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Sf afa1 iul în Arad, 
în comltatul A rad ul ul şi în 
comitatele aparţinătoare cor

pului VI I. de armată. 
- Publicathme oficială. -

ln urma stărei de răsboiu mzmeroase trans
gresiuni şi delicte cari mai înainte se pedepsiau 
cu pedepse mai mici, acum comanda militară le 
pedepseşte cu moarte, dacă aceste transgre
siuni şi delicte au fost săvârşite de persoane 
cari sunt supuse procedurei criminale militare. 
Deocamdată această procedură statarială se în
troduce - in înţelesul 1ordinaţiunei ministrului 
pentru apărarea tării - peste întreg tinutul ar
matei balcanice. Aci se înţelege şi oraşul Arad, 
comitatul Arad şi comitalele aparţinătoare 
cercului VII de armată. 

ln urma ordinafizmei m•inisteriale prefec
tul poliţiei Arad a lansat următoarea publica
tiune: 

„In urma ordinatiunei dlui ministru al 
apărării tărei de dtul 1 Ian. n. 1915 nrul 
20091, nr. prez. 15 din 1914, aduc la cuno
ştintă publică, că pe lângă scoaterea din vi· 
goare a ordinului comandei supreme a for. 
tei armate balcanice de datul 16 Dec. n. 
1914 urui 540/0k, În finutul armatei balca
nice (În tinuturile de sub comanda corpuri
lor de armată din Mostar, Raguza, Saraje
vo, Zagreb, TIMIŞOARA şi În comitatul 
Baci-Bodrog aiparUnător comandei corpu
lui de armată din Budapesta) următoarele 
crime vor fi pedepsite În mod statarial, 
şi anume, judecătoriile militare vor pedepsi 
cu mkJarte, pentru crime.le militare împu.r;;
carea, iar pentru crime ordinare cu moarte 
prin ştreang. 

I. Peste toate acele persoane militare, cari 
se tin de cercul armatei balcanice: 

a) pentru instigatie (Îndemnare Ja1 răscoală), 

O carte din cătănie. 
Costea Crainic lui Codrău 
A trimis lui tatăl-său 
O carte din cătănie 
Ascultaţi numai ce scrie: 
- „Taică dragă, cartea mea 
Doamne, bine mi-ar părea, 
Să te afle 'n pace. Şi 
Taică, cât ce vei primi 
Astă carte mitutea 
Scrisă chiar de mâna mea, 
Te-a-şi ruga că până Joi 
Să-mi trimiţi aUa 'napoi 

ARAD, Joi 28li5 Ianuarie 1915. 
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b) ventru dezertare, 
c) Pentru laşitate, 
d) pentru vătămarea disciplinei şi a ordinei. 
e) pentru mutilarea de sine (schilodire cu 

voia•). 

11. Peste toate acele persoane militare '~ 11 
al leg. mmt.) şi peste toa1te acele persoane ci
vile cari se tin de suita armatei de pe Întreg 
cercul armatei balcanice: 

a) Pentru siluire (desonorare), 
b) pentru inficiare (desfrânare). 
c) pentru ucidere, 
d) pentru omor, 
e) pentru vătămare grea trupeaiscă. 
f) pentru aprindere, 
g) ventru furătură, dacă lucrurile furate, 

odată sau în mai multe rânduri, trec 
pQSte pretul de 1000 cor. 

h) pentru defraudare, dacă lTJcrurile defrau
date, odată sau, in mai multe rânduri, 
trec Peste 1000 cor. respective 2000 cor. · 

i) pentru hoţie, 
k) pentru jefuire, 
l) pentru Înşelăciune. dacă preful 111crului 

înşelat, odată sau în mai multe rânduri, 
trece peste suma de 2000 cor. 

III. Pentru toate persoanele militare şi ci-
vile cari se tin de cercul armatei balcanice. 

PENTRU TOATE CRIMELE INDREPTATE IN 
CONTRA PUTERII ARMA TE A TĂRII (înro
larea• neîndreptătltă, amăe;ire sau ajutorare 
la neîmplinirea datorintelor militare primite 
sub jurământ, spionare, şi pentru înţelegere 
într'alt mod cu duşmanul În pa2uba armatei 
proprie sau a armatei aliate. precum şi toti 
p.s.işii făcuti spre ajutorarea duşmanului, si, 
în urmă, pentru îndemnare.a inrolatilor la 
neîmplinirea Poruncilor militar"\ 
Atrag atentlunea (luarea ?,..! .•• _ \ a tuturor 

persoanelor cari se tin de procedura criminală 
nlilitară să se ferească de crimele însirate, Pen

. tru că oricine săvârşeşte atari crime Înşirate. 

Lelea Floare, şi Sabina 
Fata ei, cum mai trăiesc? 
Voie bună le pot tesc 
Şi lor şi vouă la toţi ..• 
Apoi cum zic, dacă poţi 
Scrie-mi taică cum sunteţi .•• 

Dar bucate mai aveţi? -
Dar juncanii? Dragii mei.„ 
Câştigaţi bine de ei. 
Cu nutreţul cum mai staţi, 
Mai aveţi nzz cumpăraţi? 
... Codrii, şi ei v'or fi goi -
Dar dulăii dela oi.„ 
Săracii tovarăşii mei.„ 

- Vineri, ştie Dumnezeu Vor ft trişti acum şi ei!„. 
Prin ce tară voiu fi eu -
Dar atunci să-mi scrii de toate: Şi ezz taică dragul meu 
Cum e Maica şi mai poate Multămesc lui Dumnezeu 
Lucra, şi nu-i supărată? Că swit bine şi-' s căprar! 
Doamne s' o mai văd odată! Şti, chiar domnul ghinerar 
Dar soruţa mea Mărie M' o făcut, că m' o aflat 
Ce mai face? Dar Ilie Cât de bine m' am purtat· 
Frăţiorul, tot la oi? L<l graniţă când am fost 
Dar părintele din foi O noapte de vază 'n post. 
Ce mai spwie, cum ceteşte, 
Prin sat ce se mai vorbeşte? Şi eu taică mai de parte, 
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mai sus, după publicarea aceasta, va fi supus 
procedurei statariale şi va fi judecat la moarte. 

ARAD, 23 Ianuarie n. 1915. 

FERDINAND OREEN m. p., 
prefectul politiei. 

Datorinţa Românilor. 
- Sentinela cultur,ei europene. .:__ · 

Legionari romani cu ochi schinteitori, cu 
braţe puternice, cu ştiiflţa ;Zeilor şi cu măe.
stria î1nvăţăturii venit-au pe plaiurile- ooastrn 
de astăzi, ca pe vremea aceea să fie păzitorii 
şi apărătorii culturei de pe - atunci. 

:Două mii de ani s'au strecurat peste a
ceşti legionari ţintuiţi par'că de stânicile car
patine. Şi acum îi vedem tot la postul lor. 
Din trupurile lor fale mormane de cadavre, 
şi dela locul lor nu se mişcă. Frica nu o cu
,nooc. Lacrimi~le femeilor şi copiilor de acasă 
nu-i mişcă. Ei cunosc o singură vorbă: da
torinţa. 

Şi nu e datorinţă mai frumoasă, decât 
să fii păzitorul şi apărătorul culturei. 

Da! Aşa se prezintă Românii de două 
mii de aTii, ca sentinela culturii europene. Şi 
rostul Românilor aici e a se căuta. „ 

Când .duşmani cu gând rău le-au slăbit 
braţele, iar trupurile lor le-au pus în robie, 
ei, vrednici urmaşi ai bătrânilor legionari, au 
apărat cultura europeană mai departe cu du
hul sufletului lor. Au răspând;t credinţa in 
Dumnezeul puternfo al popoarelor, au făurit 
limba cea dulce românească, în care şi-an 
cântat durerile şi dorinţele. Şi prin cântecele 

Si părintelui din sat, 
Şi la vărul meu /strat: 
L<l fete şi la I emei 
Şi la toţi sătenii mei.„ 
ATJoi nu vă supăraţi 
Taică, şi nu vă 'ntristati 
Pentru mine chiar de loc, 
Că de-o fi să am noroc 
Nici în bătaie nu mor! 
De nu ... c'.o moarte's dator. 

U rişul-de-Beiuş. lsaila Marele. 

• 
Foaie verde de durzău 
Vă trimit un vers şi eu 
C' aşa a venit vremea 
Să luptăm czz Serbia 
Pentru că-a făcut fapta 
Şi a luat viata 
Moştenitorului de tron 
Care fostu-nea bzzn om 
Şi mai apoi .s· a pornit 
Altu dela răsărit 
Şi-apoi cu el ne luptăm 
Şi viata noi ne-o dăm. 

Cred că numai de bătaie! Mă închin de sănătate, · ·Foaie verde lemn uscat 
Vai şi dorul cum mă taie Ţie, maicei lui Ilie Doamne, mult îs supărat 
De voi toţi ... Ei dar vecina Şi la sora mea Mărie; Că mă văd îndepărtat ______ __;. ___ """."""---:--------~-'-·-·- --- --::--~-~------------.....:...-------
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lor au oprit pe barbari în pornirile lor pu
stiitoare. 

•• 
Dacă privim în jurul nostru, ne v~dem 

încunjuraţi de primejdii mari, de cari poate 
au văzut Români'Î când cu Goţiii, Hunii, A
varii. Prin acelea am suferit destui. Greuta1ea 
acestor suferinţe şi azi ne-o simte sufletul. 
Primejdia de a fi cutropiţi dtn nou. de duş.. 
mani răi se arată pe orizontul vieţii noastre şi 

pe orizontul Europei întregi. Popoarele odată 
pornite nu se vor opri în calea lor. 

Românii farăş trebue să-şi facă datorinţa. 
·Ei, -huiduiţii şi batjocoriţii, uită durerile tre-
cutului. Şi slăbiţi, aşa cum sunt, braţeile lor 
se învânjosesc din nou şi opresc puhoiul în 
calea lui. Acl.lil11 se vede greşala trecutului! 
Acest neam de legionari romani trebuia în
tărit cu toate mijloacele. Trebuia înzestrat cu 
deplină libertate politică. Trebuia lăsată li
beră desvoltare culturei mult superioare a 
limbei române„. 

Echilibrul europea1n şi mondial acum din 
nou se făureşte. 

Datorinţa noastră e să arătăm lumii prin 
diplomaţie şi prin fapte, că o zală puternică 
a echilibrului european e întărirea cu toate 

„R O M A N lJ t" 

mijloacele sociale şi politice a sferei culturale 
. româlle, singură ca'Pabilă de. a forma centru 
şi punte de trecere între. cultura dintre Asta 
şi Europa, dintre Rusia şj ţările apusene. Sfe
ra culturnlă română e cea ma~ puterni'Că şi 
capabilă de viaţă. E cea mai aplicată pen1:ru 
civ~lizaţia. europeană. In eventuafa focma
ţiune de state unite eurqpene, ~ cea mai si-

. gură garanţă a aoeilora~ 

Iată pentruce datorinţa noastră e -să luP
tăm mai departe cu sângele şi viaţa noastră 
pentru întărirea sferei cultumle române, fă
când astfel serviciu la înjghebarea noului e
chi'!ibru european. 

Sângele vărsat pe câmpurile Galiţiei e 
serrm, că Românul î-5i cunoaşte datorinţa, nu 
,Jucră numai din interesul său egoist, ci din 
interesul binelui şi al păcii epropene. O Ru
sie prea puternică e nimicirea echdJiibrului ·eu
ropean, ar da naştere unei epoce 111esigure, 
pline de nenorociri şi răsboaie continue. 

Românul ştie aceasta. N'a uitat însă nici 
de micile În~zerii de-iacasă. A umbla însă să-şi 
răsbune pentru ~cestea, ar însemna, ca pentru 
un şoarece să-şi aprindă toată casa. 

Dr. V. Muntean. 
• 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor români din lozna-mare, pe câmpul de luptă. 

Comuna Lozna-mare este situată în comi- . 
tatul So~noc-Dobâca, pe malul stâng al Some
şului; a dat pentru răsboiul actual din cei peste 
800 de locuitori români ce-i are următorii sol
dati: 

Gavrll farcaş 
Todor farcaJ 

Dr. Dlonlslu Pop, rănit 
Drd. Cornel Pop 
Med. Victor Pop 
Med. Augustin Sdtes 
Mitru Andrelca 

Ioan Farcaş L Todor 
Iosif Fereşdl 

20 Ilie fereşdl 
V aslle Gradu Ion Andrelca I. Gavriş 

Simion Andrelca 
Teodor Andrelca 
Petru Andrelca 

Andrei Hatialudl, rinlt 
Petre Hossu 
Ion Hossu 
Samson Hossu 10 Ioan Andrelca a llenll 

George Dunca 
Ioan Farcaş 
Simion Farcaş 

Vasile Hossu, rănit 

Alexandru Hossu, răn. 
Aurel lrlmuş 

Vasile Farcaş 

Petru farcaş, rănit 
Ion lrlmuş I. Iosif 

30 Ion Irimuş I. Andrei 

De muere şi de sat 
Lăsai vrunei, . lăsai soţie 
$i venii în Galiţie 
Galiţie tată săracă 
F ocw şi para te ardă 
Că de când venii în tine 
Nu cunosc eu nici un bine 
Căci n'am pâne, nici mâncare 
Fără dor şi supărare, 
Că văd feciori îmvuşcafi 
$i prin şanţuri aruncaţi 
$i vărsându-şi a lor sânge, 
Când îi văd inima'm plânge. 
Căci care nu merge 'n foc 
Doamne, multu-i cu noroc 
Dar noi care ne luptăm 
Numai dor şi-amar avem. 

Dar tu muerea mea 
Te rog nu te supăra 
Dar roagă pe Dumnezeu . 
Să mai scap odată eu 
Dumnezeu mi-ajutător 
El ajută t1zturor 
Şi mi-a ajuta şi mie 
Şi-oi scăpa din bătălie 

Nicolae împărate 

-__ .,,: 
• .. 

Ion Irlmuş I. Vasile 
Atu. lrimuş I. Damian 
Alex. lrlmuş I. Todor 
George lndrecan. 
Chlorean Ion 
Gavrll Clascal 
Ion Lazar 
Mitru Lăcătuş 
Nicolae Luca 

40 Iosif Moldovanu 
George Mate, rănit 
Alexandru Nemeş 

George Oancea 
Todor Mărceanu 
Alexandru 1"ărceanu 
Alexandru Pop 
Alexandru Popan 
Alexa Pocol 
Ioan Pocol I. Simion 

50 Alex. Pocol I. Ion 
Vas. Pocol a Năstuchll 

Al. Pocol a Mărluchi 
V as. Pocol a Mltrulul 
Todor Pocol 
Ioan Pocel I. Iacob 
George Pocol J. Grlgor 
Alex. Pocol I. I. florii 
Vas. Pocol I. I. florii 
Ioan Pocol I. Todor 

60 loau Pocol L Petru 

George Pocol L Vasile 
Iosif Paşca 
Teofil Rusu 
Iacob Rusu 
Vasile Rusu 
Ilie Rusu 
Grlxor Rusu 
Găvrllă Suciu 
Iosif Suciu 

70 V aslle Szabo 
Todor Tâtă 

Ţarule mult îngâmfate 
Pune pace nu te bate 
Nu te-or bate taberile 
Dar te-or bate lacrămile 
Lacrămile mai.celor 
De dorul feciorilor 
Şi apoi încă te-or bate 
Lacrămile de orfani 
Rămaşi pe uliti sărmani 
Cum biet ei că or trăi 
Cine cu ce i' o hrăni 
Nu-i cine-i hrăni odată 
N' or mai şti cine li tată 
Mai sunt nişte lăcrămele 
De văduve tinerele 
Rămase ca vai de ele 

I Şi-a veni primăvara 
$i n' a fi ei ne ara 
Dar Dumnezeu s' a 'ndura 
Şi bătaia s' o găta. 

V oe bună şi noroc 

I 
I I 

La toţi vă doresc de loc. I 
Rezervist: Ion Sfet, reg. 85, ordonantă la d~ sub- 1'. 

locotenent Ştefan Mărcuş. 
I 

Petre Tâtă 
Todor Ungur 

Joi, 28 Ianuarie 1915. 

Gavrll Vlman 
75. Petre Clascal 

Concedlati: 

Vasile lrlmuŞ:, I. Iacob 
Vas. lrlmuş_ L ·T.odor. 
Adriaa Pop 

Ioan Pocoi 
Ioan Pop 

Comunicat prin.: Comei Pop, rig. în drept. 

lntâmplările din Albania 
- Guvernul Italian confirmă din nou lntentiu

nile sale. -

In sferele competente itailiene se spune, că 
situati.a lui.Essad-paşa este sdrundnată şi foarte 
precară, deşi nu se poate zioe, că ea ar fi cu to
tul disperată, 'l':ssad paşa este aproape într"o 
situaţie ca aoeea pe care o creiase el principelui 
de '.Wied în anul trecut. Şi e foarte curios cum 
a ajuns destinul pe arest om, ca în acelaş loc, 
de aiceiaşi răsvrătiti, cu care el a forţat pe prln
dpele de Wied să părăsească Albania, este for
ţat acum el, să facă la fel cu principele. 

Luptele ce se dau la o mică distantă de Du
razzo şi reîntoarcerea grabnică a •lui Essad In 
capitală cu scop de a pregăti a:părarea oraşutut 
demonstră, că pericolul este iminent. Guvernul 
ita•lian a luat toate dispoziţiiile necesare pentru 
a asigura viata şi avutul coloniei italiene şi stră
ine; vasml <le răsboiu „Sardegna" şi alte vase de 
transport ancorează în portul Durazzo . 

.Această măsură •luată <le guvernul italian 
,oonfiirmă ceeace s'a afirmat de atâtea ori ae 
presa Ha,l.iană, că Italia s'a decis să nu debarce 
la Durazzo alte tmpe şi •prin urmare să nu mat 
întreprindă în Albani·a nici o operaţiune miU
tară. Cad, deci, toate presupunerile şi suspiţiHe, 
că în ca:z ·de absolută necesitate ,,5ardegna" 
nu-şi va limita activitatea fa luarea pe bordul 
său a coloniei italiene şi străine, ci va debarca 
câteva companii de marinari şi baterii PeJl.trn 
ca să ocuipe Durazw · şi să a't"boreze pe 'pa
latul prefecturei bandiera itia·liană. 

Sub acest argument „Oiorna·le d'ltalia" zice, 
că situaţia împrejurul Durazzului continuă a ii 
gravă, deoarece răsvrătiţii nu-s hotărîti să o
cuipe oraşul, de care sunt foarte ·aproape. Cu 
toate acestea ştirile mai recente primite de că
tre guvernul italian, fac a crede ca exolus pe
ricolul iminent în ce priveşte capitale, căol for
ţele armate sunt însemnate şi ele vor opune o 
rezistentă. înaintărH răsvrătitilor cu a1:ât mal 
uşor, 'fiind favorizaţi şi de poziţia strategică acI
mirabilă a Durazzufoi. 

In tot cazul, svonul răspândit în Durazw $1 
de acolo în presa europeană, că: guvernul Ita
lian urmăreşte scopuri de cucerire în Albania, 
se va dovedi prin evenimentele ulterioare de 
falş ori inventat <lin _anumite tendinţe. 

„Idea Nazionale" a primit din Durazzo ştt
rea, că aoolo s'a lăţit svonul, că Essaid-paşa ar 
fi disperat şi aceasta se deduce din faptul, ·că în
torcându-se 1în ·capita•lă, numai decât a vizitat 
tranşeele şi redutele, a lăsat să se dubleze sen
tinelele, .apoi consultându-se timp mai îndelun
gat cu consulul itailian, a viz)tat d.earândul ve 
toate persoa'llele de inf.Juentă aqe oraşului. 

Referitor la rezultatul ·luptei -crâncene, care 
a avut foc între răsvrătiţi şi trupele lui il:ssacT, 
lupte care au durat 11 me neîntrer.upte, nu se ştie 
nimiiC precis. S'au auzH detunăturile armelOr 
dela Ş iac, ceea;ce e deajuns ca să se ştie, că tru
pele lui Essad sunt în retragere, deoarece tupta 
începuse în jurul Tiranei, care e la o depărtare 
de 40 chilometri de Durazw. 

In Durazzo triăeşte lumea sub starea de a
sediu şi e oprit cu totul a părăsi oraşul. Situatia 
s'a înrăutătit. Durazzo poate deveni dintr'un 
moment într'altul teatrul rezistentei extreme a 
lui Essad. · 

Cu toate acestea populatia este calmă. căci 
ea s'a obişnuit cu aceste scene înspăimântă- · 
toare, cari acum de aproape un an de zile se 
repetă în fiecare lună, dacă nu în fiecare săp
itămână. Apoi prezenta corăbiilor italiene în 
port serveşte numai pentru o mai mare ~a
rantie a sigurantei populatiunei şi nici decât în 
favorul norocului armelor lui Essad. 

Baronul Aliotti, ministrul Italiei la Durazzo, 
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Joi, 28 Ianuarie 1915. 

I 
a avut la Roma, lungi convorbiri cu ministrul 1 sunt instru1ti impreună cu refugiatil bu1gairl din 
de externe şi preşedintele consiliului. S'au dis- Serbia. 
cutat măsurile potrivite cu situatia încurcată Numeroase trenuri transportă foarte multe 
şi delicată din Albania. trupe in Macedonia. 

Din Durazzo se află că în oraş e linişte. ln legătură cu aceasta, gazetele bulgare pu-
,/dea Nazionale" află din Valona că în tinu- blică articole înverşunate împotriva persecu

tul Berat, Ia 90 klm. dela Valona, răsvrătitii au tiwiilor la cari sunt supuşi Bulgarii din Serbia. 
început să se mişte. Spre a preîntimpina orice 
surprindere, guvernul italian va trebui să întă
rească micul corp de expeditiunP cu trupe din 
infanterie şi artilerie, fără însă a întinde zona 
de ocupare dincolo de localitătile din jurul Va
lonei, cari au fost până acum întărite de trupele 
italiene. (A. T. I.) 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oficiale: 

.Budapesta. - Dela cartierul general se a
nunţă: Situaţia generală nu s'a schimbat. In 
luptele de artilerie, cari s'au desfăşurat ieri in
treagă ziua de ambele părti ale Vistulei, mai 
violent decât în zilele din urmă, spre vest dela 
Tarnow, artileria noastră grea a operat cu 
sucoes. Un parc de trăsuri al duşmanului l'am 
împrăştiat, iar la Zalobice (spre sudost dela 
Tarnow) am alungat mai multe companii duş
mane. 

Focul artileriei n'a încetat la un grup de 
lângă Nida întreagă noaptea până în zori, când 
s'a continuat cu noui puteri. 

In Carpaţi au avut loc şi ieri lupte. In va
lea râurilor Felso Ung, Latorta şi Nagyâg duş
manul a fost silit să părăsească câteva înălţimi 
importante, după ce a făcut mai multe contra
atacuri zadarnice, cari I'a costat perderi grave. 
In Bucovina n'au avut loc lupte. 

Pe câmpul de răsboiu dela sud n'au avut 
loc lupte. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se a•nuntă: Duşmanul după cum îi este obiceiul. 
a bombardat ieri Middelkerque şi W•estende. 

· In urma acestei canonade a fost omorîti un mare 
număr de locuitori, respective au fost răniţi, 
găsindu-se între aceştia şi primarul din Middel
kerque. Pierderile noastre au fost ieri de tot 
minimale. 

De ambele părti ale canalului La Basee tru
pele noastre au atăcat poziţiile Ensdezilor. Câ
tă vreme spre nord dela canal î·ntre acesta şi 
Givenchy din cauza focului primit în coaste 
n'am ·putut ocupa pozitia engleză, atacul tru
pelor din Baden, spre sud dela canal a avut 
succes deplin. Aci am cucerit în asalt pozitii 
din linia de bătaie în lungime de 1100 m. Am cu
cerit 2 puncte de razim, am făcut prizonieri 3 
ofiţeri şi 1000 de feciori, am capturat un tun 
şi 3 mitraliere. Englezii au încercat fără succe5 
să recunoască poziţiile de cari ne-am folosit 
imediat conform scopului nostru şi i-am res
pins, cauzându-le mari pierderi. Pierderile noa
stre sunt relativ mici. 

tPe înălţimile dela Craonne, spre sudost dela 
Laon trupele noastre au luptat cu succes. 

1Berltn. - Dela cartierul general german se 
anuntă: Spre nordost dela Gumhinnen au ată
cat fără succes poziţiile artileriei noastre. 

In Prusia orientală pe celelalte fronturi au 
avut loc lupte violente de artilerie. 

iLupte mai mici ce .s'au dat spre nordost dela 
Woclavec au avut ezultat pentru noi. 

In Polonia spre apus dela Vistula şi spre .ost 
dela Pilita n'a avut loc nici un eveniment mai 
important. 

Bulgaria pregăteşte ocuparea·· 
Macedoniei. 

Sofia. - Din cercurlle bine informate se a
firmă, că Bulgaria face cele din urmă ·pregătiri 
Pentru ocuparea Macedoniei. Actiunea austro
ungaro-germană în Serbia ar fi · in legătură cu 
Ieşirea Bulgariei din neutramate. 

Scopul partidului national alui Gheşoff care 
a cerut o alipire de tripla întelege.re e privită 
ca neavând mare înse~nătate. 

Soldatil recrutati din scutiti şi reformati 

Germania ·nu poate fi învinsă 
economiceşte. 

BerUn. - Guvernul prusiac spune într'o pu
blicatiune a sa privitoare la rechizitionarea 
grâului, că s'au ar fi trebuit să urce preturile 
sau __.cum a făcut - să rechiziţioneze tot grâul 
din tară şi să-l impartă pentru un pret cores
punzător în proportia locuitorilor. Prin această 
măsură, Germania a zădărnicit planul de a fi 
înfometată. Germania e 1provăzută astfel cu 
pâne până la apropiatul secertş şi astfel nu 
poate fi învinsă în lupta economică. 

Pregătirea de răsboiu a României . 

Milano. - Ziarele italiene anunţă din Lon
dra, că România i-a chemat acasă pe toti su
puşii săi obli~ati la serviciu miUtar, cari se gă
sesc în Anglia. 

Sassonow despre pacea oomwiă. 

Petrograd. - Cerându-se în şedinta dumei 
lămuriri privitor la raporturile Rusiei cu Româ
nia, Italia, Bul~aria şi Svedia, ministrul de ex
terne Sassonow răspunzând multumitor a de
clarat că va cere învoirea tarului pentru ca să 
poată da lămuriri amănuntite. Sassonow a con
statat că Anglia are acum de suportat greutăti 
cu mult mai mari, decât se gândeşte. Punându
i-se întrebarea că oare nu se va încheia nacea 
prea de timpuriu, ministrul de externe rus a de
clarat, că guvernul rusesc rămâne credincios 
spiritului cuprins în manifestul tarului şi nu va 
încheia pacea decât numai împreună cu aliatu 
Rusiei. 

Rusia ar fi făcut propuneri 
de pace. 

Bucureşti. - Ziarele olandeze „Het Volk", 
,,.Amstelbode" şi „Halarfomsche Conrant" au pu
blicat următoarea telegramă: 

Rusia ar fi propus pacea atât Germaniei cât 
şi Austro-Ungariei cu următoarele conditiuni: 

a). Armatele austro-un~are-germane să se 
retragă din Polonia rusească. 

b) Armatele ruse se vor retrage şi ele din 
Galitia restabilind astfel statul•quo, existent 
mai înainte. 

c) Austro-Ungaria să recunoască Rusiei cea 
mai desăvârşită libertate· de actiune in tinutul 
Moldovei. 

Bine înteles că această ştire are nevoie de 
confirmare. Apoi este de văzut despre care 
Moldova ar fi vorba . 

In Jurul dlui Ghenadieff la Roma. 

Roma. - Ziarul „Corriere d'Italia" face oa
recari preziceri cu privire la o posibilă intrare in 
acţiune a Bulgariei. D. Ohenadieff ar încerca 
să pregătească la Roma o întelegere pentru o 
colaborare italo-bulgaro-rornână. ID. Ghena
dreff în întrevederile sale :politice ar fi vorbit 
despre minimum aspiraţiunilor bulgare, ar fi 
cerut sprijinul diplomatic al Italiei şi ar fi dat 
fo chip special desluşiri în chestia ·Macedoniei. 

Ataşatu militari pe frontul din 
Polonia. 

·Berlin. - Agentia Wolff anunţă: Ataşaţii 
militari ai statelor neutrale (Şvedia, România, 
Spania, Jta,lia, America de Nord, Sviteria, Brazi
lia, Chilie, Argentina) lan sosit idin călătoria 
lor făcută pe ·câmpwl de răsboiu din Prusia la 
Petrikau, şi acum vor vizita ·câmpul de răsbolu 

·din Polonia. E· oarncteristic că Rusi;a; încă nu 
le-a permis ataşaţilor ai statelor neutrale sa 
viziteze câmpul de răsboiu. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad. 27 Ianuarie n. 1915. 

Noul asentări. Publicatiunea consiliului ca
pita'lei !Buda.pesta priv)toare .}a noiJe asentă·ri 
oopri;nde urmă·toarele dispoziţii: La oontroleie 
cari se vor tine în Budapesta între 18 Februa
rie şi 24 .Martie iau să se prezinte 1. Cei născuti 
în anii 1896 şi 1895. 2. Cei ·născuti în 1891 cari 
au fost <lealarati ·până la sfârşitul· anului 1914, 
prin· vre-o .comisie de asentare sau mixtă de ne
apţi pentru serviciu de am1e, respective au fost 
concediaţi din a·rmata comună, oonvezime ].an
darmerie sau mar.ina de răsboiu ;până la sfârş1-
tu1l anului 1914 de către comisia militară de su
perarbitrare. 3. Toţi aceia cari până acum n'au 
satisfăcut obligamentului de a se prezenta la a
sentare. 4. Cei cari s'au năSCUJt între anii 1878 
(Ianuarie 1) şi 1890 (Dec. 31) şi anii 1892, 1893, 
1894, idar ,nu s'au prezentat la controlele .anun
ţate în anul tl'ecut cu <latul de 11 Sept. şi 17-
0ctomvrie. 

Soot absolvati ·de a se ;prezenta ila aceste con
trole: 
. a) Finantii, b) iunctionarii şi locrătorii dela 
căi1le forate, ,cei dela fa.bricele căilor ferate, pre
cum şi oeei dela direcţiunea fabricelor de ferate 
statului precum şi cei de~a fabrioole de fer cari 
st:au su,b conducerea ·statului, c) cei dela oficn
le de postă şi telegrafie, societatea de ·navlga
ţiune dunărea.nă oes. ung. societatea de naviga
ti·une· marit~mă şi Huvială ungară regească, so
detatea de navigaţiime dunăreană sud-germa
nă, cei dela societăţile particulare tle navigaţtu
ne cari au fost designate de Direcţiunea ces. 
reg. de transport rm.ri-tim din Triest pentru C1r
culatie .pennanentă în serviciul mHitar, precum 
şi .cei aplioati în fabr.iicele acestor societăţi. J) 
oei cari sunt aplicaţi la div.izia muncitorilor mi
nelor ·de că·rbuni, c) toţi acei cari fac permanent 
şi după terminarea •controlelor, servicii în răs
boiu, fiind primiţi pentru acest servkiu înainte 
de 1 Octomvr.ie 1914 din ipartea comunelor sau 
oraşelor, f) cei oari au fost nomina~ scutiţi dela 
serviciul activ fa g.loate. g) Preoţii sfinţiţi al 
confesiunilor recunoscute pirn lege în ţară, res
pective profesorii-preoţi ai, acestor confesiunr 
h) medicii. ' 
~i cupriinşi ln ;punctele a) b) c) şi g) sunt 

scutiţi ·de a se prezenta numai în cazul daca. au 
fost aplkiati definitiv :in caHta•tea respectivă tn
rrainte de 1 Ianuarie 1915, ceeace au să docu
menteze ipână la 4 sau 5 Februarie i-n fata auto
rităţilor :competente. 

Cei cuprinşi în punctele f) g) şi .h) au de a
semenea să se legitimeze în acest scop până Jn 
4 sau 5 Ianuarie fa autoritătHe competente. Can
didaţii de preoţi a confesiunilor recunoscute prtn 
.lege, sau cei cari au dreptul la voluntariatul de 
un an să-şi prezinte actele de legitimare cu pri
lejul ,prezentării Ja controlă. 

Celor găsiţi aipti la controlele din 18 Februa
rie-24 :Martie, ;li se va adooe .Ja: cunoştintă mal 
târziu când vor avea să-şi înceaipă serviciu~ 
militar. 

Toti acei cari nu vor satisface oblig~mentului de 
a se. prezenta vor fi pedepsiti conform ·paragra
fu.Im 4 al art. de lege XXI din 1890, cu închi
soare până Ia doi ani. 

Parastasul dela Cartea de Argeş. Din Bu
cureşti se anuntă: 

Joi împlinindu-se 5 luni dela moartea M. 
Sale regelui Carol, la Curtea de Argeş s'a ofi
ciat un parastas, la care au asistat şi membrii 
famiJ.iei regale. 

Joi dimineata, la ora 8, cu un tren special 
au părăsit Capitala MM. LL Reginele Elisabeta 
şi Maria, AA. LL. RR. principele Carol, princi
pele Nicolae şi prncipesa Marioara; dnii mini
ştrii Morţun, Anghelescu şi I. G. nuca, gene
ralii Mavrocordat, Perticari şi Berlescu, co
mandor Gratzoski, col. Baranga şi lt.-colonel 
A·nghelescu şi Costescu. Parastasul a fost ofi
ciat de către P. S. S. Episcopul de Argeş şi de 
clerul Catedralei. 
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O. I. I. C. Brătianu care se afla la florica a 
sosit la Curtea de Argeş cu un tren spedal. 

MM. LL. reginele au depus câte o coroană 
din flori naturale pe mormântul regretatului 
rege . 

.Oin ordinul M. S. reginei Elisabeta s'au îm
părţit cu această ocazie, ajutoare, la populatiu
nea săracă a oraşului. 

La orele 7 şi 40 seara, Suveranele, Principii, 
suitele Lor şi miniştrii s'au reîntors în Capi
tală. 

A. S. R. Sofia de Wied, principesă de Alba
nia, nepoata M. S. regina ·Elisabeta, a trimes 
o splendidă coroană de lauri, în aur, pentru a 
fi depusă pe mormântul regelui Carol. Coroana 
a fost' transportată ieri la Curtea de Argeş. 

Cutremurul din Italia. Se anunţă din Roma: 
Insemnătatea dezastrului năprazrric ce a lovit 
regiunile centrale din Italia se rezumează în 
cifrele următoare: 50 de oraşe şi târguri, di
struse; mai mult ca 30 mii de moti şi cam două 
treimi din populatia ce supravietueşte sunt ră
niţi. Numărul zguduiturilor înregistrate până la 
3 dimineata au fost de 145. Nu e cu putinţă de 
3. evalua încă grelele urmări ale acestei catas
trofe şi nici nu se poate îmbrăţişa cu privirea 
toată întinderea dezastrului. 

Mişcările pământului sunt de o violentă spăi
mântătoare. Edificii întregi se prăbuşesc din
tr'odată şi adesea dn cauza crepăturilor ce se 
deschid în pământ sunt în parte înghitite. 

Mii de răniti şi fugari sosesc la Roma zilnic. 
Mai toti slujbaşii din tinuturile bântuite cie 

cutremur au murit ceea ce îngreunează func
tionarea serviciilor publice, cu toate că mini
sterul de interne ·a trimes la fata locului sute 
de functionari dj.n cei mai experimentaţi. 

A vântul de milă este extraordinar în tara 
întreagă. In toate oraşele Italiei s'au întocmit 
subscriptiuni şi ajutoarele sosesc de pretutin-
deni. S'au luat măsuri sanitare demne de laudă 
de către comitetele de salvare. Soldatii şi vo
luntarii sanitari fac minuni, luptându-se cu toa
te greutătile din cauza zăpezii şi a drumurilor 
rele prin munti (Apenini). Liniile ferate nu 
sunt sigure şi de multe ori ajutoarele şi provi
ziunile sosesc prea târziu. 

iDucesa de Aosta, aleargă din târg în târg 
cu ajutoare. 

In Corsica au mai fost distrusă Antrosano 
$Î Massadalba de unde s'a putut salva abia a 
8-a parte din populatiune. In apropiere de fara 
Sabina, a fost distrus şi Poggio Nativo. 

La Aquila, artisticul şi monumentalul oraş 
al lui f rederic al Ii-lea, ca ~i în împrejuriini 
condi{iunile sunt mult mai rele decât se crede: 
mai toate casele sunt nelocuibile. 

Ultimele zguduiri au agravat situatiunea şi 
La frosinone. Districtul Citta ducale a suferit 
mari pagube şi victimele sunt numeroase. 

In regiunea Marisca, Monte Pizzodetta de 
2037 metri înăltime s'a despicat formând o cre
pătură vizibilă de departe. 

In ultimele 24 ore s'au simţit în Marsica 
vre-o 30 de zguduituri. Mişcarea sismică des
creşte. Ploaia face lucrările de salvare foarte 
anevoioase. Regele a destinat suma de 300,000 
lei pentru ajutarea copiilor părăsiţi. Regina 
Elena a înjghebat la Quirinal un mic spital 
pentru orfelini. Comisiunea technică a consta
tat că coloana Antonină din Roma s'a deplasat 
cu 9 centrimetri în urma cutremurului şi sta
tuia Sf. Paul deasupra a fost schimbată din Joc 
cu aproape 10 grade; acest fenomen este fără 
consecinte. 

Oprirea exportului cu carăle din România. 
Din Bucureşti se comunică: Ministerul de fi
llante, fiind încunoştiintat la timp de unele în
cercări de fraude, ce se făceau cu exportul 
mărfurilor transportate cu cară, a dispus o an
chetă riguroasă. 

Ancheta a fost făcută. Insuşi d. director ge
neral al vămilor, care a inspectat cu deamă
mmtul punctele vamale, a observat fraudele şi 
numeroasele posibilităţi de a se repeta, dacă 

port la punctele de frontieră. Negreşit, că în 
acest interval măsurile de pază cele mai severe 
11u vor lăsa să se petreacă nici o framlă. 

Pe viitor rămâne ca toate transporturile 
pentru export să se facă numai pe calea ferata. 

Iar punctele vamale, pe unde nu este linie 
ferată nu vor mai putea să facă nici o opera
ţie de export, rămânând închise. 

Prin acest mijloc, pe deoparte orice încer
care de abuz, amestecând între mărfurile ne
prohibite la export şi cele prohibite este împie
decată, întru cât la încărcarea în vagoane pa
za se poate face mai uşor şi apoi depozitările 
în gări sunt făcute numai pentru mărfurile ne
prohibite. Iar pe de altă parte, speculantii, cari 
strângeau mărfurile din regiuni întregi şi le 
depozitau la câte un punct de fontieră. de unde 
să le trnnsporte cu carele nu vor mai avea pri
lejul să profite de preturi minime, pe care le 
dădeau ţăranilor, silindu-i să-şi ducă cerealele 
vândute până la frontieră. 

La librăria „Concordia", Arad. Str. Deak 
Perene nr. 20 se află de vânzare: 

Calendarul Poporului (Budapesta), 40 fii. + 
10 fii. porto. _ 

Amicul Poporului 70 fii„ plus 10 fii. porto. 
Calendarul „Posnaşul" (calendar glumet}, 

60 fii. plus 10 fii. porto. 
Calendarul Săteanului (Slbiiu)- 30 fii. + 10 

fii. porto. 
Calendarul Poporului (Sibilu) 40 fii. plus 

. 10 fii. porto. (Acest calendar se poate folosi şi 
ca calendar de buzunar pentru soldaţi etc., a
vând mărimea de tSXl 1 cm.) 

Pentru cele trimise sub bandă (nerecoman
date) librăria nu la răspunderea. Pentru reco
mandare să se adau2e separat 25 iii. 

Ultima oră. 
RUŞII GRAV BĂTUŢI IN BUCOVINA. 

Burdujeni. - Cenzurată. - Aflu din sorginte 
sigură că acum câteva zile s'au dat lupte crân
cene între Austro-Ungari şi Ruşi lângă localitatea 
Valea, unde Ruşii au fost mereu respinşi cu mari 
pierderi. Grosul armatei ruseşti din Bucovina, 
care înaintează în trei fronturi spre Vatra-Domei, 
vrea să străbată acest punct bine întărit de Au-
stro-Ungari ca să poată mai uşor inainta spre Va
tra-Domei, uitând că mai este lacobenii, unde tru-
pete austro-ungare au pozitluni excelente fiind bine 
echipate şi pregătite pentru orice luptă. 

Ruşii sunt respinşi pe toate fronturile părăsind 
n.ii de morti şi răniti pe câmpul de !aptă, retră· 
gându-se în desordine. Astfel situ.dia armatei ru
seşti din Bucovina e foarte critică, deoarece ar
mata austro-ungară zilnic Primeşte întăriri. Se 
crede că în cursul acestei luni Ruşii vor fi cu to
tul goniti din întreaga BtK:ovină. (Coresp.) 

CONFLICTUL DELA RUSCIUC INTRE CONSI
LIUL COMUNAL ŞI LEGAŢIUNEA BELGIANĂ. 

Rusciuc. - Cenzurată. - Un grav conflict a 
avut loc între consiliul comunal şi legaţiunea bel
giană din Sofia. Motivul conflictului se datoreşte 
fapt11lui, că consiliul comunal din Rusciuc face mi
zerii labricei de zahăr belgiene din această locali
tate, impunându-i să vândă zahărul cu un anume 
preţ unor comercianţi membri în consiliul comunal. 
Fabrica belgiană a refuzat aceasta şi a pus in vân
zare zahărul în detaliu. Consiliul comunal a închis 
fabrica czz forţa, evacuând personalul tehnic şi ad
ministrativ, c11 ajutorul pompierilor. Direcţia fabri
cei a concediat pe toţi lucrătorii. ln oraş e o vie 
agitaţie din această cauză. 

TRUPELE TURCEŞTI DIN MACEDONIA 
SPRE CAUCAZ. 

nu s'ar lua măsura cea mai hotărîtă. Atena. - Ziarul grec „Macedonia" anuntă 

In Turcia europeană rămân foarte putine 
truPe care ar putea să tie piept unei eventuale 
debarcări a flotei anglo-franceze. La Salonic 
se aşteaptă din zi in zi debarcarea trupelor 
2nv,lo-franceze. 

NOTA IT ALIEI CĂTRE BULGARIA. 
Roma. - Guvernul italian a trimis gu-;;;;;;;

lui dela Sofia o notâ cerând permiterea expor
tului de transit pentru alimentele de prima nece
sitate pentru Turcia şi mai cu seamă pentru 
Constantinopol unde este mare lipsă de alimente. 

Guvernul bulgar n'a riisriuns la această nota. 

POSTA ADMINISTRA TIEI. 
Ana Anuică, Sichevita. Am primit 2.40 cor, în abo

nament până la 28 februarie 1915. 
V. Pctroviciu, Toracul mic. Am primit 7 cor. în abo

nament până la 31 Martie 1915 . 
. Romul R. Stoica, Visag. Am primit 7 cor. în abo

nament până la 31 Martie 1915. 
Mihai Bocşa, Ohiroc. Calendarul s'a expediat azi la 

adresa comunicată. 
Dr. P. N. Zârneşti. Abonamentul a expirat la 31 

Decemvrie 1914. 
Ioan Drăgan, Rogoz. Nu-ti putem trimite „Poporul 

Român" fiindcă acum nu apare. In locul acestei foi se 
trimite abonatilor numărul de Duminecă al ziarului „Ro
mânul". Pretul abonamentului a rămas neschimbat, a
decă 4 cor. pe an, 2 cor. pe jumătate de an. 

Augustin Laurentiu preot, Berkenyes. Calendarul Vi 
s'a trimis în 20 crt. Credem, că îl veti fi şi primit deja. 

Dr. V. Bianu, Buziiu. Ne puteti trimite abonamentul 
în bancnote de câte 5, 20 lei sub plic (scrisoare de va
loare), dar puteti să achitat! de-a dreptul reprezentan
tului nostru administrativ: dlui Grigore Dabiia, Bucu
reşti, str. Rumeoară 23. N'am avea nimic de zis, să 
lăsaţi chiar pe timpuri mai bune, dar ştim noi când vor 
veni ele? 

Am primit dela următorii în abonament: Ioan Şeres, 
Sintea 2 cor. Flore Bctie, Sintea 2 cor. Aron Popoviciu, 
Tinca 2 cor. Teodor Oroşan Siria 314 4 cor. Bucur Bu
curescu, Banat-Comloş 4 cor. Petru Micodin, Ticvanul 
mare 4 cor. Vian Bama, Mihalt 4 cor. Petru Ciucia. 
Boroşineu 6 cor. Toader Nistor, Als6gez6s 4 cor. Ilie 
Brândaş Chitighaz 2 cor. Axente Bucşa, Simon 2 cor. 
George lac, Cianadul mare 2 cor. Simion Muntean, He
rendjeşti 4 cor. Simeon Barbă, Păuliş 4 cor. Iosif Păutu 
Oavoşdia 2 cor. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 
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Loc deschis. 
Declaraţie*). 

Deoarece în articolul publicat în anul trecut în 
„Românul" relativ la .alegerile congregaţionale din 
Plcşcuta s'au afirmat despre d. preot Petru Mihuta 
lucruri despre cari mai târziu m'am convins că 
nu corespund întru toate adevărului, îmi exprim 
regretele pentru cele publicate despre numitul 
preot. 

Arad, 27 Ianuarie n. 1915. 
Const. Savu. 

•) Pentru cele cuprinse în această rubrică redacţia 
nu primeşte răspunderea. 

Aviz! 
Aducem la cunoştfnţa on. public 

el >Calendarul partidului naţional.: 
pe 1915 e complect epuizat. 

.Adm. ~iaru ui , Romlinul•. 

Caut 
un practicant de larmacie 

In urma acestor constatări s'a luat dispozi- că guvernul turc a ordonat plecarea trupelor 
tiu•nea ca începând dela 12 Ianuarie, să nu se din Macedonia spre Caucaz. Trupele au fost cu sau fără practică. Ofertele să 
mai permită nici un transport cu care, pentru îmbarcate şi trecute În Asia-mică În cea mai se adreseze farmacistului Virs~il 
mărfurile neprohibite, destinate exportului. mare grabă, fiind destinate de a Întări aripa Vlad, Gyulafehervar. Postul se 

S'a fixat această dată, ca până atunci să se stângă turcă din Caucaz, care a fost sdrobită poate ocupa imediat; 
ridice depozitele de mărfuri stabilite pentru ex- de către Ruşi. (Va 2353-10) 
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