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Pentru România şi 

străinătate: 

Pc un an . . 40.- frar.ci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

Academia de I totul este absorbit de militarism. Dar consta
; ;tânid cu fapidaritatea faptelor lucrurile al ceste - nu vom putea tăgădui, că în afară 
l de sfera mortei, mai există totuş preţioase 

. . ~ I măJrturisiri ale repugnărei sentimentului n0-
- Articol dm afara. - I stru frumos: în arta adevărată, ca şi în ştiinţă 

ştiinţă din \Paris. 

Permită-mi-se, a saluta cu cuvintele cele i şi îin literatură, glasul adevăratiloc •artişti ră
mai entuziaste hotărâre-a distinsei instituţiuni I sună ca un ecou de cristal: Adevărat, artişti, 
culturale a frainţei: Academia de ştiinţă din ' cugetători, literaţi de întâiul rang au căzut 
Paris, prin care s'a trecut la ordinea zilei î~ morbus belii: un Anato·le France, Maeter
asupra obiectului: excluderea membrilor ger- lmck, tlauptma:nn, Wunidt, Bergson, Rodin-·
mani din Academie. Ilustru1l conglomera:t al s'au manifestat cu întreaga 'lor simpatie pen
savanţilor dă prin aceasta o probă, că în tru c~~za etică a ·neamului lor - dar mani
vremurile aceste de sâ1nge se află totuş câ- f~staţ11l: ?ce~t~ sunt productele unui vrut pre
tcva elemente C'lare, oari nu confundă' prin- . tms, cac1 mCJ un Anatole France, nici un · 
cipiul răsboiului, cu eternele legi aile cultu.rei Maeterlinck mi d'Ann•nzio nu vor susţinea 
şi ale umanismU'lui. A fa1ee vinovat pe un din convingere, că toţi Germanii sunt bandiţi 
artist, ori pe un savant, oni pe un alt creator şi IIuni (banct;.tes et Huns ... ;cum îi numeşte în 

·-idealist pentru cr·imele şi ravagii:le unui răs- „Journal de Debates" Rodin pe Germani) -
baiu barbar - ar fi o crimă per eniii·nentiam :ci pentrucă sentimentul predominează bunul 
barbară împotriva coooepţj,unei etice a cui- cumpăt al minţei. Rostand adresează sonet 
turei, căci spue-ni-se p:rin document, întru cât deplorabil Germanilor, 'pentrucă aceştia au 
este vinovat un Shakespeaire, Mdliere, Goe- distrus catedralJa din Reims. Gerhart Haupt
t~e, Tolstoj pentru răsboiul actual - mann răspunde pe coloanele „Bemliner Tage
şi c'um ar fi posibil, să ·denegăm genialitatea blatt"-ului, că francezii sunt putrezi ca nuca 
acestor faruri ai culturii, pentru ideitJe nejuste în Noemvrie, pe oare a uitat'o dneva s\J 
ale unui răsboiu? scuture de pe nuc. Bergson, ma.rele psicholog 

Se spune, că doctrina altruistă a căzut ş! frlozof, ia în bătaie de joc începând dela 
cu totul şi ia vorbi că societaitea omenească Hegel până la Wundt pe toţi fHozofii germani, 
este un complex de zoon şi politikon este o far ca •răspuns Wunidt exclamă: „Deutschland 
ipoteză a naivităţii. De fapt, instituţii solide i.iber alles" şi vrea decapitarea Mariannei. 
cultura1le au dat faliment: socialismul, chiar Minţile cele mai elegante ·au devenit strident 
prin !lipsa elementului reprezentativ a sucom- de incomp.a1tibile faţă cu adevăratul raisotl 
bat; se poate constata o ter·ibi'lă digresiune a -- şi una, ca un foc sălbatec pe altarele lui 
ir.telectului, a cugetârei, a simţirei. Se poate .Asmodeu, se revarsă pe intelectul omenesc. 
vorbi cu franicheţă că, da, toate manifesta- Nici chiar biserica nu este scutită de Hno·ra
ţiile spirituale sunt suspendate în concertul Uatea răsboiului: Cardinalul belgian Mercier 
tunului şi că nu mai este individualitate, căci este hulit. de popistaşii germani, pentru că 

Cetatea moartă. 
Ruine-s zidurile şi măreaţa poartă 
Şi mort e totul în cetatea moartă.„ 

ln urma 'ngrozitoarei bătălii, 
Doar doi voinici rămas-au încă vii. 

ln toiul cruntei lupte-au fost eroi, 
Dar bieţi l_lebuni sunt astăzi amândoi. 

Ades în prada grelei nebunii 
Pe stradă ies în JWTJtile târzii. 

I 
l 
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NEAMUL VULTURILOR. 
- Un vechiu poein. -

De Valeriu Bora. 
I. 

, Dedic: Jmpăratului iubit ... 

Spre noua tară ..• 

REDACTlA 

şi A D M I N I S T R T I .A. 
Strada Zrinyi Nrul 1/a 

INSERTIUNILE 
se primesc la admini-

stra tic. 
l\foltumite publice şi Lo1; 
deschis costă şirul 20 fii. 
Manuscriptele nu se în-

napoiază. 

Mercier este înainte de toate un belgian şi 
numai după aceasta oardinal.. .. Nu este un 
teren al aictivităţii publice - pe care să nu 
păşească cu paşii săi sângeraţi zeul Marte -
şi din toate părţile ·răsună blestemele. 

ln o vreme de cumplită anarhie, vine ca 
un semn al inteligenţei adevărate, ho
tărârea Academiei de ştiinţă din Paris, 
care în oontra boycottului pretins, pă
strează tradiţia eternă a ştiinţei: în 
ştiinţă nu este vreme, nici pasiune, nici ură, 
nici i·ubire, ştiinţa este piatra 2UYX, pe care 
a lustruit'o suferinţa miilor de ani,, ştiinţa 
este a tuturor, nu numai a ta, a francezulm, 
a Englezului, a neamului, a mea, a noastră. 
a vecinului, a ser.vitoorei caire aşteaptă cân
t[lnd primăvara şi-a călugărului, care petrece 
cu lumânarea de său la mormânt holericii -
ştiinţa este, căci trebue să fie a .tuturor, ea 
trebue păstrată aşa cum este viata: una, ş; 
dată unei morţi. Mare şi mimrnait este gestul 
înailtei instituţii culturale din Pars, care nu 
zice: pentru că ne răsboim cu voi Germani, 
ad~ă pentr~că se răsboieşte Credit Lyan
na1sul cu ReJ1Chsba111k-ul vostru, noi nu vrem 
să spunem, că. voi Germani mari: Keppler, 
Kant, fichte, Goethe, Schopenhauer, Beet
hoven, sunteţi şarlatani - noi, spunem că în 
cultura adevărntă nu poate exista nici pentru 
un moment ură, căci soarele ori cât este d~ 
sfânt, în nori, nu ne pare atât de frumos, ca 
în plinll'I lui zimbet„.. . · · . 

Răsboiul este un nor. Dair cultura este 
soare. 

Şi Academia de ştii'lltă din Paris apără 
lumrna. 

Emil Isac. 

murile ~in j~r ~ temeau, şi cereau să le pră
buşeasca cmbunle. Dar neamul vulturesc era 
!are V şi. mân.dru - şi vai. ~e aceia, cari apucau 
m hataia unaşelor lor anp1 ! Se prăbuşeau duş
mani.i }n a~isul. stâncilor! Dar ei erau buni şi 
paşntc1 - ş1 cmbul cald, al nimănui nu l-au stri
cat. Ei aveau o altă soarte- şi o altă viată du
ceau ei. La ce? Viata e scumpă ori şi cui dar 
erau necrutători vulturii, când străinii cerc~u să 
le-o răpească! .Erau doar neamul vulturesc !.„ 

Şi, aşa, vremuri veneau şi altele treceau ... 

II. 

Trec gravi pe străzi şi urlc1 crunt ori latră 
Sub apăsarea scârbei lor de peatră. 

In vremuri de demult, pe vremuri de furtună 
au pornit în rotiri uriaşe neamul vulturilor, spre 
o mândră ţară„. Spre Ardeal! S'au luptat cu 
vijelii aspre, au biruit furtune barbare - le-au 
biruit pe toate, şi-au descălecat în ţara nouă ... 
Aici au aflat neamuri, barbare, sburătoare hră- Spre înăltimi ... 

Cu bărbi grozave, cu-ochii imbecili, 
Par oameni ,primitivi ori cruzi gorili. 

Trec, lung zimbind, cătând ceva cu zor, 
Ce fascinează nebunia lor ... 

$i se 'ntâlnesc adeseori pe stradă, 
Dar trec fără vreodată să se vadă.„ 

Alastor. 

păreţe - cari nu au vrut să se împace... să 
trăiască fiecare după rotirea aripelor sale. S'au Neamul vulturesc - cu toată larma şi stri-
luptat mereu cu ele şi tot de atâtea ori aripele gătele duşmanilor - îşi vedeau de traiul lor, de 
duşmane cădeau zdrobite, împrăştiindu-li-se po- ueamul lor. Se înţelegeau îndeolaltă, se între
doabele în cele patru zări. Şi aşa trăiesc şi în ceau ei între ei - în rotiri uriaşe.,. Cereau să se 
ziua de azi„. Nu sunt estea vulturi _ dar, sunt ridice tot mai mult - de-i furtună, de-i senin 
mai multi, iar <:elel~lte popoare cu ele s'au în- - tot mai sus, mai sus„. Spre înălţimi! O fă-
f vt•t ceau asta zilnic, îfl toată vremea - cu toţii.„ 
ra 1 „. Nime nu-şi închidea pleoapele, aripele nu odih-

Vulturii îşi făcură cuiburi, pe vârf de stânci, .neau leneşe. Spre înălţimi !.„ Chiar puişorii -
în adânc de codri - şi din vreme în vreme nea- cu cât zor şi îndemânare băteau din aripile lor, 
mul lor se înmulţi şi se întări în rotirea uriaşă pe deasupra stâncilor!... Ce bucnrie pe ei că pot 
a aripilor, tot mai mult„. lşi făcură aici, o a roti prin preajma părinţilor ... Mergeau de multe 
doua .cetate, gândindu-se vecink, cu fală spre ori singuri - fără teamă„. De întâlneau vre-un 

:-;---~---~-~---..-""".'· _. ______ v_e~chea,_~tern~~etate - de unde porniră. Nea- duşman se· năpusteau asupra lui - când ace-
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Jertfa Românilor pentru c tron şi p'atrie ! 
Lista soldatiior Români: din comuna UZDIN, comitatul 

Torontal (Bănat), pe câmpul- de· luptă. 

Ioan Frentf, 22 ani 
Trandafir Subu, 22 ani 
Adam Cretlu, 22 ani 
Ilie Groza, 22 ani 
Ioan Vereşan, 22 ani 
Simeon Lifa, 22 ani 
Gruia Groza, 25 ani 
George Petroviciu, 24 ani 
Moise Mioc, 24 ani 

540 T odor Dai ea, 21 ani 

Moise lanaşcu, 23 ani 
Ioan Doclean, 23 ani 
Damaschin Cocora, 21 ani 
Ioan Almaian, 22 ani 
George Cocora, 22 ani 
Pavel David, 22 ani 
Ioan Lupulescu, 22 ani 
Todor Onciu, 22 ani . 
George 1>uia, 22 ani 

550 Ioan frenti, 22 ani 

Adam Gertinişan, 32 ani 
Ioan Neagu, 32 ani 
Gligorie fizeşan, 32 ani 
Francisc Novac, 32 ani 
Gruia Şunda, 32 ani 
Nicolae Boroanca, 31 ani 
Todor Bălan, 31 ani 
Adam Demenescu, 31 ani 
Martin Epure, 31 ani 

560 Iustin fizeşan, 31 ani 
Simeon GuJbă, 31 ani 
Adam Motoroiescu, 31 ani 
Adam Rista, 31 ani 

Ioan Vinca, 31 ani 
Nicolae Cârnea, 31 ani 
Ioan Pisaroş, 31 ani 
Ilie Oalgea, 31 ani 
Ilie Bochiantiu, 31 ani 
Ioan Samoilă, 30 ani 

· (Unnare) 

6eorge' MlnduJ 29-' ani·· 
Pavel Neda, 29 ani 
Moise Onciu, 29 ani 
Ioan Păleau, 29 ani 
George Petruţiu, 29 ani 
Simion Spăriosu, 29 ani 
Todor Spăriosu, 29 ani 

590 Pavel Sporea, 29 ani 
Ioan Stoia, 29 ani 
Moise Bochiantu, 28 ani 
Matei Cocora, 28 ani 
lotia Motorojescu, 28 ani 
George Petrol, 28 ani 
Adam Puia, 28 ani 
Ioan Cocora, 28 ani 
Ioan Puia, 29 ani 
Costa Cocora, 29 ani 

600 George Obadean, 29 ani 
Simion Almaian, 27 ani 
Ilie Boeriu, 27 ani 
Pavel Ţăran, 27 ani 
David Motorojescu, 27 ani 
Petru Radu, 27 ani 
Gruia Şuboni, 27 ani 
George Samoilă, 27 ani 
Nicolae Risticl, 27 ani 
Nicolae Mezin, 29 ani 

610 Adam Rista, 29 ani 
Moise Bosica, 29 ani 
Simeon Bojin, 26 ani 
Adam Bosică, 26 ani 
Nicolae frenti, 26 ani 
Petru Oalgea, 26 ani 
George Spărlosu, 26 ani 
Trifu Şocarda, 26 ani 
George Vasilie, 26 ani 
Damaschin Gertinlşan, 28 ani 

620 Simion Ţăran, 28 ani 

Vineri, 26 Martie n. 1915. 

Isaia Bura, 24 ani 
Pavel Bălan, 24 ani 
Alexandru Cocora, 24 ani 
Ioan Dregiclu, 24 ani 
Crăciun Radu, 24 ani 

640 Trifu Şunda+· 24 ani 
. Adam: Sacula9 24 ani 
Vasilie ŞuboRI, 25 ani 

' Ilie v.asilie... 25 ani 
· Todor Da\Tidj. 25 ani 

Ioan Bălan, 23 ani 
Ioan Butic, 23 ani 
Vasile Cichoşiu, 23 ani 
Ioan David, 23 ani 
Vasitie Gertinişan, 23 ani 

650 Trifu Onciu, 23 ani 
Pavel Palean, 23 ani 
Petru Petroi, 23 ani 
Ioan Radu, 23 ani 
Todor Şămanţlu, 23 ani 
Trăilă Veliciu, 23 ani 
Avram Zaica, 23 ani 
George Cocora, 23 ani 
Simion Măran, 23 ani 
Gruia Zaga, 24 ani 

660 George Bălan, 24 ani 
David Tamborl, 24 ani 
Petru Bosica, 24 ani 
Todor Motorojescu, 22 ani 
George Veliciu, 33 ani 
Moise Cârşovan, 33 ani 

. loan Giura, 33 ani 
Nicolae Giura, 33 ani 
Adam Dimcea, 33 ani 
George Gujbă, 33 ani 

670 Gligore Măran, 33 ani 

(Va urma). 

Stiutorii de carte 
in România. 

Chestiunea analfabeHsmului în România a 
fost cercetată în ziarele şi revistele din Regat. 
Iar pentru îndreptarea stării de ignorantă la 
sate, regretatUil Spiru Haret a muncit cu râvna, 
şi au rămas .pe urma lui şcoli multe cu învăţă
tori luminati; şi astfel aproape s'a îndoit dela 
1·899 la 1912, până câlfl<l .posedăm o statistică 
detailată, numărul ştiutorilor de carte. 

ln viata internă a unui stat şi în răsboaie, 
·conştiinţa oamenilor lumiinată de învăţătură este 

570 Nicolae Petrol, 30 ani 
Ioan Petrol, 30 ani 
Petru Petrol, 30 ani 
Petru Dreghiciu, 30 ani 
Todor Prodan, 30 ani 
Pavel Radu, 30 ani · 
Crăciun Cretiu, 30 ani 
Dănilă Cârnea, 29 ani 
Adam frentl, 29 ani 
Petru Gertinişan, 29 anf 

Ioan Bosica, 28 ani 
Ioan Şocarda, 26 ani 
Ioan Mezin, 27 ani 
David Petrol, 27 ani 
Ioan Oalgea, 27 ani 
Todor Cretiu, 28 ani 
David Fizeşan, 25 ani 
George Lintia, 25 ani 
Crăciun Măran, 25 ani 

· chezăşia victoriei. • , 

580- Trandafir Gereu, 29 ani 
George Gutiu, 29 ani 
Josim Iorgovan, 29 ani 

ştia ·cereau să-i răpună. Şi ce triumfători se ro
teau în jurul celor de acasă, fluturând trofeele 
- :penele duşmane.„ Iar bătrânii îşi ziceau plini 
de mândrie şi feridre, când îi vedeau aşa cu
minţi şi har.nici -: Adevărat, neam vulturesc!. .. 

·Spre înălţimi! 
A-ceasta era mândra zare care le atrăgea 

privirile ___:. şi drumul rotirilor lor! Spre ea se 
nizuiau, din toate puterHe - căci şi-aduceau 
aminte, că cine sunt ei· în asta ţară nouă, şi că 
ei de unde au plecat... Şi mereu ş-aduceau 
aminte de vorbele oelui care i-a trimes, de cu
vintele, aşa zicând, sufleteşti ale !Mândrului lor 
Crai... Ei s'au legat atunci cu jurământ - şi 
neamul vulturesc, îşi tine vorba ... Şi în asta ţară 
nouă unde cu toate 'Că e traiul mai greu şi furtu
nile mai groza-ve şi multe, ei vreau să fie demni 
urmaşi, ai strămoşilor iubiţi. 

De aceea, neamul vulturesc - cu toată sub
săpa-rea şi ura duşmanilor ~ se înţelegeau în
troolaltă, ·se întreceau ei pe ei în sboruri maie
stoase, spre nădejdea lor, că totuş vor străbate 
înălţimile cândva. Şi ca viitorii vlăstari, să aibă 
un trai mai liniştit, mai demn, de neamul vul
turilor. Şi ca prin asta, să dee o frumoasă pildă, 
cum şi în ce ahip are să-şi poarte uriaşele ro
tiri, vulturii!... 

Şi se roteau necontenit, plini de demnitate şi 
maiestoşi, spre ... înălţimi! L 

630 Pavel Spăriosu, 25 ani 
Adam Petrueean, 26 ani 
Nicolae Cocora, 26. ani 
Dimitrie Gutiu, 26 ani 
Ioan Radu, 24 ani 

III. 

Sobolii„. 

Când vre-un vultur se rotea prin înălţimi, 
câte un biet de sobol repede-repede ridi-ca mu
şunoaie, doar s'o isbi d.e el, şi se va nimid. Era 
I.a întunerec, ce stăpân şi tare se simţea el acolo! 
f'ugea nebun de lumină, de lumina î:nă.Jtimilor 
spre care se înăltau vulturii... Ridicau mereu la 
muntişori de tărînă - dar pe cari doar vântul 
le atiingea. De . unde era neamul ăsta - nu se 
ştia ... Erau prieteni buni cu duşmanii neamului 
vulturesc. Unii spun, că acest popor al întune
recului şi al urei, a venit năvalnk: din ţări înde
părtate... S'a aşezat şi aici -- dar dupăce 
neamu~ vultureS<: se înstăpânise deja. 

La lumină, nu a ieşit niciodată acel popor. 
Se. târâiau prin tufişuri, .prin locuri ascunse, 
de unde îşi trimiteau larma şi strigătele lor. 
ascuţite, şi nevoiaşe ... Dar din sborul lor vultu
rnşii mei că se abăteau vre-odată!„. Ei alta 1 
credinţă aveau dela părintii lor - şi alta mc-

. I mre aveau .... 

Şi mereu ridicau muşunoae, când vre-un 
vultur se rotea în înălţimi, că doar îi vor atra
ge - şi izbindu-se de· ele, cu vremea se va ni- I 
mici neamul vulturesc!... Dar când vedeau vui-

In comunele urba'Tle, în general anailfa.betis
mul .persistă mai intensi-v in oraşele mici. Dife
renţa datelor după sex, dovedeşte, la oraşe ca 
şi la sate, superioritatea bărbaţilor. 

Procentul ştiutorilor de carte la bărbatrtrece 

turii a·ceastă trudă a lor, treceau mai departe, 
fără să piardă din putere - şi-şi ziceau: 

.„.Ei, sunt sobolii! ... 

(Va urma) 

LA LIBRĂRIA „CONCORDIA", str. Deâk
ferenc nr. 20, se află următoarele cărti de van-
1are: 

>Cantorul bisericescc sau cuprinsul ve
cernei, utreniei şi liturgiei pe 8 glasuri, 
tmpreunl cu rânduiala serviciului bise
ricesc. Aranjat d~ învăţătorul Oeorge 
Bugigan. Pretul: broşat Cor. to·-, le
gat în pânză t 2· - , în piele • • • • 

Carte de rugăciuni pentru folo'1UI şi mân· 
găierf'a fiecărui creştin. lntocmita de ie· 
rodiaconul Damaschin din Stânta Mă-
năstire Sinaia. Legatl • . • • • • 
legată fn piele roşie • I . . . . 

Noul Testament al Domnului şi Mântuito· 
rului nostru l·ms Hristos • • . ·. • 

Noul aşezământ l:.egată • . . . . 
Epistolia Domnului nostru Isus :.Hristos 
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de 75 la sută. Proporţia mare o întâlnim în ora- ! lei de aviaţie dela Cotroceni, unde i s' au dat 
şele din Muntenia, .peste 78 fa sută. In Bucu- 1 toate îngrijirile necesare. 
reşti sunt aproape 83 la sută din bărbaţii ştiu- 1 Cu toate aceste starea lui e desperată 5i 
tori de carte. La f.emei vrocentele sunt mai sunt puţine speranţe că va 1mtea scăpa cu vieaţă. 

scăzute. Numărul ştiutorilor de carte din ' Ofiţerii şcoalei, cari se aflau faţă, au fost 
oraşe este abia de ~S .J!l sută.. V , : adânc impresionaţi de această nenorocire. 

Analfabetele se 1ntalnesc m numar mare m I • V • 

oraşele din Oltenia şi Dobrogea. In Bucureşti r N~z se etm_osc pana acum cauzele carz au de-
fiemei.Je ştiut-Oare de carte s'au ridicat la două I temunat accidentul. 
treimi. După cât se spune, în momentul când nete-

In comunele rurale proporţia celor cu ştiiintă ricitul aviato: ~ăină. voia să ateriseze, aripele 
de carte nu ajunge nid la o treime di1n ,popu- monovlanulm sau rupt. 
I.a.ţie (32.6 la sută). :Este totuş un progres sim- Autorităţile militare au deschis o anchetă. 
titor fată cu starea din 1899, când numărul ştiu-· 
toriiJor de carte era de 15.2 la sută. 

Jmpărtirea locuitori·lor rurali, dela 8 ani în 
sus, după ştiinţă de carte, este următoarea: 

Moldova 47.7 bărbaţi şi 18.7 femei. Totalul 
ştiutorilor de carte este de 33.2 la suta de lo
cuitori. 

Muntenia 50.5 bărbaţi şi 15.4 femei. Total 
33 la sută de J.ocuitori. 

Oltenia 49.2 bărbaţi şi 10.3 femei. Tota:L 29.8 
la suta de locuitori. 

Dobrogea (Constanta şi Tulcea 51.1 bărbaţi 
şi 26.2 femei). Total 39.2 la suta de locuitori. 

In toate comunele rurale întrunite avem 49.4 
la sută bărbaţi cu ştiinţă de 1carte şi 15.8 la sută 
femei, în general 32.6 la sută din locuitorii rurali. 

In comunele urbane populaţia dela 8 ani în 
sus a ştiutorilor de carte se prezintă astfel: 

Moldova 72.6 la sută bărbaţi şi 52.6 .femei. 
Total 63.1 la sută de '1ocuitori. 

Muntenia 78.3 .la sută bă.rbati şi 57.7 la sută 
femei. Total 68.5 la Sută de locuitori. 

Oltenia 73.6 la "sută bărbaţi şi 51 la sută fe
mei. Total 6.'3 la sută de locuitori. 

Dobrogea 69.4 la sută bărbaţi şi 49.7 femei. 
Total 60.9 la sută de locuitori. 

In toate comunele urbane întrunite avem 
75.4 bărbaţi la sută şi 55 femei sau în total 65.9 
la sută <le ·locuitori urbani cu ştiinţă de carte. 

Intruniil1d pe toti ştiutorii de carte din comu
nele şi ruralele din ţară avem următorul rezultat: 

Moldova 52.7 la sută bărbaţi şi 25.1 la sută 
femei. Total 39.1 la sută. 

Muntenia 57.5 la sută bărbaţi şi 25.7 la sută 
.femei. Total 41.2 .la sută. · 

Oltenia 52.2 la sută bărbaţi şi 14.3 femei. To
tal 33.5 la sută. 

Dobrogea 56.5 la sută bărbaţi şi 32.2 .femei. 
Total 45.2 la sută. 

ln România întreagă sunt 54.8 la sută bărbaţi 
şi 23.2 la sută femei. Total generai! a ştiutorilor 
de carte este de 39.3 la sută ·din populaţie, adecă 
a.proave •îndoit de cum era acum 13 ani. (,,Miş
carea".) 

Tragicul accident dela şcoala 
de aviaţte dela Cotroceni. 

Moartea aviatorului sublocot. Găină. - Un ser
gent grav rănit. - Cum s'a întâmplat accidentul. 

Ni se anuntă din Bucureşti: 
Un accident nenorocit s' a întâmplat Vineri 

dimineaţă între orele IO şi 11, la şcoala de avia
ţie dela Cotroceni. 

Sublocotenentul aviator I. -Găină şi, sergentul 
Pavel Alexandr-escu dela batalionul de speciali
tăţi, executând un sbor, au căzut cu aparatul 
dela o înălţime de 100 metri. Nenoroci)ul ofiţer, 
şi-a. găsit moartea, sergentul Alexandrescu, e 
grav rănit. 

Politica ţărilor.vecine şi con
ştiinţa noastră naţională. 

- Conferinta dlui C. Obedeanu. -

La „Cercul de studii al partidului conser
vator" din Bucureşti d. C. V. Obedeanu şi-a 
desvoltat interesanta conferinţă despre „Po
litica ţărilor vecine şi conştiinţa noastră na
ţională". 

„Politica externă a tărei româneşti a osci
lat de-alungul veacurilor, - spune conferen
ţiarul - între amiciţia Austriei si acea a Rusiei, 
cari Ia rândul lor căutau s'o câştige, ventru a 
lărgi sfera lor de influinţă şi asupra tărilor noa
stre. In mijlocul acestor fluctuatiuni, conştiinta 
noastră natională a stat însă fără încetare ca 
factor .determinant în actiunile noastre de stat. 

Conferenţiarul împarte apoi în patru epoci 
caracteristice desfăşurarea evenimentelor i~to
rice din trecutul regatului român: a) O epocă 
militară, în, timpul căreia tările române, deşi 
vasale imperiului otoman, erau temute şi apre
ciate de vecini; b) o epocă diplomatică, în care 
ne-am străduit să scăpăm întreR) 

: c) epocă fanariotă, în timpul că-
reia se ştie cât am avut de suferit ,; d) epoca 
redeşteptării nationale. · 

, Vorbind· despre evenimentele următoare, 
conferentiarul observă că tratatul dela Bucu
reşti din 1913 a avut un efect stabilind un prin
cipiu de drept international, ca statele mici să-si 

. alcătuiască ele înşişi pacea, nu s'o primească 
sub forma de impunere dela statele mari. A a

: vut încă un efect pacea dela Bucureşti, dove
dind valoarea reală a politicei nationale. Doar 
!n toate acestea, factorul determinant a fost 

· conştiinta natională. 
D. Obedeanu pune apoi chestia pc tărâmul 

• celei mai arzătoare actualităţi: politica noastră 
externă în răsboiul mondial şi analizează cele 
două puncte capitale ale problemei care ne fră

. mântă. 
In privinţa strâmtorilor, dsa spune că solu

tia cea mai ideală ar fi internaţionalizarea lor; 
numai astfel interesele noastre economice 11u 
vor fi primejduite câtuş de puţin. 

In ce priveşte unitatea natională iat~ în mod 
succint concluziile conferenţiarului: 

Când ne întrebăm cu cine să mergem, tre
buie să ne gândim că deşi iubim franta; deşi 
Anglia e puternică, aceste ţări sunt departe de 

· noi; nu ne pot ajuta. 
Acest tragic accident s' a întâmplat în urmă-

toarele împrejurări: Noi suntem între doi vecini mari: Rusia şi 
Cei doi aviatori, au executat dimineaţa un Austria. 

sbor timp 'de 15 minute cu un monoplan Bristol. . Dela Ruşi n'avem de aşteptat nimic bun. 
la aterizare, aviatorul Găină, voirul să facă un I V ~ , 

vira} pi.cat, aparatul ne mai functionând, a că- I Intotdeauna au cautat să ne cotropeasca. Ş a-
zui la pământ, prinzând între st ărîmături pe cei poi noi, însufletiţi de liberalism. nu putem reş
doJ ayia_tori t:a:i ,se aflau în el. _Subl<~coten~nt11l I pira prin plumânii Rusiei tarist~. Ne-am sufoca. 
Gama $1-a gastt m urma _at:;estZ1_1 tra:1nc acc1d~n.t 1 La 1913 Austria şi Rusia au fost pentru re-
moartea. Cadavrul net enciiulm aviator e orzlnl · . . t t t 1 · d 1 8 t" v 

sdrobit. I v1zm:ea . r~ a u m ~a . ucure~ 1.' - care a ra-
Motorul monoplanului i-a sfărîrrrot pieptrrl. ; mas m p1c1oare ~rat1e Germaniei. 

Sergentul Alexandrescu e grav rănit. j Conferenţiarul face apoi elo~iul Germaniei. 
Numitul a fost transportat la ;nfirmeria şcoa- care în cursul domniei regelui Carol, ne-a în-

, 

\ 

zestrat cu productiile geniului ei şi cu toate 
maşinile industriei ei puternice. 

Decizia consiliului de coroană, care - hotărit 
neutralitatea armată,.~ fpst deci foarte bună. 

In orice caz - înq~e d. Obedeanu - spri
jinul cel mai devotat ce se poate da tării este 
disciplina tuturor fată de cei cu răspunderea 
situaţiei şi îndrumărilor de urmat''. St. 

==:-.;...c·--.:.=· ==-~==-============ 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegraf ic ungar ne trimite svre vubli
care următoarele telegrame oficiale:\ 

- Budapesta. - In sectorul apusean al frontu
lui din Carpaţi, până la strâmtoarea Ujoc s'a 
pornit o luptă. care continuă cu multă vehe
menţă. for te mari ruseşti au pornit atacul. 
Pentru pozitiunile de pe înăltimi se dă luptă 
desperată. 

Intre Prut şi Nistru, în partea nordică a Bu
covinei s'au dat mai multe lupte, în cursul că-· 
rora l'am scos pe duşman din câteva comune 
şi !'am silit să se retragă spre hotar. L'am scos 
pe duşman din localităţile. ce se găsesc spre 
nord dela Cernăuţi, dincolo de Prut, cari loca
lităţi îi serveau duşmanului ca bază pentru o
peraţiunile îndreptate împotriva oraşului. 

In Polonia şi Galiţa orientală nu e nici o 
schimbare. 

Podul construit de Ru$i la OtfinQw : pe ; 
cursul inferior al Dunajetului, artileria noastră 
l'a distrus ieri. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anunţă: Pe câmpul de răsboiu occidental: ln 
Champagne s'a dat numai lupte de artilerie. In 
Bois de Pretre (spre nordvest dela Pont a 
Mousson) l'am respins pe duşmanul, care a do
rit să recucerească teritorul ce !'am ocupat 
dela el. Spre nordost dela Badonviler şi la 
f(eichsackerkopf, atacurile repetite ale duşma
nului s'au prăbuşit în focul nostru. La Hart
mannsweilerkopf lupta e acum din nou in 

. curgere. 
Pe câmpul de răsboiu oriental: Trupele 

noastre ce urmăresc pe duşman spre nord 
dela Memel, au făcut prisonieri la Polangen 500 
Ruşi, au capturat 3 tunuri şi 3 mitraliere şi au 

. luat multe vite, cai şi altă pradă jefuită. La 
' Laugargen (spre sudvest dela Tauroggen şi 

spre nordost dela Mariampol) am respins ata. 
curile duşmanului, cauzându~i mari pierderi, 

Spre nord vest .dela Ostrolenka au eşuat mai 
. multe atacuri ruseşti. Aci am făcut prisonieri 

20 ofiţeri, peste 2500 soldaţi şi am capturat 5 
mitraliere. 

Spre ost dela Plock de asemenea n'au reu
i şit mai multe avansări ale duşmanului. 

Armata germană îi datoreşte multumită re
i cunoscătoare eroicei armate care a apărat 
; Przemyslul, care după o apărare. de 4 luni 
• de Jertfe, numai prin foame a putut fi biruită. . 

Berlin. - In luptele ce s'au dat spre nord 
dela Memel operaţiunile noastre au fost sprijl~ 

· nite de flotă şi cu ac.est prilej am împuşcat in 
. 23 Martie înainte de ameazi localitatea Polau• 
gen şi castelul de acolo. ·ln cursul zilei a111' ţinut 
în foc drumul Polaugen-Libau. 

. Armata rusească dela Przemysl 
în Carpatl. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
nunţă: Armata rusească devenită liberă la 
Przemysl va fi adusă pe frontul din Carpati, 
unde se pot aştepta în viitorul cel mai apropiat 
lupte mari. Conducerea ~matei noastre a luat 
toate măsurile pentru zădărnicirea încercărilor 
ruseşti. 

, ' 

Ruşii atacă cu 5 rânduri deodată. 

Viena. -· Dela cartierul pressei se anunţă: 
Lupta ce s'a pornit în noaptea de 19 c. pe 
frontul dela Lupkow încă nu s'a terminat. Dea
supra de Mez()laborcz Ruşii au atăcat cu 5 rân
duri deodată. 3 din aceste le-am nimicit, iar 
primind ajutoare, Ie-am respins şi pe celelalte. 
Pierderile noastre sunt normale, Ruşii au însă 
un procent mare de pierderi. · 

•, 
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Ruşii ii respectă pe eroii 
din Przemvsl. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
nunţă: Se poate că grupuri singuratice de ca
zaci să nu fi tratat chiar în chipul cel mai uman 
cu prisonierii. In repeţite rânduri s:a constatat 
însă, cu toate ştirile contrare, că armata. ru
sească regulată tratează tot aşa de uman cu 
prisonierii, cum tratăm şi noi cu ai noştri. In 
faţa Przemyslului n'a fost o hordă de tătari, ci 
soldaţi de elită din armata rusească şi conside
răm de exclus, că garnizoana din Przemysl, a
fară de faptul trist lă sunt prisonieri, ar trece 
şi prin alte încercări mai grele. Armata asedia
toare cu toată probabilitatea s'a îngrijit în pri
mul rând de alimentarea garnizoanei înfome
tate, îi constată numărul, o ia sub pază şi nu o 
jefuieşte de bani şi celelalte lucruri de valoare, 
o transpoartă apoi în interiorul tării în grupuri 
mai mari.N'ar avea njci un rost să ne dăm silin
ţa să zugrăvim în culori trandafirii probabiiităţiJp 
căci în urma naturei chestiei cu nimic nu se 
poate motiva competenta, dar putem să ne pro
vocăm la experienta trecutului şi la momentul 
·psihologic de toti cunoscut, că soldatii cari au 
apărat o cetate cu cinste şi vitejje, au parte de 
un tratament deosebit. 

Tensiunea chino-japoneză. 

Berlin. - Tensiunea intre Japonia şi Sta
tele-Unite i a proporţii tot mai mari. Japonia 
s'a decis să refuze categoric interventia State-

1 lor..:LJnite în chestia chino-japoneză. Rusia de 
asemenea nu e aplicată să privească în inac
ţiune prefacerile din Mandjuria, dar demersu
rile ei la Tokio până acum au fost zadarnice. 

Londra. - Agentia Reuter anuntă din Pe
king că Japonezii au debarcat trupe în Dalny, 
Mukden şi Cinanfu. In tot locul au fost clădite 
imediat cazarme. 

- ,.Daily Telegraph'' primeşte dela cores
pondentul său din Tdkio, că tratativele chino
~aponeze .continuă la locuinţa îmbolnăvitului 
amhasador japonez. China nu voieşte să per
mită aşezarea Japonezilor decât numai 17 o
raşe, pentru alte IO oraşe desemnate din partea 
Japoniei, refuză să dea permisiune. Deaseme
nea refuză să dea permisiunea pentru aşeza
rea Japonezilor în 13 localităti în regiunea mi
nelor, conform pretentiunei Japoniei. 

Guvernul chinez paraliel cu tratativele a luat şi 
măsuri militare. In oraşele chi"neze se concen
trează numeroase trupe. La Peking au fost con
centrati până acum 73.000 soldati cu 180 tu
nuri. 

Armata aceasta stă gata să plece în fiecare 
clioă în regiunile amenintate. Japonezii dease
menea continuă să transporte trun~ în China. 
Cercurile diplomatice urmăresc cu ;:it 0 ntie în
cordată desfăşurarea evenimentelor. 

Generalului Kusmanek i s'a lăsat sabia. 

Christiania. - Aftenpost primeşte din Pe
trograd: După capitularea Przemyslului coman
dantului cetătii Kuzmanek si ofiterilor li s'a ex
primat admiraţia şi ofiţerii ruşi li-a dat tot res
pectul cuvenit, vorbind cu admiratie despre e
roismtil trupei de apărare. Când generalul Kuz
manek a voit să-şi predea sabia, comandantul 
rus a zis: 

- :Ole general jumătate de an ai rezistat 
forţei noastre covârşitoare. Rusia doreşte, ca 
să porti sabia. Dta ai fost totdeauna u11 duşman 
cinstit şi cavaler. 

Rusia şi Dardanelele. 

Londra. - La dejchiderea „Societătii Ru
seşti" londoneze lordul Primrose a observat că 
Rusia are drept la o mărire teritorială: căci nu 
se poate aştepta ca o tară cu aşa bo2ătii colo
sale să se multumească cu actualele mijloace 
de transport. 

„ROMÂNUL" 

Luptele decisive la Prasnis. 

Budapesta. - Dela' cartierul presei se 
an un tă: Rusii încearcă la Prasnis să ne scoată 
din poziţiunile noa·stre de ambele părţi ale râului 
Orzye. Deciziva e· iminentă. 

Diferite. 

Biroul de pressă sârbesc anuntă, că intre monarhie 
şi Serbia va avea loc în curând schimbul de femei si 
a barbatilor peste 50 şi sub 18 ani, internati din cauza 
răsboiului. 

- Se anuntă din Frankfurt că printul Sabah Eddin, 
care fusese condamnat la moarte pentru atentatul să

vârşit împotriva lui Mahmud Şefket Paşa, a fost din 
însărcinarea triplei antente. pe vremea, când s'a început 
bombardarea Dardanelelor, în Dedeagaci, de und~ îm
preimă cu cunoscutul bărbat de stat român Take Io
nescu a propus sultanului să încheie pace. Propunerea 
aceasta a fost refuzată la Constantinopol. 

- Din cauza lipsei de lapte în Viena s'a hotărît ca 
în caz dacă până în 14 Martie când se introduc asig_ 
natiile pentru pâne, lipsa de lapte se va mentine, cu pri
lejul fasiunilor ce se vor face atunci pentru a doua 
oară, se vor conscrie toti copiii până.Ia etatea de 2 şi 
jumătate ani, pentru cari se va asigura lapte în canti
tate mai mare. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 25 Martie n. 1915. 

Ultimul salut din Przemysl. Ziarul nostru a 
primit din fortăreaţa Przemysl următoare-a scri
soare în ungureşte cu datul de 19 Martie a. c.: 

Mult sfim. dle redactor, 

Vă rog să binevoiţi să publtica~i în,, ziar numele 
de mai jos al camarazilor mei cu observarea că 
până 'n acest moment cu totii sunt ~ine şi sănă
toşi. 

Ion Seiman, Toma Stoianov, Petru Dragu (Se
casul de Caraş), George Breu (Gherlişte), Nico· 
lae Preda Stoica (Sibiiu), Iosif Urechiatu (Kis Mi
h6d), Mihai Giurits (Cuşici), Ştefan Bălaş (Ghi
lad), Gavriil Chevereşan (Beregsău), Ion Păunica 
(Simleul de câmpie), Manoilă Baiaş (Pesac, 64), 
Nicolae franc, Petru Mureşan (Szigetfalu), Carol 
Palman (Vrani), me Athanasie (Buicsin), Cosma 
Carmonciov {Reşita), Iosif Radu (Caransebeş), 
Gheorghe Suru {Nera-Nadas), i\\ilorad Radivojevits 
(Cusici), Ilie Ivaşcu (Şoşdia). - Cu stimă: Eugen 
Balia, Dobri(in, Ceg/edi ll. nr. 8. 

Preot român decorat. M. Sa monarbul l-a 
decorat pe preotul Moise Bordos dela reg. de 
inf. cu clasa li-a crucei pentru merite pe cordon 
roşu-alb, pentru tinuta eroică şi jertfitoare do-
vedită pe câmpul de luptă. ' 

Soldatil noştri răniti :___ În Basarabia. Se a
nunţă dilTI Iaşi: In ultimele zile s'a întocmit o 
statistică a tuturor soldaţilor răniţi aflători în 
diferite localităţi din Basarabia. S'au găsit Ro
mâni-basarabeni răniţi în număr de 111; Ro
mâni din armata austro-ungară 423. Numărul 
Rutenilor răniţi din armata austriacă este de 
vre-o 160. ( „M old.") 

t Ioan Biro, stud. ing. anul III. fratele har
nicilor preoţi din tterendeşti şi Oruin, a căzut 
mort pe câmpul de luptă între 20--22 Decem
vrie 1914, la ocuparea înăltimei Na-Gorah din 
jurul Przemyslului.. El încă dela începutul mo
bilizării a fost tot pe ·câmpu1I de luptă, jertfin
du-şi vieaţa pe altarul 1patriei, servind ca vo
luntar în reg. 8 de honvezi compania 1 din Lu
goj. Glorie memoriei lui! 

Lipsa de lucru in Bulgaria. Se află din Vama 
că un grnp de manifestanţi, mai ales lucrători 
din port rămaşi fără de lucru din cauza crizei 
generale, întăriţi cu un număr oarecare de perde
vară şi urmati <le o mulţime de curioşi, s'au dus 

Am pierdut IZ aviatori la Przemysl. în fata prefecturei şi camerei de comert cerând 
să Ii se dea de lucru. Manifestanţii, ·conduşi de 

Budapesta. - Dela cart1eml presei se anuntă: agenţi provocatori. au încercat să pătrundă în 
ln vremea cât a fost împresurat Przemyslul 12 câteva brutării şi ·în alte prăvălii dar au fost 
aviatori şi 7 ofiteri-piloti şi-au găzit moartea împiedecaţi de forţa armată care i-a risipit nu-
eroică în împlinirea datoriei lor. mai decât. N'a fost nici un alt incident. 

Vineri, 26 Martie n. 1915. -

, 
Distim~erea soldatilor români. Pentru ţinuta 

eroică dovedită în faţa duşmanului în zilele din 
urmă au fost decoraţi următorii soldaţi ·Români: 

Iosif Coman, serg.~ma.ior (medalie de argint 
'(:I. t. - e mort): Nicolae Cujerean, serg.-maior 
(medalie de argint ci. li); Andrei Ilie, serg. (me
dalie de argint ci. 11); Iuliu Tibula, serg. (me
dalii de argint ci. I şi II); Danilă Pamfilie, frun
taş (medalie de argint ci. 11); Ilias Pilia capo-

. ral (medalie de argint ci. II şi crucea pentru 
eroism germană d. II); Matei Ştef ani, subofiţer
contabil, Eugen fugata, serg. şi Dionisie David, 
sergent Oi s'a ex.primat recunoştinţă din partea 
,comandamentului de etape). 

festivalul dela Ateneu. „Centrul studen
ţesc" din BucureŞti a dat zilele trecute un fru
mos festiva:! la Ateneu. Festivalul a început cu 
conferinţa părintelui Lucaci ,;Menirea tineretu
lui român". 

Părintele Luca.ci a vorbit despre condiţiile 

vieţuirii Românilor din Transilvania. 
In ipartea a doua a festivalului d-şoara Cella 

Delavrancea a executat la piano, ·CU multă fi
neţe şi căldură „Prelude" <le Chopin. 

D. Jean Atanasiu a cântat „Doi grenadiri" 
de Schuman; romanţă din ,,;Roi de Lahore" de 
Massenet şi „Eri tu che m'achiavi" din Verdi. 

La urmă d. Olmazy, violonist, a executat 
„Largo" din ttaendel şi .~Prelude" şi „Alegro" . 
din Sugnani. 

D. ruchs a acompaniat la piano. 

Timiş~I, care în urma ultimelor ploi cres
cuse cu 3.9 metri, revărsându-se asu.pra părţi
lor mai jos situate ale Lugojului, scade repen
tin de Duminecă. Prognoza e vreme frumoasă, 
aşa că ,pare a fi trecut primejdia uinui nou po
top, care ameninta Lugojul Sâmbătă spre Du
minecă noaptea, când multi locuitori din păr
ţile periclitate şi-au părăsit locuinţele, salvând 
Î!n grabă ce puteau. 

Concediarea soldatilor pentru lucrările de 
câmp. Am anunţat la timpul său că concediă
rile soldaţilor se amânase din cauza vremii 
nefavorabile. Inmoindu-se vremea comandaniii 
corpurilor de armată au primit ordin din par
tea ministerului de răsboiu, ca împreună cu 
subprefecţii comitatelor să stabilească termi
r.ul pentru concediare conform conditiunilor 
climei şi cerinţelor economice din diÎeritele re
giuni. Subprefecţii comitatelor au fost îndru
maţi să se pună în înţelegere cu societăţile. e
conomice din cercul lor de activitate luând şi 
dorinţele acestora în considerare. Terminul 
~oncediărilor se va aduce la cunoştinţă sepa
rat în fiecare municipiu. 

Scriitorul svedian Sven Hedin, despre arti· 
colii căruia se vorbeşte mult acum, luând pozi
ţie pentru Germani contra 1Ruşilor," declară că 
nu este de origine ovreiască. Un singur bunic 
din partea mamei a fost Ovreu botezat, încolo 
toţi Jnail'Xaşii săi au fost ţărani veritabili sve-

dieni. ---=-·-··- -•- __ _ 

- . R~cl~~t~~ --~~~ponsabil: Constantin Savu. 

Librăria diecezană din Arad are 
depozit mare de ornate, prapori şi 

recvizite bisericeşti (potire, crucl, ri
pide, candele, cădelniţe). 

- Cereţi catalog. 
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