice oamoni nmparţiali şi cu simt de drep
Soldaţii erau veseli şi entuziasmaţi. La sfâr- tate. In această istorie, Ioc de onoare şi în
şitul ilui August au avut Ioc primele ciocnki semnat trebue să se dee Românilor. 
cu Ruşii, oari î·n unele focuri <lin cauza numă- Dar e de lipsă, ca noi să adunăm tot ce0 a
ruiui întreit de mare al inamkului, s'au sfâr- ce poate senri pentru scr·ierea unei istorii despre 
şit cu retragerea noastră. lncurând î'nsă ne-am noi înşine. Mormintele dela S11mina, Chirow 
recules şi în Scptemvrie au urmat luptele deia 1 etc. în cari zace floarea ·natiunei naastre sunt 
Kiernica, Starciani, etc., iar în Octomvrie me-1 mute

1 
dar pentru aceea putem noi vorbi, ce1ce 

morabi;Ja h1ptă dela Chirow, Starasol, Sur- am luat parte Ia acest răsboiu înfricoşat. Pie
~in~, _etc. c.are ~ ţrnut mai. bine de ~rei să~-1 care Român de bi·ne să adune toate a.cele date, 
tamam, a<po1 Ia mcepntn1 Im. Noemvne la B1- evenimente însemnate pentru scrierea unei 
!itz. Din Noemvrie întregul -corp de arma6 I 1storii. ' 
XII, care se compune în majoritatea sa din I Subscrisul, va foce aceasta la reg. 31. i 
Rom~n_i, luptă a!ături de p~tern}c_a ~?Tiat~ ger- Las să urineze ad numele acelor bravi ai ·l

1 

mana m Polorna ruseasca. Pec1orn reg1men- regimentului 31, cari până acum au foot de- , 
tului nostru, dar nu numai ei, ci şi cei dela re- coraţi: ! 
gilfleHtttl 64, ·cu e.ari suntem totdeauna în con- Au fost decoraţi cu medalia mare de ar-1' 
tact, au :Juptai şi luptă cu cea mai mare vitejie. [!int el. I.: Sergent-maj. de ştab Dionisie Pă-

Aceasta o pot mărtu-risi ca martor ocular; ; c11rar, i1nfant. Ioan Stoica, stegar Vasile Li- i 
de altă parte, numărul mare al răniţi- I ferat (căzut în 22/XII 1914), fruntaş George ! 
!or şi al celor rămaşi pe câmpul de luptă, I Gebcneizr, stegar Dănilă Androne, infanteriştii I 
precum şi decoraţiunile ce ·le-au primit bravii ; /om1 Gogonea, Arzrel Sofonea şi Teodor Bre ! 
noştri Români dovedesc. că nepoţii eroilor ! {an, căzuţi cu ocaziunea unei patrulări în la- ! 
<lela Custozza, SoUcrino şi Koniggrătz au \ nuarie 1915. 1 

r~spuns şi vor răspunde cu aceeaş bravură şi ! C11 medalia el. li. de ar[(int: Serg. maj. de ! 
abnegaţiune. Comandanţii regimentelor ro- ' şta·b Dumiim Thi11 şi Ioan Vinţian (căzut la '. 

I - _Q_. 

Trei fecioare
La isvorul de sub coaste 
Trei fecioare îşi iau apă. 
Trei flăcăi, cari merg la oaste, 
Căluseii şi-i adar)(t 
La isvorul de sub ooaste. 

Cel mal mare îndrăzneşte: 
- „Daţi-ne să bem odată! 
Voi nu ştifi cum îti tihneşte 
Când îti dă să bei o fată" -
Cel mai mare îndrăzneşte. 

Si fecioara cea mai marP 
Iute apă le îmbie; 

u - - ---· - • ·- - .„ -• 

Doi doinesc, iar unul tace 
$i îşi plcîn~e crunta soarte. 
Fata cea mai mică-i place, 
Dar el merge-acum la moarte 
Doi doinesc, iar unul tace. 

Ion BăUă. 

Durerea unei mame. 
- Nuvelă. -

(Urmare). 

VIII. 

(9) 
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RfDACTIA 
sl A D M I N r s T R T I A 
~trada Zrlnyl Nrul 1/t 

p'l:sr~~·r1u;·~t1.t:. 

~·~ l!!'i!tie'c ~a ad:!1~ni 
stra:,lt;. 

·V\:.:.!turn~te ;.;t~bih:.:c si Lot 
d<·s:his costă şirul Ztl f!l 

Manuscriptele nu se ~n
nannf~„l't. 

Chirow), cadet Nicolae Greavu, înf. Nicolae 
Rotariu, toboşarul Dumitru Băiaş, stegar Mi
hail Saeşan, serg. maj. Nicolae Stoica, frun
taş Oeor}!e Gebeneiu (are şi med~ el. I.) inf. 
Nicolae Bratu, sergent Ioan Moldovan, inL 
George Drăgan, stega:r Temistocle Sirbul, i·ni. 
Ioan Vasill, caporalii Moise Bodean şi Ioan. 
Muntean, stegar Aurel Petrişor, gorni
stul bat. Sofronie Purtin, inf. Pavel Lasasc 
şi Mihail Tocşa, subaf. sa!nit. Naftailă Gala
teon. 

Notez că posesorii medaliei el. /. primesc 
lunar şi pe întreagă viaţa o remuneratiune de 
cor. 15., far cei ai clasei li. una de cor. 7.50. 

Serafim. 
preot militar. 

Pe· calea cea dre·aplă. 
Bucureşti, 3 Pebr. 

Răsboiul european se anun(ă de duratii 
lungă. lntre11.1perea luptelor devine un prilej 
favorabil pentru inimici de a se întări prin 
noui forţe militare, cari, - cum se vesteşte 
- vor începe luptele la începutul primăverei, 
cu mai multă înverşunare. 

In noua fază a răsboiului, şi cu experienta 
pe care am făcut' o în timpul acesta, ni se 
impcme să privim evenimentele cu toată a
tenţiunea, să fim minuţioşi în analiza faptelor 
.5i raţionali atunci când înclinăm spre o ho
tărâre. 

Am trecut prin toate peripeţiile şi am avut 
atâtea pilde încât astăzi trebuie să avem ve
derea limpede. 

S' au liniştit la noi - şi constatăm faptul 
acesta cu mulţumire - patrioţii cei mai pri--

ga __ ____ 5 - •. -·-·· _j --

această cunoaştere pr.in organele fizice au în
prum u tat epitetuJ acesta, care tulbură şi îngro
zeşte inimile. Lacrimile amare pălesc obrajii 
degrabă, înroşesc iplooapele, răscolesc adâncu
rile minei omeneşti şi nu e inimă, care să simtă 
mai mult puterea aceasta fatală, ca inima de 
mamă. 1Ea subjugă mai greu ca orice inimă, pu-
terea aceasta, ce se adăPosteşte în simţurile 
noastre, care pare că ne sprijină, ne înlesneşte 
cunoaşterea lucrurilor, ne sensibilizează şi cu 
toate acestea în unele clipe, e cel mai mare duş
man al vieţei noastre. A deveni tare sufleteşte 
înseamnă uneori, a avea o lacrimă în ochi pen-

Ca trezită din visare 
Face şi cea mijlocie 
Ca fecioara cea mtzi mare. 

Iar fecioara cea mai mică 
Dă şi ea ulciorul rece; · 
Părul ei pe spate-i pică 
$i-un fior ciudat o trece 
Pe f eciOara cea mai rmcă. 

- tru orice durere omenească, căci lacrima aceea 
. te împacă, îti ridică un greu de pe inimă, care 

nu ştiai că-l Porti şi te fa.ce să priveşti lumea cu 
seninătate, crezând că în orice humă omenea-

Ziua întâi a trecut pentru Aglăita şi Ciprian : scă trăeşte nervul milei şi a îndurărei, dar pen
într'un chin sufletesc, menit să aducă .altul. Rău tru 0 mamă o lacrimă înseamnă năvălirea ne
pe rău se determină, ca un indiciu a puterii oarbe _ potolită a unui torent, ce re înspăimântă prin 
a fatalităţei. Suferinţa creşte ca un rod, ce 'n- isvoru~ săQ-11evăzut. 
chide numai otravă şi venin. E rodul inimei '.)-
meneşti veşnic în frământare şi hrănit din la- O mamă nu poate să verse niciodată o sin
crirni. Nici un chimist n'a distilat lacrimile in gură lacrimă.- Ea plânge, când odorul ei a pălit, 
alambicuri, nu le-a aşezat în retorte, nu le-a pus gonind zimbetu~ :de fericire, care-i lumina fata 

Răcorit! se duc flăcăii să reacţio.neze, căci descopereau cine ştie .:;e ele ·crin, plânge, zguduindu-şi pieptul ca într'un 
La răsbaiul pentru ţară. amestec de substanţe. Ochii au fost totdeauna spasm, se frânge <ie.-asupra lui în veghe, se 
Umple doina largul văii, retorte naturale, peretii lor au simţit căldura zbuciumă ca un ram în furtună, aşteaptă scân-
Doina dulce şi amară,. I arzătoare a lacr-imilor, buzele, când au curs 5i I teerea unei raze a scăp~rei, ca un pribeag ce 
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piţi, chiar şi aceia cari cereau intrarea tn ac- l - Prudenţa, care a lipsit opiniei publice, o 
tiune împotriva acelora cari aveau şi au răs- i însoţeşte astăzi şi această prudentă va servi 
punderea situaţiei, împotriva minţilor lumi- i pe to(i, va servi (ara, va servi neamul, va 
nate şi cumpătate, împotriva voinţei şi în(e- I servi viitorul întregei românimi. 
l~{Jciunei suveranului care odihneşte la Curtea ! Oţeliţi şi înarmati stăm gata pentru orice 
ae Argeş.... - I moment, dar şi cu deplina încredere în cu-

Am trecut prin toate aceste faze şi spe- I vântul şi gestul acelora cari ocrotesc şi ţara 
răr.i. c~, după lecţiuni atât de amare, ne-am I şi nevoile ei. 
cummţzt. . · -- I ln noua fază a răsboiului am pornit pe 

-Opinia n.oastră publică a ştiut să aleagii.. calea bună, pe calea dreaptă. 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna Oraviţa-română, (corn. Caraş-
- Severin), plecaţi pe câmpul de luptă, asentaţi de curând 

şi a celor concediaţi. 

Ilie Cucu, oficiant. 26 ani, locot. în rez. I 
necăsătorit 

Dimitrie Draghici, 27 ani, locot. activ, necns, 
(decorat prin ordin prea înalt pentru 
tinuta demnă şi vitează dovedită fată 
de duşman in actualul răsboiu) 

Ion Neda, oficiant, 27 ani, sublocot. în rez.. 
necăs. 

Cornel Draghicl, 22 ani, sublocot. activ, 
necăs .• (decorat prin ordin prea Înalt 
pentru tinuta demnă si vitează dovedită 
fată de duşman în actualul răsboiu.) 

llf e lana, stud. med. 21 ani, medic aspirant, 
necăs. 

Gheon~he fala, bacalaureant, 21 ani, volun-
tar, necăs. 

Dimitrie Boitor, arhitect, 39 ani, are 3 copil 
Dimitrie Neda, oficiant, 28 ani, are 2 copii 
Ion Velcelean, oficiant, 37 ani, necăs. 

10 Carol Gu~a. oficiant, 32 ani, are 3 copil 
Coriolan Lazăr, oficiant, 35 ani, căs. 
Iustin Cucu, oficiant, 21 ani, necăs. 
Dimitrie Beserdean, cornere., 35 ani. ds. 
Aureiiu Cotârlă, sculptor. 32 ani, are 2 copii 
Ion Mădru, măestru, 28 ani, necăs. 
Ilie lana-Pănisca, măestru, 36 ani, 2 covii 
Simeon Cărăba, econom, 39 ani, are 1 copil 
Ion Mohoina, ecou., 291anl. necăs. 
Gheorghe Surlas. econ., 26 ani, are 2 copii 

~O Ion Cotârlă-Imhrl, ecou., 21 ani, are l copil 
Ilie Dur an, econ., 29 ani, are 1 copil 
Gheorghe Moşoarcă, econ., 39 ani, 2 copii 
lanăş Ghitera, ecou., 39 ani, are I copil 
I!ie Moşoarcă, ecou„ 32 ani, necăs. 

să smulgă un cuvânt de pe buzele veştede ale 
'-''OPilului. 

Agiăita era o mamă, care plătea pretul vie
tei, dreptul de a fi venit pe lume şi a se bucura 
de fiorii fer.idrei trecătoare, cu plânsu.I dureros, 
ce-l vărsa de două zile lângă patul micului Lorel. 
Lacrimile î-i picurau pe perini, u_nde odihnea ca
pul pal.idului bolnav, greu par'<.:ă de chinul gân
<lurilor, le amesteca pe obraji cu şuviţele de păr 
.scăpate de sub pieptănătura neîngrijită şi la care 
nki nu gândea, le culegea în şortul alb, fără să-l 
păteze. Jsvoriau pe rând din adâncul inimei o
meneşti, răscoleau durerea şi nervii, aduceau 
cevia din sufletul ei, oglindu-1 întreg în fiecare 
şi totuş ce amestec ciudat, necuprinzând nimic 
care să se observe· şi să păteze. Lacrtmile par 
totdeauna un amestesc complect de substank, 
mai putemke ;prin efectu.I lor ca -cele mai tari 
.corozive chimice şi totuş îşi asc'!tlnd atât .de mi:.. 
nunat compoziţia. ·Strălucitoare, curate, ca şi 
sufletul d·in oa-re isvorăsc, las urmei. ce nu se 
observă dedt târziu. . „ -

Aglăita suferea şi nn-şi spunea durerea, decât 
micului. Lorel, stăruind să ia doctoriile, ca să 
n'o supere. · 

Prin instinctul cunoaşterei lucrurilor mari, 
oare luminează câteodată oonştiinta copiilor, 
Lorel asculta, plângând. Plânsul lui sporea pe al 
mamei şi cum durerea .aşteaptă înteţire, par'că 
ceva fatal plutea în aerul odăii. O car·te ai fi 
~ris dacă descri.ai drama -ce. se juca în sufle
tul Aglăitei. 

Costa Sulea, ecou„ 23 ani, 1 copil (rănit) 
Avram Gaşpar, econ., 30 ani, are I copil 
Ion Neda-Mo2hina, măestru, 41 ani, căsăt. 
Gheorghe Gaicea, măestru, 21 ani, necăs. 
Gheor~he Neda a lui Cretu, 30 ani, 2 copil 

30 Păun Coracoe, ecou., 31 ani, căsăt. 
Nicolae Stâmw. măestru, 29 ani, căsăt. 
Alexa frent, ecou., 30 ani, are 1 copil 
Ilie fana-Simu, ecou., 27 ani. necăs. 
Ion Sulea măestru, 36 ani, are 2 copil 
Ion lana-Ploae, ecou., 23 ani. necăs. 
Gheorghe lana-Ploae, ecou., 36 ani, 2 copil 
Ion Oancea, măestru, 21 ani necăs. 
Nicolae Dobra, ecou., 34 ani, are 1 copil 
Ion Neda a lui Raus, ecou. 25 ani, căsăt. 

40 Ion Măreau, măestru, 21 ani necăs. 
Sofronie Sterian, ecou., 32 ani are 2 copil 
Iulius Neda, cornere. 29 ani, are 2 copil 

(mort) . 
Gheorghe Epure-Bius, ecou., 34 ani, 1 copil 
Avram Solca a Iul Meilă, ecou., 29 ani 2 c. 
Avram Tortolea, măestru, 26 ani, necăs. 
Avram Popa, ecou., 21 ani, necăs. 
Ilie Solea ecou., 27 ani, are I copil 
Ion Neda-Borcotina, ecou., 36 ani, 2 copii 
Ion Cărăbaş, ecou., 23 ani. necăs. 

50 Avram Cărăbaş, ecou., 23 ani, necăsăt. 
Avram Arjoca, mă estru, 23 ani, căsăt. 
Ilie Ruzmir măestru, 22 ani, necăs. 
Aureiiu Sulea, ecou„ 31 ani, are l copil 
Dimitrie Bogdan, econ., 33 ani căsăt. 
Ion V uc, ecou., 29 ani, are l copil 
Ion Cotâriă, ecou., 39 ani, are 2 copil 

Jn fiece minut se petrecea un ad, sub aspec
tul său psihologic deosebit. La fieoare jumătate 
de oră punea termometrul- şi observa ridicarea 
şi coborîrea temperaturei. Variaţiunea era în
grijitoare. Creştea dela 38 până Ia 40 şi chiar 
41 grade şi apoi cobora. Aglăiţa observa orice 
schimbare cu spaimă. 

Ciprian se întoarse întovărăşit de Berescu. 
Aglăiţa era în cerdac şi Berescu o sa:lută în mod 
obişnuit, ceeace o necăji, amintindu-i de netrăi
nida prieteniei, ce n'are ea bază decât respec
tul convenientelor. E •tot ce poate fi mai fals şi 
ipocrit în aceste ploooniri reciproce prin cari ne 
ferim a ne privi în ochi şi a ne înţelege gându
rile şi sentimentele. Ne travestim în slujitorii 
minciunei şi ne facem un cult din respectul un0r 
maniere, cari nu le creăm ci le primim din afară. 
Lui Berescu nu-i răitnase nimi-0 din ce-i spusese 
Ciprian relativ .Ja necazurile familiare, căd e 
socotit şi oa ceva ord-inar şi vulga'f cunoaşterea 
durerei altuia, de care trebue să ne bucurăm 
în ascuns. $piritul egoist modern ne determină 
să facem bilantul sufletesc singuri, fără a căuta 
tărie şi sprijin în altii. ci numai în slaba noastră 
fiintă, de a cărei învingere s'a.sigură toată lu
mea dinainte. 

Cipr·ian intră. Jndată veni dr. Stroian înso
tit de Dr. Salini. 

- Ce mai faceti M-me Scripcă, întreba Sa
lini, strâng~ind mâna Aglăitei. 

- Cam necăjiţi, murmură Aglăita. 
Dr. O. Salini era doctor civil, cunoscător al 

Ilie Mădru a lui Romonita, măestru, 38 ani, 
are 2 copil 

·fon Dan, econ., 38 ani, căsăt. 
Petru Liuba, econ„ 40 ani, căsăt. 

69 Alexa Neda, ecou., 41 ani, are l copil (rănit) 
. Gheor2he Bo2dan, ecou., 21 ani, are I co-

pil, (rănit) 
Dimitrie Neda, cand. înv., 21 ani, necăs. 
Iosif Cotârlă, măestru 26 ani, necăsăt. 
Gheon~he Sutea, econ., 23 ani, necăsăt. 
Nicolae Sulea, măestru, 21 ani, necăsăt. 
Corneliu Cotârlă, econ. 31 ani, are I copfl 
Gheorghe Lazăr, ecou., 21 ani, are 1 copil 
Gheoni!he Goian, ecou., 29 ani, necăsăt. 
Ilie Cărăbaş, econ., 23 ani necăsăt. 

70 Gheorghe Bo~dan, econ. 28 ani. are l copil 
Gheorghe Neda-Borcotina, ecou., 27 ani. 

a1·e 1 copil 
Ion Bogdan. măestru, 36 ani. are 3 copil · 
Ion Sterian-Grană, econ. 36 ani are 2 copii 
Gheorghe Sutea, econ. 31 ani, are 3 copii 
Pan Jana, măestru 31 ani căsăt. 
Alexa Cotârlă ecou., 31 ani, are 2 copii 
Ilie Cotârlă, ecou., 33 ani. are I copil 
Alexa Băeş, măestru, 38 ani, are 2 copil 
Alexa Daba, măestru, 32 ani căsăt. 

80 Gheor~he Mohoina, măestru, 35 ani, 1 copil 
Ion fana măestru, 21 ani are l copil 
Ilie Cotârlă, econ., 42 ani, căsăt. 
Gheorghe Tortolea, măestru, 23 ani. necă-;, 
Costa Jana, econ., 31 ani, are l copil 
Alexa Mădru măestru, 25 ani, căsăt. 
Avram Mădru. măestru, 21 ani, necăsăt. 
Costa Neda a lui Raus, măestru, 21 ani, are 

l copil 
Nicolae Boancă măestru, 30 ani, necăsăt. 
Ion Cărăbaş, măestru 25 ani, are 2 copil 

90 Alexa Bogdan, oficiant, 3! ani, serg. căsăt. 
Ion Neda-Tălănea. ecou. 35 ani, are 2 copii 
Gheorghe Nedici, ecou., 40 ani, are 2 copii 
Savu Nedici, ecou., 29 ani, necăsăt. 
Aurel Nedici, econ .• 21 ani, necăsăt. 
Iosif Cotârlă, măestru, 23 ani, necăsăt. 
Ion Băeş, măestru, 23 ani, necăsăt. 
Ion Bogdan oficiant, 24 ani, serg., necăs. 
Ion Abid, ecou., 29 ani 
Ion Cioc, măestru, 23 ani, necăsăt. 

100 Nicolae Gherli!hlna, măestru. 22 ani, l copil 
Petru Abid, econ., 27 ani căsăt. 
Iosif Arjoca-Boancă, econ., 21 ani, necăs. 
Eu2eniu Cotârlă. ecou., 21 ani, necăsăt. 
Alexa Bogdan-Vodă, rnăestru, 21 ani necăs. 

105 Dimitrie Radu, ecou., 23 ani. are I copil 

CONCEDIA îl: 
Ion Bo2dan, comerciant, 41 ani, necăs. 
Alexa Toc, măestru, 41 ani, are 1 copil 
Dimitrie Neda, ecou., 41 ani, are 3 copil 
Gheon~he Neda, măestru, 41 ani. are 2 copil 

t~inelor de iubire şi a celor ce le-ascund ma
lDdiile omeneşti. Spiritual, crezfmd că împac.! 
durerea cu î·nteparea unei vorbe, ce sboară şi 
nu lasă în suflete decât ceva din parfumul unei 
rochii de femee în jurul unui salon, cochet, ochii 
vii, cuprinzând toate din o privire, deslegând 
cauzele bolilor uşor, era consultat pretutindeni, 
fiindcă inteligenta scăpărătoare îi ajutase sa 
stenografieze multe cunoştinte, să retină diag
nosticul unor oazuri şi să se pronunţe cu oare
care preciziune. 

Stroian se consultă cu Salini în taină. 
- Cred, că e malaria, întrerupse tăcerea 

Salini. 
- De asemenea, adăugă Stroian. 
- N'a fost nici un caz până acum în Vaslui, 

de când sunt aici, complectă Salini. 
- Nu-i greu, ca să-l tratăm reluă Stroian. 
- A, sigur, adăugă zâmbind Salini. 
Scrise şi Salini o reţetă, în care recomanda 

nişte picături preparate cu chinină. · 
Lorel îi privea cu teamă. Nu recunoştea pe 

nici unul, cu toate că fusese de multe ori la 
Scripcă. SWbisc, aşa cum mama lui nu-l văzuse 
până atunci. Ochii strălucea demonic, contra
stând ciudat cu paloarea lividă a fetei, ceiace 
pe doctori nu-i frapa.· Era un reflex al con
ştiinţei, al inimei, al simtirei, cciace doctorii nu-l 
observă fiindcă nu se poate proportiona. 

A treia şi a patra zi. boala se agravă mereu. 
Doctorii veniau de două ori pe zi fiecare, fără 
ca sotii să socotească vizitele si plata, doctorii 
având această grijă. 
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Ion Iana. econ. 41 ani, are 2 copil 
Vasile Coracoe, econ. 40 ani, are 2 copii 
Ion Lazăr, ecou .• 40 ani, are 2 copii 

tătii stăruie regele, ministrul-preşedinte şi multi I 
dintre oamenii politici cu vază. 

afară de luptele de .artHerie amintite hărţueli 
între diferite detaşamente mai mici. 

Ion Lo20.ian. măestru, 40 ani, are 3 copii 
Ion Bla~oe, econ., 40 ani, are 3 copii 

10 Ion Neda, econ. 39 ani, are 3 copii 
• ~ Ion Arioca, econ., 41 ani 
J~ Iancu Neda, econ., 41 ani, are 2 copii 

Vorba e numai câtă vreme va putea să fie 
păstrată neutralitatea. Cine ar putea să dea 
răspuns la întrebarea aceasta? Cine-ar putea 
să ştie azi ce se va întâmpla mâne? Atitudinea 
Italiei şi desfăşurarea răsboiului pot să influin
teze în mare grad hotărârile României. Vocea 
stradei va putea mai putin decât ori şi ce să 
determine o schimbare în hotărârile factorilor 
răspunzători în ceea ce cer interesele tării. Despre 

t. Tudor Putnic, măestru, 41 ani, căsăt. 
. · 14 Gheor~he V uc, econ., 40 ani necăsăt. ... NOU ASENTATI: 

Ilie Nistor, econ., 28 ani, are 1 copil 
Avram Epure econ., 33 ani, are 2 copii 
Avram Ghitera. econ., 33 ani, are 2 copii 
Costa Bofi(dan, măestru, 35 ani, are 2 copii 
Vasile Neda, econ .• 27 ani, are 1 copil 

Io total 124 de indivizi soldati. 
Nu pot întrelăsa de a nu accentua şi de astădată 

faptul învederat în lista de mai sus. ce dureros mă a
tinge, că voporatiunea comunei noastre Oravi(a romdnă 
e în continuă descreştere şi - amăsurat obiceiului ce 
se practică la noi în ziua Anului nou - din comuni-

un lucru vă pot încredinta: că oamenii politici 
ai României se află azi în poziţiune grea şi se 
cere multă întelepciune şi mult sim(ământ de 
răsp11ndere pentru ca să nu ne lăsăm a fi abă
tu(i din drumul cel bun". 

In ceea ce priveşte situatiunea de pe câm
purile de răsboiu, d. Arion a zis: 

- „Ar fi foarte greu să ne dăm acum seamă 
despre starea răsboiului. Răsboiul se urmează 
de jumătate de an, dar rezultatul lui nu se în
trevede î·ncă. 

~- carea preotilor localnici am constatat că an după an 
.J ·. mortalitatea întrece cazurile de naştere. · 

E lucru neîndoios, că Germania desfăşură 
o putere impunătoare, dar numai bunul Dum
nezeu ar putea să ne spună, cine va fi în cele 
din urmă învingător". La noi în Oravita română şi deosebit la credincioşii 

noştri se practică „sistemul săsesc" şi adecă în fami
~ liile noastre aflăm unul... mult doi copii şi foarte rar 

.JJi; câte trei. Că unde vom duce-o cu acest sistem, nu cu
tez a o spune, căci mă înfior. Cauzele acestui „sistem 
săsesc" sunt multe şi anume, imoralitatea, luxul, care 
are de consecintă sărăcia, dorinta de a ne căpătui copiii 
cât mai bine, mai apoi şi pofta după un trai mai co
mod„, şi altele. 

Dacă dorim ca să înceteze „sistemul de unul şi doi" 
ar trebui să ne educăm poporul în senz religios-moral 
şi să începem încă din vreme a combate vitiurile încui
bate în el. 

Am cetit într'o carte că un preot crescându-şi popo
rul în senzul acesta şi sădind în inimile credincioşilor 
săi frica de Dumnezeu, iubirea de obârşie si de vatra 

_ strămoşească şi ridicându-le ambitia ca să-şi cunoască 
datorintele de origină şi creştinism, spunându-le că fac 
rău măimutind pe altii, a stârpit vitiurile înrădăcinate 
şi a făcut să domnească pacea şi ordinea între dânşii. 

- La o întrebare privitoare la puterea de 
actiune a Rusiei, d. Arion a zimbit si a zis: 
„Armata rusească e mare!" - dar a însotit 
vorbele acestea de un gest ca şi când ar fi voit 

· a adăuga, că ea nu va putea să aibă succese. 
In urmă d. Arion a spus asupra marei im

portante a chestiunii Dardanelelor: 
,Ar fi, - a zis, - lllcru foarte primejdios 

nu ~umai pentru ~omânia, ci şi "entru Germa
nia şi Anglia, dacă Dardanelele ar trece Rusiei. 
Eu sunt convins că lumea întrea.eă ar ridica 
protest contra unei asemenea primeidif'. 

In ceea ce priveste schimbarea petrecută în 
conducerea afacerilor externe ale monarhiei, d. 
A don zice: 

~ Cei dintâi chemaţi şi cu trepte ierarhice, . să înte-

- „Eu cred că schimbarea aceasta nu va 
avea nici o înrâurire asupra atitudinei Româ
niei. fapta în sine e pentru mine numai o do
vadă despre marea autoritatP în monarhie a 
Ungariei. 

Despre raporturile dintre R•omânia şi Br1l
garia, în sfârşit, d. Arion a zis: 

.., lca~ă acestea! 
., ______ C_o_m_u_njca~ţn_:. Carol Lazăr, î~văţător. V. 

· „Intre noi şi Bulgaria raporturile nu sunt 
încordate, dar e lucru firesc să urmărim cu 
toată luarea aminte mersul lucrurilor şi să fim 
pre~ătiti pentru orice eventualitate". 

J 

Convorbire cu dl C. Arion. 
D. Constantin Arion a dat corespondentului din Bu· 

cureştl al ziarului „A Nap", într'o convorbire, urmă- · 
toarele răspunsuri interesante: 

- „Conducătorii afacer.ilor publice ale pa
triei noastre, - a zis el, - află că neutralitatea 
e atitudinea cea mai potrivită cu interesele Ro

: mâniei .. Asupra punctului de vedere al neutrali-

„Z-a". 

Răsboiut.-
Telegrame oficiale. 

Birou/. telegrafic ungar ne trimite spre pu-
. · A cincea zi, într'un moment de inconştienţă, blicare următoarele telegrame oficiale: 
~şa dese bolnavilor de friguri, Lorel, aiură, şop- Budapesta. _ In Polonia şi Gad.itia oociden-

tind cuvinte neînţelese: tală n'a avut loc nici 1111 eveniment mai însem-
- Da„. l'am văzut şi contractându-şi muş- nat. In Carpaţi luptele continuă cu nelâncezită 

chii fetei, tipa. vehementă. 
- Mamă... Coloanei noastre ce înaiintează în sectorul 
Aglăita îl întrebă cu lacrimi în ochi. de mijloc al Canpatilor păduroşi i-a reuşit şi ieri 
- Ce ai puişorule, ce spui? d 
Lorel scăpă capul obosit pe perine şi ador- să câştige teren şi a ·capturat câteva sute e 

mi, pregătindu-se parcă de somnul greu al Ruşi. 
~ mortii. Aglăita tipă, crezând epilogul durerei Berlin. - Dela -cartierul .prind.pal german 
~ aproape. l se anunţă: Pe frontu1l dintre .Marea nor-Oică şi 

Aoleo! Ciipri<l!n ! Vino! şi fata i se contracta I l(heims au avut .Joc numai lupte între artHeriL 
şi destindea, ca sub imboldul unor mişcări silite, I Atacurile .f rancezHor înoite '1a Perthes ,le-am 
automatice. respins având duşmanul 1piederi. Spre nord şi 

Ciprian alergă, abia tinându-şi răsuflarea. nor<lvest dela Messiges (spre nordost dela Me-
.:._ Ce e, ce s'a întâmplat? nehould) trupele noastre au atăcat ieri şi au pă-· 
Lorel se trezi, deschizând ochii mari, spe-1 tmns în asalt trei fronturi ale duşmanului în".' 

riati. Voia parcă să povestească. ceia ce văzuse şirate una după alta şi s'au înstăpânit pe o în
în visu-i fantastic. Ochii îi erau plini de tainele I tindere -de 3 chilometri în linia principală a fran
nccunoscutului. · · ' cezilor. Toate -oontraatacurile franceze, conti-

Ciprian îl împăcă, mâgăindu-i obrajii înficr- I nuate în cursul nopţii, le-am respins. Am făcut 
, bântati. · I prisonieri 7 ofiteri şi 601 soldaţi şi am capturat 

· - Taci puişorule.„ nu-i nimic şi se întoarse I 9 mitraliere 9 tunuri de calibru mai mic şi multă 
în birou. . I munitie de răsboiu. 

Seara era faivoclok la M-rne Trantomir. De I Afară de aceasta· mai merită să fie remarcat, 
sig~ir că nu gândia li;t ~uf~ri:tta -~glă!tei. Pentru că în Vosgii ele mijloc trupele de ski au dat pri

.,.. t~t1 boala .. er~ o 0~1c.mmnt~. fllndca, socoteau ; ma lor luptă îmootriva vânătorilor francezi. 
ca doct<?rnle 1mpaca m deaiuns ?u~e!·e~.v . i Lu.pta a fost pentru noi favorabilă. 

Agla1ta petrecu o noapte mai hmşt1ta, căci ! . . . V • 

Lorel vorbi ceva beu un pahar cu lapte de ! Berlin. - ln Prusia onentala am respins 
unde până atu,nci ~efuza, orice şi tăcea. fiin'du-i î ataourile slabe făcute de Ruşi împotriva pozi-

„ 

Spre sud dela Sohacew dealungul Bzurei 
un atac fă.out noaptea de către trupele noastre 

' a .progresat .cu toate că duşmanuf a desfăşurat o 
contraofensivă violentă. Numărul prisonierHor 
creşte . 

In Carpaţi de câteva ztle fortele germane 
luptă umăr la umăr ou armata austro-ungară. 
Trupele aliate au avut pe terenul muntos şi greu, 
aooperit de zăpadă un şir întreg de succese fru- . 
moase. 

Berlin. - Von Pohl, şeful statufoi major al 
marinei de IJ"ăsboiu germane a dat următorul 
-comunicat: Mările 1n jur de :Anglia şi Irlanda 
se vor declara imediat de ter-itor de răsboiu. ln
cepând din 16 .februarie toate vapoarele comer
ciale cari vor sosi pe aceste mări vor fii nimicite. 
In aceste mări sunt periclitate şi vapoarele sta
telor neutrale în urma abuzări.i Angliei de stea
guirHe acestor state. 

Catastrofa Serbiei. 

Zi.irich. - ,,Neue Ziir.icher Zeitung'' anuntă 
din ,Milano că idll!Pă o ·informaţie primită din 
Bordeaux de z.iarul turinez ,,Stampa" reprezen
tantul Serbiei la Paris, Vesnici, a făcut decla
ratii foarte interesante într'un ziar framcez. Ves
nki a declarat că crede de probabilă presupu
nerea că scopul nouei ofensive austro-ungare
germane împotriva Serbiei e câştigarea oomu
·nicatiei dtirecte-cu Bulgaria. Dar s'ar alunge acest 
scop, air fi o catastrofă pentru Serbia. Serbia 
insă deşi a silăbit, n'a murit încă de tot şi a luat 
toate măsurile, ca pentru fiecare petec de pă
mânt să~i ceară <Luşmanului un pret mare de 
sânge. 

Dorlnta Rusiei. 
<:;openhaga. - In Petrograd a aipărut o bro

şură care ouprinde un interview cu contele Witte 
Declaratiile contelui Witte se mdreaptă împo

. triva Angliei. 
- Scopul ·Rusiei - a declarat contele Witte 

- .poate fi 11'\lmai 1oosesiunea Bosforului. Din a-
cest răsboiu poate câştiga numai Anglia. Răs
boiul se va termina probabi.J fără ca se fie decis. 

Berlin. - Din Amsterdam se telegrafiază: 
Ambasadoml Rusiei la Belgrad a tinut în Pe
trograd o conferinţă despre c'hestia Constan
tinoPoluluL ·BI a recunoscut pe fată că între 
chestii.le cari au iprovocat răsboiul, cea mai im
p(>rtantă e .ohestia oosesiunei Constamtonopo
·lului. 

- Drumul cel mai ·important pentru măr
f.unile şi cerealele ·noastre - a sipus ambasadorul 
- sunt Dardanelele. Condiţia vita,!ă pentru vii
torul eoonomk al Rusiei e ca ea să fie stăpână şi 
să-$.i asigure o navigaţie liberă pe acest drum. 
Afară de aceasta posesiunea Dardanelelor e şi 
din punct de vedere politic de mare importa:ntă. 
·Rusia are să aleagă: sau se va lăsa închisă de 
vecin~i ei mai ~ari sau va lua ea ·puterea .în mână. 

Mişcări de independentă În India. 

Viena. - ,,Sii<lsfav·ische Corespondenz" a
nunţă că comitetul revolutionar din India pro
testează pr.in o proclamatie trimisă prin America 
împotriva procedurei Angliei care îi duce pe 
indieni la ·abator în Europa. Comitetul indian 
cere independenţa Indiei. 

Milano. - In lndochina a.isbucnit revolutia. 
Revolutionarii au devastat oficiile postale "i 
au nimicit aparatele de telegrafie. omorând mai 
multi ofiteri si soldati francezi, din care cauză 
a fost proclamată starea de asediu. 

flota anglo-franceză atacă din nou 
Dardanelele. 

Rotterdam. - Ziarele engleze sunt infor
mate din Sofia că flota anglo-franceză a făcut 
un nou atac împotriva Dardanelelor, şi a bom
bardat 4 forturi. 

O nouă luptă la Soissons e Iminentă. 
Amsterdam . ..,..-- „Courant" anuntă din Ca

lais, că la Soissons se pregăteşte o nouă lupt'.'i. 

Situatla la Varşovia. 
Milano. - •• Secolo" anuntă din Varşovia: 

silă că are glas. · : tiilor noastre ce se găsesc spre sud dela Memel. 
1 

(Va urma) I In Polonia au avut loc spre nord dela Vistula 

Oraşul e liniştit, teatrele sunt deschise. Termo- . 
metrul iarăs s'a coborît sub nulă. Se formează 
o legiune polonă, care va lupta cu Rusii îmr 

/7 
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preună. Pe frontul din Polonia situatia, d 11"ă 
ştirile mai recente e favorabilă pentru Rusi. 

Ruşii nu evacuiază Lember~ul. 
Petrograd. - Agentia telegrafică rusească 

desminte ştirea că în Lemberg- s'ar fi adus la 
cw1ostintă locuitorilor, că Rusii vor evacw1 în 
curând oraşul. 

Spre Paris. 

Londra. - Colaboratorul militar al ziarului 
„Times" atrag-e atentiunea asupra probabilitătii 
că Germanii vor încerca cu mari forte să rP...,ă 
frontul aliatilor si astfel să ajungă la Paris. 

Lupte pentru pasul Duela. 
Ungvâr.. - ln strâmtoarea Duela, Ruşii 

continud să ne atace de două zile neîntrerupt 
ziua şi noaptea. Ei au concentrat ad forte mari, 
cari in parte au fost aduse dela Przemysl. /n 
fata tranşeelor noastre sunt grămezi întregi de 
cadavre. Spre ost dela Lupkow am ocupat po
zirii importante şi am capturat un întreg bata
lion al duşmanului, tunuri şi mitraliere. 

Viena. - Dela cartierul "rP-ssei se annntă: 
De-alun.gui Nidei sunt în cunr<"re lupte violente 
între artileriile sprijinite de ambele părti de in
fanterie. Rusii au renuntat 1~ pose~i""""' Tar
nowului bombardând mortierele austriece ne
întrerupt oraşul si s'au retras pe înăltimile din
colo de oraş. De-a lungul Dunajetului şi a Bia
lei se poate constata o activitate tot mai po
tentată. Centrul de gravitate al actualelor lupte 
e Duela, unde Rusii au concentrat forte puter
nice şi încearcă să exercite o presiune asupra 
pasurilor Duela precum şi a celorlalte defileuri 
din apropiere. In aceste sunt în curg-ere lupte 
foarte violente. Scopul Ruşilor e fără îndoială 
ca să contracareze prin aceste atacuri ofensiva 
noastră victorioasă în Carpati. 

SPeranta Sârbilor. 
Sofia. - Un personaj distins reîntorcându-se 

din Serbia a declarat că Sârbii speră că Rusii 
vor pătrunde prin Carpaţi şi se vor împreuna cu 
armata sârbească. In armata sârbească sunt 
până acum 18.000 de 1Ruşi. Prin nouile asentări . 
armata sârbească a sporit la 22{}.000 de oameni. 
Sârbii ·sunt provăzuţi cu cele de 'lipsă din Ru
sia. Tifosul face mari ravagii în armata sâr
bească. Zilnk sunt foarte multi morti. 

Trupele engleze vor fi debarcate la 
Marsellles. 

Berlin. - ln urma comunicatului amirali
tăţii germane, în ca.re se spune că ţărmu·l nor
dk şi vestic al frantei e supraveghiat de tru
pele germane, <>parte din trupele engleze vor fi 
debarcate pe teritor francez la Marseilles. 

Noua armată a Angliei. 
Londra. Din trupele înrolate de lordul 

Kitchener s'au format 6 armate cari stau gata 
de plecare. Deocamdată vor pleca în franta 
două corpuri de armată cuprinzând 300.000 de 
oameni. O armată de 100.000 e în drum spre 
Franţa. In Anglia e mare temere că vapoarele, 
cari iranspoartă trupele vor fi scufundate de 
suhmarinele germane. · 

Rolul Italiei în conflktul eur0r>ean. 
Ronztz. - Publicistul italian Scarioglio scrie 

despre rolul Italiei în conflictul actual urmă
toarele: 

- După înfrân~erea Rusiei, frantei şi An
gliei pe continent va fi momentul favorabil pen
tru Italia să intervină declarând răsboiu colo
nia!, care va fi aprobat de opinia publică. Inter
ventia Italiei în răsboiul naval ar avea de re
zultat imediata retragere a flotei mediterane 
anglo-franceze la Bizerta. Toulon şi Gibraltar 
si astfel Italia ar fi stăpâna Mediteranei. Teama 
Italienilor ca aliatii să nu bombardeze coastele 
italiene este ridiculă. 

Podul peste Martta aruncat în aer. 
Rotterdam. -- După ştirile sosite din Adria

nnpol podul Uniei ferate peste Marita a fost a
runcat· în aer. Săvârşitorii- .a;tentatul1:1i încă nu 
sunt cunoscuţi. 

Canada trimite noul ajutoare 
Ansdiei. 

Rotterdam. ~·După o ştire din Toronto ar
mata a doua canadensă va pleca peste câteva 
ziile în Anglia. Soldaţii sunt bine echipaţi şi in
struiţi. lnstructiunea militară au primit-o dela 
ofiteri englezi. 

' Turcii în drum spre Suez. · · j 
Amsterdam. - „Daily Chronide" scrie că ! 

-opinia publică engleză nu are încă ele ce să se ! 

neliniştească din cauza atacuriior îm1)otriva ca- j 
naiului Suez, găsimlu~se .armata turcească nu- 1 

mai în drum spre canal, iar la elnakol (la 70 I 
mile depărtare de canal) nu mai o ava11tgardă ' 
de 6000 -Oameni. 

lnterpelatie în Camera română relativ 
la minele plutitoare. 

Bucureşti. - In sedinta din 15 Ian. v. a Ca
merei. d. Dr. Cosma a adresat următoarea in
terpelare dlui ministru al lucrărilor publice: 

De câtva timp din susul Dunării ne sosesc 
mine plutitoare, dintre cari unele explodează în 
apropierea portului Severin şi periclitează ast
fel vasele noastre aflate în raza portului, pre
cum şi sig-uranta navigatiei pe Dunăre. 

Ştim că s'a orânduit o anchetă, pentru a sta
bili cauzele şi proveniente!e acestor accidente. 

As ruga pe d. ministru de lucrări publice să 
ne spună ce a rezultat din ancheta făcută si 
dacă s'au stabilit responsabilităti. Aş mai în
treba ce măsuri s'au luat şi se vor. mai lua. 
pentru a se evita pe viitor astfel de atentate, 
cari se repetă cam des şi cari nu cadrează de
loc cu neutralitatea noastră. 

INfORMAŢIUNJ, 
Arad, 5 Februarie 1915. 

Isprăvile submarinelor. 
Submarinele au jucat şi desigur vor mai juca în răs

răsboiul actual un rol foarte însemnat. - care depă
şeşte cele mai optimiste prevederi, pe cari le-au avut 
conducătorii marinelor beligerante, 

Mai cu seamă submarinele mari, cari au o rază de 
actiune mai întinsă, s'au dovedit a fi unul din cele mai 
pretioase unităti în răsboaiele navale, nu numai ca de
iensiv.i, ci chiar ca armă ofensivă. 

Un submarin, care costă între ROO mii cor. şi un mi
lion, poate scufunda vase cari costă zeci de milioane 
cu echipagii de mii de marinari şi sute de ofiterl. 

Importanta submarinelor n'a fost judecată în justa 
ei valoare înainte de acest răsboiu, căci altfel numărul 
lor ar fi fost mult mai mare, în raport cu celelalte u11i
tăti de cari dispun marinele statelor beligerante. 

Abia acuma, după ce valoarea lor ofensivă a fost 
experimentată cu succes de ambele grupuri în răs

boiu, arsenalele lucrează cu febrilitate zi şi noapte, la 
construirea de ooui unităti, cât mai numeroase şi per
fecţionate. 

Se ştie că primul atac al submarinelor germane a
supra flotei engleze a avut un succes extraordinar. Un 
singur submarin, faimosul Nr. 9, a scufundat în Marea 
Nordică nu mai putin de trei mari încrucişetoare en
gleze, şi a scăpat nevătămat întorcându-se în portul 
său. 

La un restimp de câteva săptămâni, trei mari dread
noughturi engleze, au fost deasemenea scufundate, nu 
se ştie însă precis dacă de submarine sau de mine. 

O altă ispravă senzatională a fost aceea a unui sub
marin englez, care trecând pe sub trei rânduri de mine 
aşezate la intrarea Dardanelelor, a isbutit să rănească 
de moarte un mare crucişător turcesc, şi s'a putut re
întoarce nevătămat pe acelaş drum, la o adâncime de 
80 met·ri'· sub nivelul apei, - după ce străbătuse scu
fundat vre-o 9 ore! 
. E adevărat că se citează şi încercări infructuoase 
ale submarinelor. Astfel, o unitate franceză de acest 
fel, submarinul „Curie" a încercat să intre în portul 
militar Pola, unde se află adăpostită cea mai mare 
parte din flota austro-ungară. 

„Curie", care se afla în partea de nord a Mării A
driatice, a putut să treacă câmpul minelor aşezate în 
gura portului, tinându-se bine înteles sub apă, de ur
mele unui vapor austriac, ce era pilotat de un pilot, 
care cunoştea drumul printre mine. 

Pătrunzând în baia Polei, submarinul era pe cea 
mai bună cale de a distruge o parte din flota austro
ungară. 

La intrarea portului însă, ;,Curie" s'a prins într'o 
plasă de sârmă aşezată anume acolo, şi s'a silit înzadar 
timp de şase ore, să se desprindă. In cele din urmă 
echipajul fiind amenintat să fie asfixiat „Curie s'a ri-

1 

dicat la suprafaţă. împreună cu reteana de sârmă ce-l 
învăluia~ 

. Tot echipajul a fost făcut prisonier şi vasul a fost 
capturat. 

Intr'un interview pe care l'a acordat unui ziar, fal-

n:osul amiral german von Tirpitz, a apreciat în chip 
ioarte favorabil valoarea submarinelor, arătând c.I Ger
mania va duce împotriva Engliterei un răsboiu ~aval cu 
suiJir:ari:iele şi unul aerian cu „7.cpi)eli1rnrik" 

--- \, mn torpila cu puternicele 11oastre s;:bma.-lnc. a 
z;s vo11 'i'irpii7., im 11un1ai vasel.; de răsboiu, ci şi orice 
\'US co;1;c.-ciai sub p~:viiion eni.:Jc.7,. Daca Eniditcra vrea 
s:i ne reduca prin foame vom luµta prin toate mijloa
cele ca să <listrugcm şi noi comer(ul I:1:v;literei. 

Aceeaş_ declaraţiune a făcut-o ~i viccarniralnl ger
man Scllliepc, ca răspuns la protest<iriie prcssci ira11-
cezc şi engleze, în unna torpilării în pasul Calais. a va
porului de comert „Amiral Ganteaume". 

Pe lângă pressa franceză şi cea engleză, şi pressa 
Statelor-Unite consideră că această întrebuinţare a sub
marinelor ar constitui o infracţiune la dreptul gintilor şi, 

între altele, dă următoarele motive: l. submarinele n'au 
mijloacele de a salva echipagiile sau pasagerii vaselor 
torpilate; 2. încărcăturile neutrilor ar suferi tot aşa de 
inuit ca şi ale beligerantilor. 

Catastrofă de cafo ferată la Beclean. Ni se 
scrie din Beclean cu datul <le 25 Ianuarie n.: 
Astăzi avem o dimineată cu ceată şi cu mare 
senzaţie. Aflu că două trenuri militare s'au cioc
nit în hotarul nostru. Plec spre i.rară. Aci mi 
se confirmă svonul. De aci plec spre locul cata
strofei, care se află la o depărtare de vre-o 5 
khn. dela sat. Ajuns la fata locului văd vag-oa
nele a două trenuri urcate unul peste altul, iar 
sub ele ambele locomotive sdrobite. In vagoane, 
cari cu mare greutate au putut fi deschise erau 
soldati ai regimentului..„ 

Pe la orele 7 şi jum. sosesc trenuni-ajutoare 
dela Dej şi Bistrita, apoi tmediat încep lucrările 
de salvare, ou .pricepere conduse de mai multi 
ingineri. Au fost nimicite tota·! 8 vagoane şi am
bele locomotive, 1 -cadet şi 1 conductor morti 
şi 13 greu răniti. Morţii şi răniţii au fost trans
portaţi fa Dej. Soldaţii au fost transbordaţi în 
a.Jt tren. · 

Românii noştri au adus de-a1le mândrei pen
tru bietii soldaţi. 

S'a ordonat ancheta pentru a se stabili asu
pra cui cade vina catastrofei. - e. i. 

t Vasile lndre. advocat şi membru în r~
prez. comit. Cojocna, a decedat în 31 lanuane 
·n. a. c. în etate de 68 ani. Inmormântarea de
ft:nct11hti a avut loc în 3 februarie în cimitirul 
din Cluj. Odihnească în pace. 

Ultima oră. 
ACORD ITALO-ROMÂN. 

Roma. - Corespondentul din Bucureşti al 
Agenţiei Stefani transmite unele comentarii ale 
ziarelor române asz/Jpra ştirei despre un acord 
între /tal.ia şi România, ştire care a fost desmin
(itâ în senzul că nu treime să se creadă cd inter
venţia României va trebui să provoace imediat 
şi interventia Italiei. „Steagul" îndeamnă ca po
litica românească să fie precaută fiindcă patrin
tismul singur nu e suficient. 

„Bpoca'' susţine că e necesară o cooperare 
militară italo-română. 

TAR UL PE CÂMPUL DE LUPTĂ. 
Londra. - Se comunică din Petro!lrad. că 

tarul a plecat din nou pe câmpul de luptă. 

O NOUĂ VICTORIE A TRUPELOR NOASTRE 
IN BUCOVINA. 

Bistriţa. - Trupele noastre victorioase \~e 
înaintau spre nord dela Cârlibaba pe o zăpadă 
şi lunecuş mare au atacat pe Ruşi între Moldova 
şi Isvor siiindu-i să se retraf;{ă. Această victorie 
are mare importantă. Am capturat 600 priso
nieri şi multă pradă. 
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Mulţămită publică. 
Pen'ru nobilele intenţiuni ale condolaforflor şi 

pentru participare la inmormantarea neuitatului 
meu soţ 

Adrian Ungurean -
inv·tător tn Curtacher aflând multă mângliere în 
aceste amare clioe ale vil'ţii, exprim pe această 
cale sincerile mde mulţămiri. 

Curtacher, la 13/26 Ianuarie 1915 

Sidonia Ungurean m. Plaşa. 

Tiparul tipografiei „Concordia" societate pe actli in Arad. Editor responsabil: prof. VASILE STOICA. 
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