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Solidaritatea

suferinţele tuturor Românil'or, ea va avea 0
deosebită solicitudine pentru acei idin fraţii
noştri ale că1ror dureri sunt mai cumplite.

naţională.

..:.... Cu privire la congresul Românilor de peste
hotare. Bucureşti,

i
I

i

I

I
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convoacă

acest congres pentru a se pune mai în contact cu păsurile şi necazuriJe fraţîlor noştri
de peste hotare. Nu ne îndoim că vor fi chemaţi la acest col'tgres inu rnumai Români din
Macedonia, din Transivania şi din Bucovina,
da1r mai a.Ies reprezentanţi ai celor ma1i nă
păstuiţi, ai celor mai nenorociţi fraţi cari gem
sub cnutul ţarului. Şi cum Liga sângeră de
I

Chipuri din

răsboi.

III.

Onuţ.
Tragedia urmi cioban.
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Ori id-voastră ,nici nu-l cunoaşteţi pe Onut?
· De necrezut! ·
- Doar 1-ati văzut cel putin ·când a venit la
mobilizare: ·chipeş, în haine albe, curate, ca
dealtfel toţi ·cei de un neam cu el. Oraşul străin
îşi schimbase faţa, câteva zile înălbise de ei.
· Onuţ a venit la prima chemare, ca tot omul
deprins să-şi împlinească datoria, şi... nici n'avea alta de făcut.
Deşi purta cam îndrăzneţ tricolor românesc
la pălărie şi se plimba sfidător .pe dinaintea jandarmilor cei cu pene de cocoş - aceştia deastădată nu mai outezau să-i zică ceva.
Chiuia de se cutremurau geamurile caselor
mari. Domnii dela oraş la început se temeau
. de el, apoi s'au încredinţat că Onut chiuise de
bucurie. Vezi .că d-lor nu cunosc firea ·Românului, care mai chiuie uneori şi la năcaz.„
Destul că Onuţ s'a dus la cazarmă, s'a prezentat şi s'a îmbrăcat. Negreşit că-i stau bine
hainele sure, noui de noită. Dar când şi-a arun-

1

formidabil clocot de ura m oontra călăilor
dela nord cari înăbuşă viaţa şi culturală şi
trupească a două milioane de :moldoveni.

sa.

Soarta Românilor din Bucovina cari au avut
de î1nldurat cele mai grozave chinuri, jafuri şi
asasinate de pe ·urma hoardelor moscovite
va înduioşa, nu ne îndoim, inimile bunilor
noştri patrioţi. Dar inimele româneşti vor
fi adânc sfâşiate mai a1les de soarta tristă a
Basarabenilor căci, fără î1 ndaială, congresul
se va ocupa şi de 1aceştia. Vor veni la congresul organizat de Liga Cultur,aJlă acei cari,

18 Martie.

Un domn profesor universita·r transilvă
nean, a avut buna ·ideie de a convoca un congres a·l Românilor de peste hotare. Rostuf acestui congres este, şi nid nu poate fi altnl,
de a strânge la un lac reprezentanţii din toate părţile unde loouesc Români, sub dominatie străină, de a da o exprimare
aicestora şi de a afirma în mo~ai temeinic
solidaritatta noastră naţională. ldeie bună.
ldeie frumoasă. Căci Românii nu :Jocuesc numai pe pământul dintre Prut, Dunăre şi Carpaţi. Avem fraţi de acelaş sânge, de aceeaş
obârşie şi dincolo de Carpaţi şi· -ct1ncoio de
Prut, şi ·dincolo de Dunăre, îrn întunecatul
Pinid. Unii mai puţin, unii mai mu:It, alţii în
chip cumplit, sufăr de o stăpânire vitregă. Liga culturală care se interesează de soarta
tuturor Românilor.
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Neutralitate
armată
-

espectativă

-

nu

definitivă.

Un articol al dlul P. P. Carp. -

Sub titlul „Neutralitate</' nou înfiinţatul ziar bucuresteatli „Moldova" publică. în numărul de alaltăieri
următorul articol din peana dlui P. P. Carp:

de 103 ani, decând ne-a fost răpită BasaimMOTTO.
bia, nu mai' au voia de a grăi în limba molUn popor care are constiinta valoarei sale, nu se
dovenească, nici să se roage în bisericj în
poate multămi cu asigurarea
stării sale materiale; el dă dovechiul graiu al lor. Congresul va asculta ja..
vezi de energie morală şi de
Iea Moldoven·1'Jor de su·b stavpaAn1'rea moscov1·putere de sacrificiu în urmări
rea aspiraţiunilor sale ideale.
tă, va auzi cum flăcăi moldoveni sunt bătuti
Giolitti:
cu cnutul pe uliţi, 'Sa. u sunt trimişi. în Siberia . Pe câmpiile ~oloniei, pe creşt~Ie Carpaţilor,
v•
m nordul franţe1 se dau lupte unaşe de al căpentru ca au cutezat a grai m moldoveneşte. ror rezultat atârnă şi soarta noastră, şi sunt
1
Vor auzi cum cărţile sfinte scrise în româ- 1 oameni .politici cari vor să impue ţării şi Coroa1:eşte au fost scoase din biserici, cum miitro- nei o n~utralitate definitivă.
..
Motive pentru o asemenea pohtlca pencupohtul dm Ch1şmeu a mcalz1t mcapenle pa- Joasă prin slabkiunea ei nu se invoa.că, fiindcă
latului său, timp de câteva ierni cu cărţile bise- e greu de a da ca motiv lipsa de bărbăţie, ci se
riceşti scrrse. în limba română
pune î·~arinte uu pretins vot al consiliului de
·
coroana.
Legenda aceasta trebuie distrusă odată- penŞi, cei ardunaţi 'la congresul acesta, -unde
tru totdeauna.
fiecaire îşi va povesti traiul din ţara lui, vor
Consiliul de coroană nu a votat neutralitatea.
Consiliul
de coroană a respins propunerea
recunoaşte că cei inai de plâns, cei cari tredomnului Carp de a intra imediat în luptă ală
bue mai repede ajutaţi, sunt Românii cari în- turi de ·Germania, a respins apoi în unanimitate
ideia de a merge cu Rusia, şi propunerea
dură atât de greu jugul tarist. SoHdaritatea
de
neutralitate combătută de dl Carp a·
naţională se va afirma atunci, cu putere confost înlocuită cu propunerea de espectativă ar-.
cretizându-se într' o imensă oompăttimi·re şi un mată, fă.cută de domnul Marghiloman.
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cat hainele lui: tundra şi O·Pincile, în grămada
din mi.ilocul curtii, o jak mare l-a cuprins. Nu
atâit după :haine, ci pentrucă a văzut că acum
s'a isprăvit, nu e glumă cu bătaia, ca anii trecuţi.
Buimăcit s'a aşezat pe un bolovan într'un
colt retras al curtii şi în câteva' clipite şi-a depănat în gând toată viata lui atât de simplă
de până aci. ..
, „.Moşul lui avea· mine de aur, tatăl său deja
a trebuit să ia drumul pribegiei cu cercuri şi cu
ciubare, aşa s'a şi .prăpădit. Mamă-sa îl lăsase
de mic în grija unor rudenii, a plecat servitoare
în Tară şi de aproape douăzeci de ani nici că se
mai ştie ceva de ea. Carte nu a învăţat,' .căci de
cum se fă·cu mai mărişor, fu trimis la stână să
păzească oile; acolo s'a făcut flăcău. Şi se simtia bine, nespus de bine printre animalele acestea durdulii şi prostuţe, cari îl împrejmuiau
behăind şi-i lingeau sarea din palmă. Câte-odată
îl apuca aşa un dor ascuns şi atunci se .proptia
pe ciomag, scotia fluierul şi cinta a jale de tremura frunza stejarilor din poiene. Dorul acesta
şi l-a mai potolit el în ochii senini ai fetişcanei
din vale, care venia cam des cu cofiţa Ia isvor.
Dar i-a mai rămas sub ·căciula băţoasă de oaie
un gând nelămurit şi pe inimă o jale chinuitoare,
când vedea şerpuind drumul de fier în inima
muntilor, la minele bunicului - şj voia să facă
o faptă mare. Şi a cătănit, şi acum va merge în

N-u-m-ăr_ul_p_o_p_or_al_p_e_(_l_a_n_4_.-,-o-,,-----Pretul

unui

răsboi şi par'că

tot nu are prilej să îndeplinească
mare...
Onuţ tresări la răcnetul comandantului, care
înşira feciodi şi le mai da ce le trebuit la echipament. Se sculă abătut şi se pier-Ou printre ceilalţi .
. Incă în aceeaş zi plecară pe ·câmpul de luptă,
cu mare alai. Onuţ se frământa pe drum să înteleag~ unde se duc şi de ce? Dar nu a înţeles
şi nici nu a putut. .

acea

faptă

Cei rămaşi .pe la cămine ati cetit de bună
seama notiţele prizărite în ziare, în cari se spunea că şi Onuţ cu ortacii lui s'au apărat când
au fost mânaţi în ploaia gfoanţelor. Iar dela ceice
s'au mai întors aţi auzit cum s'au purtat în luptă
flăcăii noştri mândri dela sate.
Onut încă a fost între cei puţini cari au scăpat cu viată. Adecă i-a sfredelit şi lui plămânii
un glonte, .pe la piept ori ·Prin spate, cine ştie,
căci nu şi-a putut da seama în toiul luptei. Dar
laptele de oaie şi aerul de munte mai ales, l-au
întărit pe el într'atâta ·ca să mai poată lua sufiare. A slăbit, vezi bine, dar s'a vindecat repede
ş~ a mai fost trimis de douăori să scoată duş
manul cel îndrăzneţ„ care mai că se apropiase
de stâna lui.
A doua oră s'a fost întors bolnav încă de pe
drum: a zăcut până l-au făcut doctorii sănătos
exemp.l..:..a_r_l_O_f_il_er--i• .;;___ _ _N_u_m-ăr_u_;;.l_p_o_po_r_a_l_p_e_1/a_a_n_Z~.-.c-cr
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„ROMÂNUL...,

Pac. 2.
Aceasta este

adevărul şi rămâne bineînţeles I va lăsa neutrala Românie slăbită şi izolată, toate

că răspunderea unei politici fatale pentru tară
şi tron răimâne întreagă acelor caTii o propovă-

nemultămirile

Fatală pentru ţară!

Ar fi o neînţeleasă iluziune să credem că am ,
putea sta simpli spectatori ai conflictului european şi că biruitorii se vor grăbi a ne plăti inactiurzea noastră.

.punzătoare

I

10

•

·de producţiune, fără să mai vorbim de reducerea arma.tei şi a unui număr însemnat de funcţionari peste care s'ar aUai depresiunea morală
a unei inacţiuni suspecte.

20

Tabloul acesta trist dair veridic în sprijinul
vom aduce la nevoie probe amănuntite,
se whimbă dacă intrăm în actiune, acolo U1I1de
ne chiamă onoarea şi interesul nostru.
&sar.abia reluată ne-ar aduce un spor de
putere, ca'fe ne-ar :permite să menţinem şi armata şi bugetul în starea lor normală şi Germania recunoscătoare ne-ar înlesni lichidarea
sHuatiunei noastre financiare.
că:r.uia

30
··

F atal.ă ventru tron!

Avem un tânăr suveran spre care se îndreaptă speranţele noastre, şi care are nevoie
să dobândească două ht>Cruri ·care fortamente îi
lipsesc încă: autoritatea în lăuntru şi încrede-

t=mort.
O=de când a mers la
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miliţie

nu a mai scris.

iar a plecat, căci de, a treia e dreptatea lui
Pentru aceasta a fost trimis la judecată
pentru nesupunere, în fata domnilor celor mari.
Dumnezeu„.
Când a mers mai în urmă, duşmanul se re- Onuţ la toate întrebările răspundea:
- Nu pot, am omorât pe frate-meu, trebue
trăgea şi ai noştri H urmăriau. Aşa s'a întâm·
să-l rog să mă ierte!
plat că l-au ajuns şi s'au încă!ierat.
In cele din urmă şi domnilor celor mari li s'a
Onuţ nu ar fi voit să" ucidă căci îşi zicea:
făcut milă de el şi în loc să-l condamne, l'an
Dacă eu nu fac moarte de om, mă va scăpa trimes acasă. Atlecă !'au trimis în satul lui, căci
casă nu avea şi satul era pustiu.
Dumnezeu şi pe mine.
Oile se risipiseră, ori au fost tăiate, cine să
Dar când fură mânati în fugă pe un deal în
sus, Onut istovit de oboseală, de-l năvălise le mai poarte grija? Drăguta lui a apucat şi ea
sângele pe gură, nu şi-a mai putut da seama drumul pribegiei, după o fălie de pâne. Numai
ce face. Ori scos din fire de atâta chin, ca să-si fluerul şi !'a mai aflat Onuţ, ascuns în straşina
astâmpere năcazul, a izbit cu patul puştii în colibei şi nici fluerul nu cânta curat ca mai
capul celui dintâi duşman pe care l'a ajuns. Nu , înainte.
· Acum Onuţ cutrieră văile şi poietiele, se
să-l împungă, după cum spune reglementu, ci
face că păzeşte oile. Nu vorbeşte cu nimeni,
aşa, ciobăneşte, cum ai izbi cu măciuca într'o
nu se interesează de mersul răsboiului şi de
fiară.
Iar duşmanul, un flăcău chipeş ca şi el, care soarta tovarăşilor lui - ori le ştie prea bine ....
Destul că pe vreme posomorâtă zimbeşte
căzuse cu faţa înairrte, îmbrăţişând oareşcumva
pământul, a mai putut ofta atât
straniu; iar dacă-i zi senină, la răsăritul soa- „Au mama mea Doamne!" - şi s'a sfâr- relui se urcă pe un vârf de munte, face mătcl
şit.
I nii, blastemă şi se închină. Apoi duce fluerul
Onuţ s'a aşezat în genunchi, umilit şi zăpă- I la gură şi suflă, suflă, fără să astupe găurele,
cit, lângă duşmanul pe care-l omorâse: i-a luat de i se umflă ·vinele la gât - şi par' că răsunetul
capul în poală, l'a privit lung şi îngrozit. Dar fluerului ar semănă cu al buciumului...
a sosit comandantul din urmă şi l'a îndemnat
Dar cine să-l înteleagă? ! Căci d-voastră
să alerge înainte.
nici acum nu-l cunoaşteţi pe Onuţ. Cel puţin
- Nu ;pot. am ucis pe frate-meu, trebue 1 i-ati cunoaşte pe tovarăşii lui ...
să-I rog să mă ierte! - i-a răspuns Onut cu
15/111. n. 1915.
Cassian.
glasul stins, cu privirea rătăcită, şi nu s'a miş- ,
cat....
i
şi

I

Vasile Ursan a Cozmi, 5 copii, r.
Georgiu Cadar I. Andrei, căsătorit O.
Toader Hotea, căsătorit
Grigoriu Paul I. Petru, 2 copii O.
Grigoriu Paul I. Ioan, 2 copii, r.
Vasiliu Hotea I. Ioan I. Toader, 2 copii, r.
Ioan Vraja, 8 copii
Ioan Paul I. Ioan I. Dănllă, 2 copii
Vasiliu Boloha, 1 copil O.
Vasiliu Tupită I. Gligor din Coastă, 2 copil
Vasiliu Hotea I. Ioan, june ·
Vasiliu Pop I. Ioan I. Virtom, june
Ioan Pop I. Ioan I. Virtom, june, frati
Vasiliu Teodor I. Ioan Ursutulul, 3 copii
Ioan Pop I. Vasiliu I. Virtom, 3 copii
Ioan Pop I. Ştefan I. Onuc, 3 copii, O.
Georgiu Tupită I. Ioan a Cozmi, 1 copil
Iuliu Maar, căsătorit
Ioan Andreica I. Dănllă, june
Vasiliu Tupită I. Petru, 1 copil, O.
Alexandru Gyori, june, r.
Georgiu Tupită I. Ştefan, june
Nicoară Paul I. Petru, 2 copii
\
Vasile Get, 5 copii
Vasiliu Chira I. Ananie, 1 copil
Georgiu Ursan I. Ioan, june, O.
Vasiliu Misarăş, 1 copil, r.
Vasiliu Săcălâş I. Ioan, 1 copil
Teodor Costin a Nicoresi, 4 copii
Teodor Bobotici I. Mihaiu I. Maftei, r.
Vasiliu Bohotici I. Mihaiu I. Maftei, O., frati
Teodor Bolllotici I. Ioan I. Maftei, 1 copil
Georgiu Bohotici I. Ioan I. Maftei, 5 copii
Georgiu Tepei I. Iacob, 2 copii, r.
Ioan Poenar I. Vasiliu, June
Nicoară Bandrea I. Ioan, june

r.=rănit.

afară.

Cu neutra\Hatea nu va putea obţine nici una,
nici alta; şi când regularea situatiunei europene

'

I

a budgetului, va lua prnPorthmi din ce în
ce mai grave şi intrigile din afară vor găsi un
teren pregătit de noi înşine.
:Să nu se uite că dacă numele de Jfohenzollern este o mândrie şi o forţă, el este totdeauna
în ochii unei puteri ce se -Oă astăzi de amică o
piedică ce trebuieşte înlăturată.

lista soldaţilor Români din comuna CRĂCEŞTI, (cu 1000 Io·
cuitori) comitatul Maramurăşului pe câmpul de luptă.

Bilanţul neutralităţii va fi deci lipsa de amici
în afară, lipsa de mijloace în lăuntru şi stagnatiune complectă în înzestrarea tării cu mijloace

I

de efectele inactiunii noastre.

Nemultămirea alimentată prin reducerea for-

nostru.

j

tată

Co-

Toţi acei cari erau pentru acţiunea cu tripla
alianţă sa'll în contra ei, vor face Coroana răs-

20 Martie n. 1915.

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie!

Cel mult, am putea spera să rămânem în
limitele de astăzi.
In cazul acesta ne-am găsi fată cu o situaţiune de o gravitate excepţională.
Statul are astăzi o datorie flotantă de 400
milioane, credite acordate în temeiul unor nevoi
strângătoare, se pot evalua la alte 600 de milioane deficitele budgetare.
Dacă va mai tine răsboiul şase luni, va mai
spori cu două sute de mi.Jioane miliardul de mai
sus. Şi atunci la cine avem să ne adresăm?
Germania învinsă, nu va putea să ne V.ie în
aJutor; învingătoare, e probabil, că nu se va
grăbi a răsplăti ingratitudinea noastră.
Tripla-înţeleg.ere, care astăzi a şi cheltuit
aproa.pe 200 de miliarde şi ale cărei sarcini vor
-creşte din ce în ce mai mult, chiar în caz de
victorie, va trebui să lecuiască ranele sale, până
a nu satisface nevoile unui indiferent şi atunci
se va impune o reducere simtitoaire a budgetului

.

se vor îndrepta în contra

manei.

<luesc.

rea în

Sâmbătă,
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Ioan Tepei 1. Vasiliu I. Maxim, June
· Georgiu Tepei I. Vasiliu Samsonenilor, 2 copii
Georgiu Tepei I. Vasiliu Libi
40 Grigoriu Bohotici I. Georgiu, 2 copii
Ioan Mununar I. Ioan, june, O.
Georgiu Mununar I. Ioan, june
•
Grigoriu Mununar I. Ioan, căsătorit, fraţi'
Vasiilu Costin I. Grigor I. Zabarie, 1 copil
Grigoriu Rus I. Ioan Siridon, 1 copil
Vasiliu Bohotici I. Ioan I. Pricop, 1 copil
Grigoriu Bohotici I. Ioan I. Pricop, 2 copii, frati
Grigoriu Poenar I. Georgiu I. Dumitru, june
Ioan Costin I. Qrlgoriu I. Zaharie, 2 copii
50 Ioan BOhotici I. Georgiu, june
Ioan Bohotici I. Vasiliu Nechiti, june
· Georgiu Paul I. Georgiu I. Maftei 1 copil
Vasiliu Ursan I. Ştefan, june, O.
Grigoriu Ursan I. Ştefan, june
Teodor Ursan I, Ştefan, june
Georgiu Ursan I. Ştefan, 2 copii, r.
Ioan Ursan I. Ştefan, copii, O., fratl
Teodor Rus I. Mihai, copii, O.
Vasiliu Rus I. Mihai, căsătorit, t frati
60 Larion Pop I. Ioan I. Samuilă, june
Vasiliu Chira L Nicoară, 2 copii
Georgiu Chira I. Nicoară, june, frati
Ioan Costin Crâsnic, căsătorit, r.
Oeorgiu Chira I. Gavrilă, 1 copil
Teodor Tiodar I. Şoiron, 3 copii, r.
Ioan Tiodar I. Şoiron, june, O.
Ioan Chira I. Georglu Păraschi, 5 copii, r.
Georgiu Chira I. Georgiu Păraschi, 2 copii
Vasiliu Cherecheş, 1 copil
70 Vastliu Tupită I. loani lleni, June, r.
Ioan Român I. Georgiu, 1 copil, r.
Georgiu Costin I. Ioan Ani, june· ·
Vasiliu Costin I. Ioan Ani, june
Teodor Costin I. Ioan Ani, june, fraţi
Michail Cihra I. Vasiliu lsailă, june
Vasiliu Costin I. Ştefan Lupului, june
Ioan Costin I. Ştefan Lupului, june, frati
Michai Costin I. Grigor I. Siridon, 1 copil, O.
Ioan Fodorut I. Vasiliu Axeni, căsătorit, r.
80 Vasiliu Fodorut I. Georglu, 2 copii
loani Costin I. Ioan Lupului, june
Vasiliu Costin I. Ioan Lupului, june, frati
Ioan Rus I. Ioan I. Iacob, căsătorit, r.
Georgiu Rus I. Ioan I. Iacob, june, O.
Mihaiu Rus I. Ioan I. Iacob, june
Grigoriu Tepei I. Todor I. Ioan, 1 copil
Ioan Bohotlci I. Ioan Cozmi, june
Georgiu Bohotici I. loani Cozmi, June, fratt
90 Mihai Tiodar I. Ioan Ursut, 3 copii
Vasiliu Roman Deseştean, 3 copii
Georgiu Costin t; Siridon, 3 copii
Teodor Costin I. Siridon, 2 copii, frati
Georgiu Costin I. Ştefan a Rusului, 1 copil, r.
Mihai Tepei I. Qeorgiu I. Simion, june
Georgiu Ardelean I. Vasiliu, june
Georgiu Costin I. Vasiliu Onichi, june
Ioan Bohotici I. Ioan I. Miron, june
Grigoriu Bcihotlci I. Ioan I. Miron, june, frati
100 Vasiliu Român I. Ioan (Lungu), 2 copii, r.
Vasiliu Român t. Vasiliu, 2 copii, r.
Vasiliu Paul t. Georgiu I. Dănilă, t copil
Ioan Paul I. Grigoriu I. Dănilă, 1 copil
Georgiu Paul I. Grigoriu I. Dănllă, iune, fraţi
Georgiu Paul I. Ioan I. Vasiliu, june
Iosif Burian, 2 copii
Vasiliu Poenar I. Vasiliu I. Nicoară, june
Vasiliu Bohotici I. Vasiliu I. Grigore, June
Georgiu Bohotici I. Vasiliu I. Grigore, june
110 Vasiliu Paul I. Grigore Morariu, 1 copil, r.
Grigoriu Paul a Todorl, 3 copii, r.
Vasiliu Paul a Todori, 1 copil, r.
' Georgiu Bohotici I. Vasiliu Tirilesi, june
Ioan Tomşa I. Costan, căsătorit, O.
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Vasiliu Bohotici I. Nicoară, paler, 5 copii, r.
Georgiu Bohotici I. Ioan I. Miron, căsătorit
Vasiliu Bohotici I. Ioan I. Miron, 5 copii
Vasiliu Costin I. Petrea Ani, l copil
VasilÎu Costin I. Iacob, june
120 Vasiliu Costin ·1. Ioan I. Georgiu, june
Georgiu Costin I. Ioan I. Georgiu, june, irati
Ioan Costin I. Vasiliu Onichi, june
Georgiu Rus I. Ioan I. Onut, căsătorit
Georgiu Paul I. Ioan I. Dănilă, june
Georgiu Costin I. Vasiliu 1. Siridon, june
Georgiu Tepei I. Georgiu Mărioachi, căsătorit
Mihai Costin I. Vasiliu Petri, 2 copii, O.
Mihai Todorut I. Petru, june, O.
Georgiu Hofer I. Vasiliu, june
130 loani Pop t. Petru Morariu, 2 copil
Georgiu Chira I. Ioan I. Iacob, june
Nicoară Chira I. Ioan I. Iacob, june
Georgiu Costin I. Ioan Cătrini, june
Georgiu Costin I. Filip Cătrini, 1 copil, r.
Georgiu Costin I. Grigoriu I. Zaharie, 4 copii
Vasiliu Hotea I. Ioan Potop, 2 copii
Georgiu Tupită I. Vasiliu Ghirăn, 2 copii, O.
Georgiu Vlaşin I. Simion, june, r.
Vasiliu Mureşan I. Vasiliu, june
140 Georgiu Mureşan I. Vasiliu, june, O.
Mihai Mureşan I. Vasiliu, june, fraţi
Georgiu Ursan I. Ioan Pălăguti, 1 copil
Georglu Tupită a Cătuniti, 2 copii
Vasiliu Costin I. Ştefanu Rusului, 3 copii
Georgiu Chira I. Burlan, june
Georgiu Puţi, ginerele I. Grigoria Tocaciului
are 1 copil
Ioan Tlodar I. Nicoară, 1 copil
Pavel Schukt, 1 copil
150 Grigorlu Put, ginerele I. I. Bandrea, 1 copil.
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Petrograd. - Comunicat oficial din 15 st. n.
le-au prefăiout aceste horde în cenuşe pe teritor - Pe tot frontul din regiunea Prazniş dela cagerman, vom da foc la 3 sate sau moşii din te- lea ferată de pe Mlava până la apa Orjitz am
·ritorul rusesc ocupat de noi. La .pagubele fă·cute progresat luptând. Contra atacurile germane au
în Memel vom răspunde prefăcând în cenuşe fost pretutindeni respinse. Pe stânga Vistulei
edificiile din Suvalki şi celelalte reşedinţe gu- · nici o acţiune. In Carpaţi nici o schimbare. Atacurile austriace în direcţia Baligrod şi atacurile
verniale ruseşti, cari sunt în mâna noastră.
germane spre cota 992 lângă Kosişuvka au fost
respinse. In Galiţia orientală trupele noastn:
Ravagiile tifosului în Serbia.
au respins pe duşman în regiunea spre nord de
T.-Severin. - Aseară au sosit la Cladova Obertyn. La Przemysl se dă lupte de artilerie.
patru regimente de infanterie sârbă din divizia
Germanii hotărâti să cucerească
Varşovia.
Drinei.
Deplasarea acestor trupe s'a făcut pentru
Roma. - „Tribuna" crede că fată de operaa se micşora flagelul de tifos, care face ravagii ţiunile puse la cale de aliaţi în Dardanele Germanii caută să opună o actiune dacă nu poliîn rândurile armatei sârbeşti, judetul Cladova tică, dar cel puţin militară, care să producă o
impresiune tot aşa de adâncă ca şi expediţia
nefiind contaminat.
în Dardanele.
Această acţiune, după planurile Germanilor,
Operatiunile de pe frontul de vest.
va fi luarea Varşoviei şi cucerirea liniei Vistu- Din sursă franceză.
lei. Un asemenea succes cu toate că ar fi încă
Paris. - Belgienii au progresat la Boucle departe, de rezoluţia răsboiului, totuş ar alcătui
c izbândă însemnată ce ar scoate a iveală inde Lyser. Artileria lor ajutată de artileria grea ferioritatea oştirei ruseşti, ceeace ar avea un
franceză a distrus punctul de sprijin, organizat
mare efect politic în Balcani şi alte tări neutrale.
de Germani, în cimitirul din Dixmude.
Germanii au bombardat lpres, făcând mai
multe victime în populatia civilă.
.Ouşmanul a bombardat de asemenea catedrala din Soissons şi cartierul dela nord de
Reims, în faţa pădurei Luxemburg. Germanii
au încercat să cucerească unul din tranşeele
franceze înaintate, dar au fost respinşi.
Inamicul a bombardat atunci oraşul Reims~
In Champagne, francezii au respins în ziua de
1 c. st. n. două contra atacuri şi au cucerit, urmărind pe Germani, mai multe din tranşeele
lor. Intr'un tranşeu, f'rancezii au găsit aproapt!
o sută de morti şi o mare cantitate de material.
In Argonne, la f our de Paris un atac german a
fost respins. In urma săpăturilor efectuate de
francezi, au fost găsite noui mitralieze duşma
ne. In dreptul pădurei Pretre, francezii au respins o tentativă de atac. Patrulele franceze au
ocupat Embermenil. In Vosgi, actiun·e de artilerie.

Comunicat prin: Petru Popoviciu, înv.

Răsboiul.
Telegram~

oficiale.

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre Pllblicare
telegrame oficiale:

următoarele

·~
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Budapesta. ~ lin Carpaţi am respins, după
o luptă sângeroa•să pe· 1năltimile ce se găsesc
spre vest dela iLaborcrev, atacurile forţelor duş~
mane mai numeroase, cauzându-i duşmanulm
ma.Pi pierderi şi n~micind mai multe .companii
duşmane.
·
Tot aşa au eşuat repeţitele încercări ale duş
manufoi, făcute în Galiţia sudostică, ca înaintând să ne sur.prinză şi să cucerească unele
puncte de razim ale ,poziţiunilor noastre. Res.pingând aceste atacuri, ·cari toate s'au prăbuşit
în focul •nostru, am .făcut prisonieri 280 de
oameni.
In celelalte puncte ale frontului n'a avut loc
nici •un eveniment mai esenţial.

Dela cartierul principrul german se
am
respins înaintările ·Francezilor îndreptate împotriva pozitiunilor noastre de pe coasta sudică a
înăltimei Loretto.
l·n Champagne am oprit spre nord dela Lernesville atacurile parţiale a-le francezilor prin
contraatacuri. Un ata<; al franceziilor .repeţit ieri
seara l-am respins cauzând duşmanului per.deri
grave.
ln Argonni lupta a mai slăbit ieri.
Piloţii francezi au aruncat bombe asupra
Sohlettsta.dtului, oraş deschis în A!lsacia. ·Rezultat a avut numai o bombă, care a căzut asupra
institutului pedagogic omorînd 2 •copii, iar 10
i~a rănit grav. Am .răspuns la a-ceaS>ta aruncând
piloţii noştr·i azi noapte asupra Calaisului bombe
de calibru mare.
Pe câmpul de răshoi oriental: ·Ruşii au continuat şi ieri fără nici un succes să ne atace pozitiun ile dintre Pissek şi Orzie şi spre nordost
<lela Prasnis. Am făcut prisonieri spre apus dela
Skrva 900 ruşi, iar spre ost dela Skrva 1000 şi
am capturat 4 mitraliere.
.Hordele de glotaşi ruşi, cari au năvălit spre
1Memel în vâr~ul cel mai nordic al Prusiei orientale au avut
un câştig
iţfttn.
Aceste au jefuit satele şi au incendiat moşii!e. Ca pedeapsă pentru aceasta, am impus pe
oraşele ocupate de noi în Rusia mari sume de
răscumpărare. Pentru fiecare sat sau moşie, cari
Berlin. -

anunţă: Pe ·câmpul de răsboiu occidental
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Comunicat rusesc.

lnfrângerea

Ruşilor

în Bucovina.

Burdujeni. - Un ftmctionar austriac dela
oficiul poştei din Hliboca1 a adus ştirea ta Suceava, că după luPta crâncenă ce s'a dat în ziua
de 9 c. st. n. între Austro-ungari şi Ruşi în pă
dure.a Rarancea din Bucovina, austro-ungarii
primind puternice ajutoare au reuşit printr'un
asa~t viguros de baionetă să bată pe adversar,
luându-i 4000 prisonieri, 6 mitraliere şi o bogată pradă de material de răsboiu.
Restul a fugit în desordine, Ii"~~11d pe câmpul de luptă annele şi munitiile, bucuroşi că au
au scăpat cu viata.
Situatia în Bucovina e tot favorabilă austroum~arilor. Desmint categoric ştirea dată de „Universul" că populatia din Cernăuti continuă să
părăsească cu trenuri oraşul refugiindu-se în
Ungaria de frica unei noui invaziuni ruseşti,
care e Iminentă, duPă cum afinnă „Unîversul".
Dimpotrivă, în sânul Populatiei din Bucovina
domneşte linişte şi ea aşteaptă cu încredere în
noul victorii a austro-ungarilor.

Bombardarea Da.-danelelor.
· · Salonic. - După pauza ţinută din cauza furtu1I1ilor, flota anglo-franceză a început din nou
să bombardeze din sinul Xeros Dardanelele, forturile Bulair şi Gallipoli.
•

Petrograd. - Comunicat oficial. - Intre
. Fortificarea Constantinopoluhd.
Niemen şi Vistula luptele se dau doar în văile
Salonic. - .~Embros" anunţă din ConstanOmulevo, Orzice şi în directia Prazniş pe un tinopol: Toate drumurile ce duc în ca.pi tala Turfront de 50 verste. Incercările de înaintare ale cească au fost întărite cu fortificaţii de apărare.
întreg oraşul a fost înconjurat cu tunuri şi
duşmanului au fost pretutindeni oprite de trutranşee. In jur <le Scutari au fost ridicate adepele noastre cari au început contra atacuri, iar vărate forturi, concentrându-se totodată aci
noui trupe. Debarcarea trupelor triplei antante
la 13 Martie st. n. au cucerit mai multe sate.
o
aşteaptă forte numeroase turceşti. Lieman
In celelalte regiuni, pe malul stâng al BoSanders Paşa i-a chemat pe ofiţerii germani din
brului, Narewului şi pe malul stâng al Vistulei, Siria şi Armenia la Constantinopol.
nu s'a decftt lupte de artilerie şi împuşcături
ln preajma luptelor decisive.
izolate.
Stockholm. - „Svenska Dagbladed" scrie:
In Carpaţi vicolul de zăpadă continuă.
Lupte decisive sunt iminente. De 6 luni fiecare
ln regiunea ţrecătoarei Lupkow am progre- putere îşi încordă toate forţele pentru ca să
sat făcând peste 600 prizonieri dintre cari 14 provoace lupta decisivă. Luptele de ,poziţii vor
găsi capăt în ourând şi operatiunile pe câmpul
ofiţeri. Am luat 6 mitraliere.
de răsboiu încep să fie decisive.
Pe frontul Babo-Radziew-Studenno, au\,
striacii au continuat tentativa de a sparge fronRuşii sufer pierderi mart în
l tul rus, care aµ avut însă perderi mari de suBucovina.
1
Bucureşti. Ziarele din Bucureşti .primesc
I ferit.
.Jn regiunile Koziuwka şi Rozanka Germanii ·din iBurduieni: ln zilele din urmă s'au dat lângă •
pădurea ··Rarancea lupte desperate între
au reînoit tentativele lor neîntrerupte contra tr.upele austro-ungare şi cele ruseşti. Trupele
i
l poziţiunilor noastre. Aceste atacuri au fost însă austro-ungare i-au tmpresurat pe Ruşi, făcând
mai muHe mii de prisonieri şi au capturat 6 mi1 .pretutindeni respinse şi inamicul a avut piertraliere şi mult material de răsboiu. Intre Tzuderi
colosale.
Intr'un
contra
atac
am
făcut mai
reni şi Noua suliţă s'au dat deasemenea lupte
I
mari, în cari ·Ruşii au fost respinşi.
1 multe sute de prizonieri.
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Cemăufi, sosit la prefectura din Suceava, comunică, că Vineri 27 Fehrua.rie v. noavtea austro- I
1

laşi,

18 Martie.
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rează

d<înd din to:ite fiinţă. Ma~hiarului. Soiu curat nemal!;hiar. N'au venit cu Arpâd, dar s'au amestecat cu s;în~ele lui Arpâd, şi din aceastii mare amesteditură, din faptul că Provedin(a scurge aici s<în~ele tuturor raselor şi îl oltuicste în Maghiar, clin toate aceste
r1.;zult:1 t<.if..!ntul privik1:iat ::ii Ma.Q;hiarului. De aceea sunt
mai fn•:n:iasc fomci'.c ma~l!iarc. mai sublime mamele
ma~hi:trc. mai voinici b:irb<t(ii maghiari şi 111:1i vilL'ii
snlJatii ...... De aceea trebuie dup;\ r:ishoiu sii fi;~rh;'1 şi
clocoteasci\ cftldarea fermecafa''.
Şi puhlicul
."Plaudat
falşificat

U_n adevărat rf1sboiu economic se desfăşur:l
ungarii au ocuvat Noua-Suii tă şi terito~ul până
pc.
pieţele
tuturor statelor. paralel cu rasboiul
la. !ff<llli(a Basarabiei. Până in prezent, ştirea 1
rn1lttar.
Sunt
victorii şi dezastre. Averi aduofzcialâ n' a sosit îm:ă, la prefectura din Suceava, i
nate cu muncă şi jertfe, cu migaleala multor ani
aşa că dau acestea sub cuvenita rezervă.
s~ dărân~~ dintr'odată, într'o zi, într'un ceas'.
ş1 oar:ienn cu prevedere şi cu noroc îşi împliLupte la Cernăuţi.
nesc _mţ(o clipă nădejdile cele mai fabuoase
ale
vietu lor; fac averi enorme numai dintr'o
Cernăuţi. - Duşmanul atacă de câteva zile
cu forte tot mai numeroase şi rezultatul e în- afacere. Astfel pe pietele statelor în răsboiu
D. Ioan Philimon din Arad a dăruit 20 cor.
totdeauna prăbuşirea deplină a atacului duş sau a celor neutrale se ciocnesc felurite intelectură pe seama rănitilor noştri. Mulpentru
res~?
şi
victorii
urmează
după
dezastre.
man. Ruşii au atăcat oraşul lângă barierele arl. ara ~~oastră duce un crâncen răsboiu eco- ţumiri.
tileriei, în roiuri în jurul pozitiunilor noastre
din car.i apăram .podul. Duşmanul n'a aşteptat normc. f nnd vecină cu Austro-Ungaria unde
cerealele au preturi mari, în mod fatal a 'suferit
O conferintă a lui Paderevski la Paris. In
însă ca infanteria noastră să mai deschidă focul ci a luat'o la fugă nebună cât ce şrapnelele o urcare d~ preturi ale cerealelor, care în anul comitetul de a.tutor din Paris Pa<lerevski a ti19~4 au atms abia jumătate din recoltele obiş
şi granatele noastre au început să cadă în rânnut o conferinţă despre situatia din Polonia. A
durile lor, aşa că în sfârşit numai cele două ar- nmte la noţ. <.;u"'! statul, preocupat de prea fost distrusă o Porţiune de teren de 185.000 de
tilerii împuşcau. lnsfârşit a amutit şi artileria ~uite chestmm, n a putut să organizeze un regim de distribuire a cerealelor. astfel ca dife- mile ,pătrate, 17 milioane de locuitori au îndurusească.
renţa de preţ să devie un venit public - sporat tot felul de suferinţe, 10 milioane au rămas
!ul.
acest~ provenit din hazard a fost încasat foră adăpost, iar pierderile de averi se ridică la
Diferite.
1~ ~ntregn:ne de acaparatori şi speculanţi. As- Ministrul de comerţ al Rusiei a oprit ex- taz1 de abia s'a pus o taxă pe fiecare vagon de 6 miliarde.
pyrm~b pentru export. Porumbul depreciat alportarea cărbunilor ceruţi de România.
Starea de asediu în f ranta. In jurul discu- După cum se anuntă din Barcelona, par- tadata a căpăt~t cinste nouă, pretutindeni. In
tidele s'au împăcat. Miniştrii cari sprijineau an- Aust~o-German~a se, ~repară cu făină de pă ţiei ce s·a ivit în camera franceză asupra dutanta au demisionat şi declararea neutralităţii puşom cele mai artistice feluri de .bucate; pe ratei stărei de asediu, ziarele din Roma află
mese a banchete se găseşte tradiţionala noa- următoarele: Deputatul Paul .\\eunier a cerut
e chestie numai de câteva zile.
- Ziarul •.Italia" din Milano anuntă din stră mămăligă; şi chiar pânea, albă şi cu gust ca starea de asediu politică să fie desfiintată~
New-York, că oficiul de externe al Statelor- e-:~c~lent, care se serveşte, n'are nici un fir de susţinând că ea constitue o vătămare a liberlJnite a făcut în lS c. a Tokio un al doilea de- famaA de grâu, ci numai de porumb. Nimeni nu tăţii cetăţenilor şi duce la absolutism.
D. Viviank luând cuvântul, după ce a rease gandeşte la pelagră - boala socotită ca o
mers şi mai energic.
mintit
motivele cari au pricinuit legea dela
.....,.. Se an un tă din Sofia. că regele f erdinand urmar~ a alimen_tării cu porumb stricat, dar
1914,
a
deciarat
că aceste motive dăinuesc încă
l'a primit alaltăieri în audientă pe generalul c~r.e sa descopent la populaţiuni ce n'au gustat
şi că, deci, n'a venit momentul prielnic pentru
mc1odată
mămăligă.
englez Taget. Noaptea generalul englez a plecat din Sofia la Niş.
Pent~u .•ca tai:,a Anoastră să nu sufere lipsă desfiinţarea stărei de asediu. A mai adăogat că
dacă camera ar vota suprimarea legei, guver- Ministrul de externe englez Grey fiind d,e hrana sa vhotarat a se îngreuia exportul 5i J nu n'ar mai rămânea o singură clipă la cârma
interpelat în cameră, a declarat că guvernul s a pus o ta~a. ~e. .:oo lei pe vagonul de porumb tărei.
englez n'a încheiat nici o întelegere cu Japonia export~t, platibII m aur - venit nou şi bun al
Camera. aproape la unanimitate. a respins
,
privitor la Cingtau. La întrebarea că oare alia- statu Im.
moţiunea dlui Meunier.
iDar prima urmare a acestei măsuri a fost
tii s'au înţeles privitor la conditiunile păcii, micreşte~ea ~g!ului. S'a întreprins o goană după
nistrul a răspuns negativ.
LA LIBRĂRIA „CONCORDIA'' Arad, str.
aur; ş1 astaz1 pentm o monedă de aur de 20 lei
Deâk
ferenc nr. 20 se ailă de vânzare:
treb.~e să ~~i în plus 7 până Ia 1O lei. Specu.
D. Scokuzes în Italia.
.~Calendarul Minervei" cu un continut bo!an!u ~u gas1t t~n nou mijloc de câştig. Desigur
Roma. - A sosit la Roma, venind din Atena. 1~sa ca acea~t~ .sI?eculă va descreşte mult şi gat şi variat (fotografii dela înmormântarea
regelui Carol, apoi vizita familiei regale din
fostul ministrul de externe al statului elin, d. viata econormca 1ş1 va astâmpăra fanteziile.
Rusia, reproduceri după tablouri etc. etc.) PreSkocuzes. Ziarul „Messaggero" crede că băr
ţul
unui exemplar cor. 1.25
45 fii. porto rebatul de stat grec ar fi însărcinat cu o misiune
comandat.
diplomatică.
„Calendarul Poporului" Sibiiu. Se poate folosi şi ca calendar de buzunar, având mărimea
D. Coromillas nu pleacă din Roma.
de 15X 11 cm. Preţul 40 fil.
10 fil. porto.
Roma. -- După informatii luate la Legaţiu
Arad, 19 Martie n. 1915.
nea greacă .din Roma, se poate afirma că şti
rea despre plecarea din Roma a ministrului elin . ActivitatE'.a ligei italo-române. Se anuntă din
pe lângă Quirinal, d. Coromillas, plecare ce ar R<~m!l: ,se_ctmne~ economică a Ligei italo-rofi pricinuită de o neînţelegere, e lipsită de mana sa mtrurnţ la instiţutul Colonia.ii în pretemei.
z_e~t.a a nu~er?~I <leputat1. Secţiunea a fost de~1111tiv const1tmta sub prezidenţia dlui Panta.no
ENGLEZII VREAU SA TREACĂ' PESTE CA1~r ~a. se~reţar d. Grassi. S'au ales câteva corni~
NALUL SUEZ.
S1um msa~cmate să studieze şi raporteze asupra unor importante .probleme economice cari
Amsterdam. - Englezii plănuiesc o trecere
~nter~s~ază pe Italia şi pe România, mai ales ! generală a truPelor tor peste canalul Suez ca
m Pnvmta raporturilor comei ciale de bă:nci astfel să iacă Jiber drumul pe mare pentru transde .com~niicatiuni pe căile ferate şi '.maritime şi portarea trupelor din India.
V
iem1gratmne.
'
PRINTUL MOSTENITOR MIRKO RENUNŢĂ
Promotie. Sâmbătă în 13 Martie n. a fost
LA DREPTUL DE MOŞTENITOR.
P~omov~t de doctor _în drepturi la universitatea
dm ~l~1_J, d: Demetrm yhişoiu, originar din OcSofia. - Apendicita de care suferă moşteni
na-S1buulm. - felicitări.
torul Danilo e incurabilă. Fratele său printul
(tarhană),
Mirko a renuntat la drevtzzl său de moştenitor
Căldarea strigoilor Iul Macbeth. Marti seara a făcut
Slănină.,
la Budapesta cunoscutul publicist Eugen Rakosi - în
în favorul Uniunei muntenegrino-sârbeşti.
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oră.

Vând şi
cumpar

'
Cartofi,
Frecatei

Unsoare de porc,
Pa.ie şi napi p. nutreţ
per maja metrică şi per vagon

•

Kalmăr

de producte.

prăvălie

Ar ad,
· Ka 2361

Endre

colţul

talos S.

străzilor
şi Chorin.
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grabă nu ne vine aminte cum l'a chemat mai nainte o co~fere~tă despre viitorul Ungariei după răsboiu, şi
vorbind Ot!SPre câte toatt„
încheie cu
o asemănare, care îi reoglindeşte întregul mod de cugetare. Iată ce zice:
„Macbeth se întâlneşte cu strigoii, cari îi atâtă grandomania. Are trebuintă de 0 băutură fermecată şi în
acest scop aruncă de toate în căldare: ficat de şoarece,
ochi de şerpe, inimă de porumb. Căldarea clocoteşte,
fierbând cele aruncate înlăuntru într'o singur.ă. biiutură
fermecată, care face minuni. Această mare căldare este
basenul maghiar, jur împrejur cu nationalitătlle, la miiloc - inima - elementele ireductibile ale maghiarimei.
Provedinta stă lângă căldare şi de veacuri aruncă în· ea
Tătari, Turci, Nemţi, Sârbi, Valachi Ovrei, şi totul ce
aruncă în această căldare, clocotin'd căldarea, evapo- ,

Tiparul tiJ>OKrafiel „Concordia" societate pe actllîăArad.

-'

ATACUL GENERAL RUSESC IN CARPAŢI
A EŞUAT.
Budapesta. - Corespondentii de răsboht
anuntă dela cartierul principal: Pe frontul din
Carpaţi se dau mai cu seamă lupte de artilerie.
Incercarea Ruşilor de a străbate prin rândurile
noastre n'au reuşit nici într'un punct. Atacul
general al Ruşilor a esuat.
Budapesta. - Dela cartierul presei se anuntă: In Carpaţi Rusii fac noul încercări la aripa
extremă din stânga. Spre nord dela Nadworna
şi l(olomca s'au pornit lupte mai mari.
-- .
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