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Puterile europene 
nu permit Rusiei stăpânirea Dardanelelor. 

Arad, 5 Ma~tie. 

Directivele po!litice ale fiecărei naţiuni 
sunt dictate întotdeauna de interesele sale 
pairticulare, naţion.aile. lndată ce atitudinea 
cutărei ·naţiuni în învălmăşagul pdliticei mari 
nu e detenninată de aceste interese, ajunge 
să fie exploatată în interesul propriu a1l al
tora şi în consednţă uşor poate ajunge şi la 
catastrofă naţiona'1ă. 

Rolul ce-l iau aceste interese în politica 
mondială se desprinde foairte evident d1n re
ilatiunile naţiunilor beligerante ·aie tr~plei-în
ţelegeri. fiecaire îşi are interesele şi ideailurile 
sale ameninţate ori stânjenite î111 realizarea 
lor de acelaş duşman comun. Nu comunitatea 
sau identitatea intereselor Angliei, frantei şi 

Rusiei a determinat aceste puteri la o acţÎ'tll1e 
corrnmă, ci rdentitaitea obstacolului: acelaş 
„vrăşmaş" com11I1! . 

... Gândui de a putea ieşi la larg din Ma
rea Neagră o frământă pe Rusia de atâta 
vreme! 

· -· -;, ViitorUI de aiur al Rusiei pe Marea
N eagră şi la porţile Constaniti.nopol•ului tot 
mai tare se apropie de realizare", a spus pri-
mul•ministru rus d. Goremkin, fa deschiderea 
Dumei. 

Interesele tuturor celorlalte puteri euro
pene, însă, nu pot admite ca Rusia să devină 
cândva stăpâna trecătorilor dela Constanti
nopol şi a Dardanelelor. 

Oşteanul şi drapelul. 
De G. COŞBUC. 

De demult, de ttne. taica 
lmi spunea mereu poveşti, 
Ca de steaua cea maJ mândră 
A oştirll româneşti; 

Şi pe cât mi-aduc aminte, 
Pomenind numele tău, 
Se 'ncbina precum se 'nchlnă 
Un creştin lot Dumnezeu. 

lmi spunea că în altarul 
Patriei nu·i att odor 
Mai de pret decât drapelul 
Unul neam biruitor. 

„Pânza ta", zicea bătrânul, 
Un gralu blând şi mângâios, 
.,E cinstită ca şi giulgiul 
,,Sfânt al Domnului Hristos"; 

.• 

Declaraţia primului-ministru rus a pro
dus o nouă complicaţie în desfăşura~ eveni
mentelor. Dacă Rusia ar ajunge Î!Il posesiu
nea Dardanelelor, ocupându-le milităreşte, 
toate celelalte puteri ar protesta ca strâmto
rile să formeze posesiunea Rusiei, pe care, 
însă, de acolo numai un al doilea ră.sboiu, e
ventual, ar putea să o scootă; iar, în cazul 
acesta aliatele ei de astăzi ar fi acele cari ar 
lupta împotriva ei! 

Dar iată cum hicrează politica înaltă! 
Ca să preîntâmpine o astfel de deslănţuire 

tlenorocită a even1mentelor, flota ailiată an
glo-franceză a început a forţa calea spre 
Constantinopolul prin bombardarea fortărete
lor şi, ca să-şi poată ajunge mai uşor scopu11, 
se nizuiesc să debairce şi pe uscat pentru ca 
astfel să-şi poată asigu~a mai uşor îminta
rea. Bombardarea •respective ocuparea Dar
danelelor de către flota anf!lo-franceză în
seamnă spulberarea planurilor ruseşti. Sco
pul Angliei, precum şi a celorlalte puteri e 
ca aceste strâmtori să se internaţianaUzeu; 
iar Rusia •nidcând nu va putea să fie stă,până 
,peste ele, - precum nici 'Il'll e de dorit. 

Bombartlarea cu atâta forţă şi intensitate 
a Dardanelelor de către flota angl0-franceză 
a făcut ca ochii lumei să se îndrepte deodată 
cu interes potenţat către acest punct, petre
când cu atenţiune efectul operaţimlilor, cari, 
apoi, va fi decizător pentru deslănţuirea com
licaţiilor ulterioare. 

Cerul zilelor de varl 
Limpede şi nepătat. 

Spicu 'mbelşugat al holdei, 
Ce se leagănă de vânt, 
Sângele ce-a curs spre slava 
Strămoşescului pământ. 

Avusese el norocul 
Să te poarte fluturând 
In răsbolu, când prin văzduhuri 

_ . _. _Treceau plumbii şuierând; 
:1 ~'_:_-~~ ~ ·~-~. # 

ŞI.acum. poate no mă'I crede, 
Stând de streajă lângă tine 
Mă gândesc la bietul taica 
$1 s'aprinde dor in mine: 

Să te port şi eu odată 
ln vârtejul bătăliei, 
Că eşti nou şi ţi-ar sta bine 
„Crucea Stelei României!" 

(„Alb.„) 

Rf!DACTIA 
11 ADMINIST~TIA 
Strada Zrlnyl Nrul l/a 

INSERTIUNILe 
se primesc la adminl-

stra tle. 
Multumlte publice şi Loc 
deschis costă şirul 20 fiL 

Manuscriptele ou se îr 
nap0tazl. 

Banca Naţională 
şi regele Carol. 

Se an un tă din Bucureşti: 
Consiliui de administratie .a• Băncei Naţionale, 

întrunindu-se înainte de a face darea de seamă a 
gestiunei sale financiare, a relevat cel mai impor
tant eveniment din cursul anului încheiat, moartea 
regelui Cairo! în chipul următor: 

„Evenimentul care în România predomină 
anul 1914 fu moartea M. S. regelui Carol I. 

Cea mai lungă domnie - la neamul. româ
nesc - a lui a fost. 

Cea mai rodnică - asemenea. 
Totul în cei 48 de ani ai domniei regelui Ca-

rol I a fost făcut saa refăcut. _ 
Dintr'un stat vasal s'a clădit un regat inde

pendent şi respectat. 
Regele Carol I a părăsit viata în liniştea şi 

tăcerea neaşteptatul.ul şi tot în linişte şi cu con
simţământul unanim s'a făcut transmiterea co
roanei la moştenitorul constituţional. M. S. re
gele Ferdinand. 

Fapt unic în istoria noastră naţională şi care 
încunună şi ilustrează manca indelungaiă a ma
relui rege dispărut. 

Murind cum a murit şi când a murit regele 
Carol I pare a fi voit să zică povorullli român: 
acum eşti matur, acum poţi să-fi îngrijeşti in
teresele, să-fi destini şi creezi viitorul.. 

Program şi misiune grea a lăsat El povoru
lui român, dar mijloacele de-a le realiza nu-i 
lipsesc: le~a creat El. 

Banca Naţională a României, care ·- ca .5i 
toate instituţiunile financiare active - a laaJ 
fiinţă, s'a întărit şi a vrogresat sub domnia ma
relui Rege a crezut că e o datorie de recunoştinţă 
de-a lua iniţiativa ventru înfăvtuirea uneia din
tre marele Lui dorinţi, creând o instituţiune 
care să poarte numele regelui Carol I şi al. că
reia scov să fie de-a întări neamul românesc, 
păstrându-i preţiosul capital omenesc, ce_ el îşi 
crează. 

ln acest scop -;-- şi crezând a răspunde sim-

Iubitele voevozilor. 

Doamna Stana otrlveşte pe 
Ştefăniţă-Vodă. 

I 

După moartea ,părintelui ei Neago~ Vodă, 
întâmplată în anul 1521, Domnita Stana este 
-dată de sotie lui Ştefan cel tânăr, domnul .Mol
dovei (1517-1527 Ianuarie 14). 

Nunta aceasta ·a avut de urmare un răsboiu 
intre domnii celor două ţări surioare. ,Moldova 
şi Ţara •Românească. 

Neagoe-Vodă - făgăduise, aşa se spune -
încă de pe când trăia, ca cea mai mare din fe
tele sale să o dea domnului Moldovei de sotie. 
Acesta, fie că auzise de firea cea rea a domni
tei Stana, fie că dorea pe cealaltă fată a lui Nea
goe, .pe ·Roxandra, 'Pe care a luat--0 Radu-dela
Afumati, destul că deschise acestuia răsboiu. 

Fetele lui Neagoe, ne spune nuntiul apostoli<: 
de pe ac.eea vreme, baronul italian Burgi-0, erau 
în puterea regelui Ungariei. 

Regele pentru a lega pe oei doi Voevozi, a 

I 
poruncit ca una dm fetele lui Neagoe să fie dată 
lui ,Radu-dela..Afumati şi -cealaltă voevodului 

I 
;Moldovei. 

Şi-apoi, cică'n tesătura-ti I Această intelegere s'a făcut cunoscut dom-
De mătase s'a 'ntrupat nului Transilvaniei care era vecinul ambilor 
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(emintelor de recunoştinţă ale (ărei şi ale d-v. 
către marele Rege trecut la nemurire, Banca Na
ţională a destinat şi a şi înscris între cheltuelile 
anului 1914, suma de o jumătate milion pentru 
înfiinţarea numitei instituţiuni sau înzestrarea 
uneia existente. 

Aprobăm, - suntem siguri - iniţiativa noa
stră şi o vor a.proba şi susţine toate u1stitmiu
nile financiare din (ară. Unele ne-aa dat deja 
adesiunea lor, celelalte nu vor lipsi credem de a 
reclama partea lor la a.ceastă acţiune de dato
rită recunoştinţă. 

/mprejurările au voit ca M. S. regele Carol I. 
să lase Băncei Naţionale cea din urmă îrrfăti
şare a f igurei sale în wrtretuJ executat de ar- I 
tistul Flameng portret pe care M. S. îl admira 
şi pentru care binevoise a poza, chiar în luna I 
A/Jrilie 1914. · 

li Sltntem l'ecunoscători că ne-a hărăzit nouă 
acest duios odor pe care-l vom păstra şi încon
jura cu o pioasă wmeraţiune, ca amintire vădită 
a osebitei considerări ce M. S. regele Carol i 
acorda Băncei Naţionale şi a sustinerei cu care 
totdeauna a onorat-o". 

Sâmbătă, 6 Martie n. 1915. 

70 Vasiliu fusar 
.George Lază, l copil 
Ştefan Lază, 2 copii 
Antoniu Marchişiu 
Maştei SzabO, 3 copii 

76 Nutu Firtea, 2 copii 

Comunicat prin: Vasile Marchişiu. 
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Răs boi ul. 
Telegrame offclale. 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! Biroul telegraf ic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Dela cartierul principal se a
nunţă: Lângă Bi ala, spre sud--0st dela Zaklinow 
am resp~ns ieri, după lupte sângeroase trupele 
ruseşti ce avansau. 

Lista soldaţilor Români din comuna T ĂMAIA, comitatul Sătmar 
· pe câmpul de luptă. ' 

(ieorge Marchişiu, 1 copil, (mort) 
Nutu Tarta. 2 copii 
Lică Buşecan, 2 copii 
George Vălean 
George Cbişu, 3 copii 
Nutu Leşe, 4 copii 
Ştefan Bran, 1 copil 
Nutu Bran, 2 copii, (rănit) 
Găvrilă Buşecan 

10 Găvrilă firtea, 1 copil, (rănit) 

George firtea, 1 copil 
George fânătao, 3 copii 
Găvrilă firtea, 3 copii, (mort) 
George firtea, 2 copii4 (rănit) 
Mihail firtea, 2 copii . 
Nutu Bran 
Nutu Pop 
Zaharie Chişu 
Vasiliu Buşecan, 4 copii 

20 Teodor Duma 
Găvrilă Buşecan, 4 copii 
Antonio Gitta,. l copil 
·Monu Rată, 4 copil · 
Ştefan Gitta 
Ilie Vălean 
Nutu Chişu, (rănit) 
George f ânătan 
Ioan Vălean, 2 copil 
Iosif Lază 

30 George Russu, .2 copii (rănit) 
Nutu Dută, 4 copii 
!Geon~e Duma, 3 copii, (rănit) 
Vasiliu firtea 
Augustin Raţă, 1 copil · 
Nicolae Pop, 2 copii, (rănit) 

domni români. .Acesta h.otăreşte ziua nuntii, a
vând gândul să ţie înţelegerea cu domnul Mol
dovei, a<lecă să-i dea dintre copil~ pe .cea care 
îi va piă-cea mai _mult. , ._ 

O întâmplare făcu ·ca domnul Moldovei, să 
nu poată veni în ziua hotărâtă, căci Tătarii nă
văliseră în Moldova şi el le ieşise ln cale. Tri
mise -deci un sol la Voivodul Transilvaniei să-l 
ierte şi să-l roage ca să-i dea o amânare. 

:Acesta voia să-şi tină cuvântul, dair Radu 
dela Afumaţi înşeală pe un tălmaciu şi ia pe Ru
xandra de soţie, iar pe Stana i-<> lasă lui Şte
făniţă. 

lntors d}n expeditiunea împotriva Tătarilor, 
Ştefănită a trimis soli la regele Ungariei şi la 

~- Voevodul Transilvaniei pentru a se plânge că 
i s·a făcut nedireptate şi nu s'a tinut învoiala dela 
început aprobată de către regele Ungariei, iar 
pe de altă parte a Pornit răsboiu îmPotriva lui 
•Radu dela Afumaţi (St. Nkolaescu: „Documente 
slavo~române"). 

Din această povestire vedem că ·Ruxandra 
s'a măritat după Radu dela Afumati ia 11 Ianu
arie 1526, iar Stanca după Şteîănită-Vodă dom
nul Moldovei. Ruxandra era mai mkă şi mai 
frumoasă decât Stana. Pe Ruxandra o voise 
domnul Moldovei dar soarta o destinase lui 
Radu. 

Soarta însă nu greşise de fel căci ea ·PotrM 
de minune pe Ştefăniţă şi pe Stana. Despre dân
sul cronica moldovenească ne spune că „întrll 

George Buşecan 
Nutu Buşecan, 3 copil 
Nutu Chişu, 2 copii 
George Pop 

40 George Chişu, 1 copil 
Simeon Berlntan, 3 copii 
Găvrilă Chişu, I copil 
Ştefan Duma 
Nutu Gitta, (rănit) 
Simeon Boloş, (rănit) 
Vasiliu fusar, 1 copil 
Longin Marchişiu 
George Marchişiu 
Ştefan Lauran, l copil 

50 Vasiliu Marchişiu, 2 copii 
George Marchişiu, (rănit) 
George Buşecan, 1 copil 

. Vasiliu Maximu, 2 copii 
Vasiliu Duma 
Vasiliu Bancu, 2 copii 
Nutu Lauran 
George Zsurzse, 1 coPil 
George Lauran 
Vasiliu Lauran 

60 Nutu firtea, 1 copil, (prins) 
Vasiliu firtea 
Vasiliu Gitta, 1 copil 
Nutu Pirtea 
Vasiliu Bud 
Nutu .Marchişiu, I copil 

·· Georr.e So va 
Miculae Făt, 1 copil 
Simeon Firtea 
Vasiliu Firtea 

tLa <lirea.pta şi la stânga văii Laborcz .precum 
şi ipe înăltimile, ce se găsesc spre nord dela 
Ciena, continuă luptele şi în unele puncte se dau 
chiar şi no.aiptea. ln tot locul unde trupelor noa
stre le-a reuşit să câştige teren, duşmanul por
·neşte mereu contraatacuri, dar îl resPingem 
totdeauna sângeros. 'Ruşii au încercat mai cu 
seamă dealungul drumului ce duce la iBaligrod 
să înainteze cu forte imari folosiindu--se de vis
colul des de zăpadă. Atacul lor, venind ei foarte 
aproape de noi, s'a prăbuşit în sfârşit cu totul 
în focul mitr.alierelor şi tunurilor .noastre, cari 
le-a ca.uzait mari 1pierderi. 

iPe celelalte fronturi nu e nici o schimbare 
esenţială şi se dau numai ilupte de artilerie. 

In jur de Prremysl e -linişte. 
Berlin. - Dela cartierul principal german 

se an un tă: Un vapor francez ce a:vea să ducă 
munitie la Nieuport, a fost oondus de echipajul 
beat ·spre Osten<le, unde incendiându-se s'a scu
fundat. Marinarii răniţi i-am salvat. 

tPe înălţimea Loretto, sipre nordvest dela 
Arras, trupele noastre au cucerit o poziţiune a 

l duşmanului în lungime de 1600 metri, am făcut 
' prisonieri 8 ofiteri şi 568 soldaţi de rând şi am 

caf}tu-ra:t 6 mitraliere şi 6 tunuri, oalibru mai mic. 
Contraatamrile duşmanului le-am respins după 
amiazi. 

Am respins cu uşurintă şi oouile atacuri fă
cute de francezi în Ohampagne. 

In pădurea Argon.ne, spre vest dela St. Hu
bert, am cucerit, cu prilejul contraatacului fran
cez, un tranşeu al duşmanului. 

I Deasemenea a eşuat şi atacul Francezilor, 

I 
făcut în pădurea Chernv. 

. Una dintre ştirile lansate în toată lumea de 

tot sămăna cu firea moştt-său, lui .)tef an-Vodă doveancă ci din Ţara Românească, fata lui 
cel bun, că la răsboaie îi mergea cz1 noroc că tot Neagoe-Basarab. 
ishândea, şi lucnd său îl ştia a-l purta, măcar După otrăvirea lui Ştefănită scaunul Moldo
că era tânăr de zile şi era un om mânios, şi prea I vei a fost dat de către boerii tării lui Petru, fiul 
lesne vărsător de sânge". · I lui Stefan cel Mare, făcut cu o târgoveată din 

In vremea domniei lui Ştefăniţă şi a Sta'llei Hârli'iu numită Maria Rareş. 
se întâmplă un:.,a din a.cele ~rame ce s~udui î~- Doamna Stana, după moartea lni Ştefănită 
treaga :~oldova de!~ 1m capat la altul ş1 avu ra- se întoarse înapoi în moşia părintelui ei şi se 
sunet ş1 peste gramtă. retrase la Curtea de Argeş. 

Bătrânul hatman Arbore. care cârmuise Dar firea ei neastâmpărată nu găsi nici aci 
tara în vremea copilăriei lui $tefănită, tinând odihnă. 
de rău pe tânărul voevod si ne sotia <;a. nentrn Tradiţia păstrată între călugării dela acea
faptele lor, fu omorît fără măcar să fie judecat. stă mănăstire spune că Stana a despoiat l1iserica 

O asemenea foptă băv.ă groază în toti boe- tatălui şi a maicei sale de sfintele odoare. (St. 
rii. mai ales că Ştefăniţă crescuse pe palmele Nicolaescu: OP. citat). 
celui omorît. . Dânsa moare la mănăstirea Curtea de Ar-

Mflnia Domnu'ui nu se potoli decât dună ce ges. după ce se călugări, la 8 Februarie 1531 si 
omorî şi pe cei doi fii ai nenorocitului hatman. este înmormântată acolo. 

Nu ştim dacă la această dramă a luat p::irtc Epitaful mormântului său glăsuieşte: 
şi Stana; este un punct la care istoria rămâne ,.Răposat-azi roaba lui Dumnezeu doamna 
mută. Stana, fiica lui Ion Hasarab Voevod şi a doam-

Dar cunoscându-i firea putem întări că a a- nei lui Despina, şi fosta doamnă lui I. $tefan 
vut si ea partea ei la această dramă. V oevod; iar la moarte a primit chipul înf!eresc 

Aceasta ne întăreşte si mai mult :.,n ere- şi s'a numit cu numele său monahia $ofronia, 
din ta noastră căci cronicarul moldovean Ure- în aTZul 7039 (/ 531) luna Febmarie 8 zile". (St. 
che. ne spune că $tefănită Vodă a fost si el la Nicolescu: op citat). 
urmă otrăvit de sotia sa. 

Cronicarul Constantin Căpitanul vorbind de 
această faptă spune: „Zeu de treabă izlfJâneasă 
Moldoveancă să•şi omoare bărbatul"! 

Şi nu ştia bietul că dna Stanca nu era mol-

D. Caselli. 
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Sâmbătă, 6 Martie n. 1915. 

pe turnul Eiffel spune că francezii au puşcat 
cu succes o coloană germană, când trecea pe
ste înăltimea Taure. Excepţional trebuie să con
firmăm ştirea aceasta. Coloana împuşcată a 
fost însă compusă din prisonieri francezi, din
tre cari 38 au căzut, iar 5 au fost răniti. Pe 
câmpul de răsboiu din ost, spre nordvest dela 
Grodno, atacurile Puşilor, lovindu-i focul no
stru în coaste, au eşuat. 

Spre nordvest dela Lomza au eşuat dease
menea atacurile Ruşilor, cari au avut mari pier
deri. 

Spre sua dela Chorzile şi Miszyniec, pre
cum şi spre nordvest dela Krasznisz, Rusii a
tacă din nou. ln celelate puncte nici o schim
bare. 

Atentat împotriva regelui Greciei. 

Bucureşti. - Se anuntă din Sofia: După o 
teleRramă din Atena, politia de acolo l'a arestat 
pe Athanasios Cucoi, şeful bandei din Epir, 
care voia să săvârşească un atentat împotriva 
regelui grecesc. Se crede că şeful bandei epi
rote a înebunit, dar nu e exclus că atentatul 
a fost pus la cale din motive politice. 

Noul lupte la Soissons. 

Haga. - Corespondentul ziarului „Daily 
News" din Paris scrie că Germanii iarăş apasă 
de câteva zile cu putere asupra frontului fran
cez dela Soissons. Germanilor le-a succes să-şi 
apropie tunurile şi mai mult de Soissons. Ince
pând din 27 febr. artileria germană a dărâmat 
în Soissons 250 edificii. Aceeaş mai spune că 
în acest front se aşteaptă sosirea tunurilor grele 
englezeşti. 

Grecia în ajunul unei actiuni 
annate. 

Berlin. - Se anuntă din Atena: D. Venizel
los ocupându-se de invazia Albanezilor în Ser
bia, a făcut importante declaraţiuni asupra le
gătu.r.ilor Greciei cu Serbia. 

- Grecia nu poate rămânea indiferentă -
a zis d. Venizelos, -,. fată de năvălirile Albane
zilor pe teritoriul, Serbiei. 

Este drept că tratatul nostru de alianţă cu 
Serbia nu ne obligă să o ajutăm pe aceasta, de
cât atu.nci când este atacată de vre-o armată 
regulată a unui stat balcanic, c11 toate acestea 
dacă atacurile Albanezilor devin serioase, Gre
cia, va veni în ajutorul Serbiei. 

Urăm Serbiei să fie complect victorioasă 
şi să nu aibă nevoie pentru moment de spriji
nul nostru armat, pentru ca armata Greciei să 
fie intactă şi gata în vederea marei lu.pte deci
sive ce se vrevede că va fi angajată în altă di
recţie şi aceasta cât de curând. 

Declaraţiile d-lui Venizellos reproduse de 
zia:rul „Macedonia" din Sal-onic .au făcut mare 
impresie la Sofia unde sunt viu comentate. 

După d. Venizelos, Orecia e în ajunul unei 
acţiuni armate. 

Bucureşti. - Din Atena se anuntă, că ore. 
da face mari mişcări de truoe în vederea intră
rii în actiune. O mal!'e aglomeratie de trupe se 
îndreaptă spre granita greco-bulgară. 

Ruşii au retras trupe dela Duela. 

Ungvdr. - In munti ninge ziua-noaptea 
•fără întrerupere, drumurile sunt nepractica
bile, iar tranşeele sunt dimineaţa îngropate în 
zăpadă. Detaşamentele de skii, îmbrăcate în 
mantale albe operează excelent. Spre vest dela 
Ujoc e în curgere de alaltăieri o luptă vio!entă. 
Atacurile noastre ne-au adus succese locale şi 
stăm pe întreg frontul foarte bine. Rezultatul 
încă nu e hotărît. foarte violent se dă lupta 
spre nord de Cina, unde am ocupat cu asalt 
bravuros o înăltime. Spre sud dela Nistru se 
dau asemenea lupte violente. La Duela a mai 
slăbit vehementa luptelor. Rusii au retras tru
ne de aici. Pierderile ţ:Joastre sunt relativ mici, 
câtă vreme Rusii au lăsat pe câmpul de luptă 
un număr enorm de morii şi răniti. 

Ofensiva noastră în Sâros. 

Eperjes. - In tinuturile cele mai nordice 
ale comitatului Saros am pornit Luni atacul îm
potriva Ruşilor. Lupta se dă cu furie desperată 
şi trupele noastre avansează mereu. 

,Jf O M ,(NU t" 

Lupte Pe întreg frontul. 

Muncaciu. - Rusii simtesc tot mai mult că 
trnpele noastre ce înaintează din toate părtile 
Carpatilor le periclitează în chipul cel mai se
rios rezultatele operatiunilor lor, obtinute până 
acum şi de aceea şi-au îndreptat spre Carpati 
toate rezervele, ce le au la dispozitie, pentru ca 
să oprească înaintarea trupelor noastre. De 
vre-o câteva zile Rusii dau atacuri vehemente 
împotriva frontului nostru şi încearcă în toate 
punctele să ne spargă poziţiunile noastre întă
rite, dar eroismul trupelor noastre şi situatia 
bine aleasă a pozitiunilor noastre le zădărni
ceşte toate încercările. 

Stanistau în două posesiuni. 

Bucureşti. - „Dimineatei" . i se comunică 
din Marnornita: După ştirile particulare sosite 
aci, la Stanislau se dau, de 3 zile, lupte desp~
rate. Stanislau, oraşul e teatrul luptelor. Juma
tate din oraş e în mâna trupelor austro-ungare, 
iar cealaltă jumătate în mâna Ruşilor. 
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o mai largă acţiune în parlament în ceeace pri
veşte proiectele de legi de ordin intern. 

Consiliu de coroană în Atena. 
Atena. - Ieri a avut loc sub preşedintia re

Relui un consiliu de coroană, în care s'a discu
tat situatia externă. Au luat parte la acest con
siliu 4 foşti prim-miniştri. Actualul prim-mini
stru a dat lămuririle necesare şi a arătat pwic
tul de vedere al guvernului. Consiliul de co
roană a ascultat şi părerea şefului statului ma
jor. S'a hotărît reactivarea generalului Dus
manios, care va fi numit şef al statului major. 
Vineri consiliul de coroană va continua dis
cutia. 

Grecia refuzând cererea Angliei, de a tri
mite trupe greceşti în ajutor, a admis ca în 
Kefalonia si Sirta să se deschidă birouri en
gleze de înrolare. fiecare grec, care se va în
rola va primi soldă pe două luni şi pelân~ă a
ceasta 130 silingi. Mercenarii înrolati astfel vor 
fi transportaţi în 24 februarie pe insula Malta, 
de unde, după ce vor fi instruiti, vor fi duşi în 
flandria. 

li! 

Ce urmăreşte Bulgaria? 

Bucureşti. - Ziar.ul „Viitorul" publică im
portante declaraţiuni ale unui membru al ma.jo-
1ritătei (parlamentare !bulgare, .asupra ·ohestm
nei când va intra Bulgaria în acţiune. 

lntelegere româno-rusă(?) • 

Viena. - „Journal de Geneve" aduce ştirea că între 
România şi Rusia s'ar fi încheiat o convcntie în urmă
toarele conditiuni: 

fruntaşul bulgar a spus că Bulgaria păstrea
ză neutralitatea, dar nici într'un caz nu va fi de
finitivă, deoarece interesele Bulgariei în Mace
donia sunt foarte mari şi ea trebue să ocupe par
tea locuită de Bulgari. 

rruntaşul bulgar adaogă că dacă Grecia va 
căuta să ocupe sub orice formă Macedonia, Bul
garia va porni împotriva ei. 

Macedonia nu trebue să fie decât bulgărea
scă şi chiar dacă în urma ofensivei din Serbia 
trupele a.ustro-germaine vor ocupa şi Mucedo· 
nia, Bulgaria va reclama acest teritor pentru ea, 
şi va cere evacuarea lui. 

ln cazul din urmă nu va fi o ieşire din neutra
litate ci o ocupare militară fără nici un caracter 
de ostilitate împotriva Serbiei, deoarece acel 
teritor nu-i va mai apartine din momentul ce 
trupele austro-germane îl vor ocupa. 

ln acea.stă chestiune un fruntaş al oPoziţiei 
a spus .că Bulf(aria va trebui să se alipească de 
tripla-întelef(ere, pentrucă orice atitudine duş
m.ănoasâ faţă de Rusia, va provoca în Bulgaria 
o revoltă. 

Bulgaria va fi condusă în momentul decisiv 
de un f!llvern naţional şi va obţine teritoriile ce 
i se cuvine de drept. 

Rusia despre atitudinea României. 

Bucureşti. _:__ Ziaml rus „Nowoje Wremja", 
organul lui Sassanow, lămu:eşte. înt~'un artico! I 

. In schimbul neutralităţii României, Rusia consimte ca 
România să anexeze ocupându-le teritoriile din Austro
Un11:aria locuite în majoritate de Români. 

Telegrama aceasta. fiind publicată şi în „Journal 
des Debats". 

In legătur.ă cu aceasta ziarul „Tribuna de Geneva" 
spune că la Budapesta se încearcă să se previe intra
rea României în actiune şi se urmăreşte ideea unei or
ganizatiuni similară cu aceea a Croatiei pentru Tran
silvania. 

Ar fi vorba să se dea libertatea Românilor din Tran
silvania şi chiar s'ar fi format o comisiune de Ma
ghiari şi Români care lucrează pentru popularizarea a
cestei idei. 

Ziarele de aici şi Berlin publică toate acest svcîn, 
declarând însă că el este o născocire a fanteziei. 

Diferite. 
- Ţarul a primit în audientă pe generalul Pau, 

care mai târziu a fost apoi oaspe la prânz la amba
sadorul francez. 

- După cum se anunţă din Washington în şedinta 

de ieri a congresului s'a făcut propunerea, ca toate 
statele neutrale să fie convocate la un congres care să 
provoace pe beligeranţi să se întrunească într"o con
ierinţă., în care să se ia măsuri de urgentă pentru sista_ 
rea ostilităţilor. 

- Guvernul Canadei a luat dispoziţii ca alti 120 mii 
de recruti să fie trimişi în ajutorul aliaţilor. 

- După cum se anunţă din Atena, dispoziţia acolo 
e tot mai încordată! Intervenţioniştii cer ca Grecia să 
se alăture imediat la tripla antantă. 

de îond, în mod clarr, pasagml dm discursul lm 1 
Sassanow despre atitudinea României. 1 ConlUctul chinu-japonez. 

Ziarul regretă că ministrul a fost silit să im- ! 
bra.ce gândirea sa cu cuvinte diplomatice bine i Ziarul „New-York lferaJ.d" anuntă în edi
cumpănite şi spune: „ln ceeace priveşte planu- 1 tia sa parisiană, că a doua flotă americană a 
rile noastre, putem să ne bizuim pe puterea noa- ' plecat în Oceanul Pacific şi că flota ameri
stră militară. Ar fi de sigur mai corespunzător .

1
1 cană din Sanghai a fost întărită cu 6 crucişă

cu scopul nostru, dacă am considera România, 1 toare din a doua f!otă. 
nu ca un stat neutru, ci ca un factor negativ. I „Berliner Tageblatt" află din Tokio, că ad
Gratie artei diplomaţiei germane, România, cu : miralitatea japoneză a rechemat toate crucişă
toate interesele actuale ale ţării nu este cu noi, I toarele japoneze din străinătate. Mobilizarea 
ci contra noastră şi nu ne rămâne altceva decât , secretă continuă. Mutte vapoare au fost cum
să considerăm pe Români ca duşmanii noştri". I părate, prin intermediari, de guvernul japo-

nez, spre a servi la transporturi de trupe. 
I Cu toată tăcerea autoritătilor, este lă111u-

Intrunirea dela clubul conservator- I· r.it, că Japoni.a face pregătiri de răsboiu im-
- democrat român. portante. 
Bucureşti. - Aci s'au întrunit la clubul con- . Ziarul „Times" află din Peking cu data de 

servator-democrat comitetul executiv şi paria- : 13 st. n., că la conferinta chino-japoneză de-
t ·· -ci · b · d le~atii chinezi au declarat că sunt gata să reia 

men .aru conservator emocrati, su preşi en- l discutia cu privire la Santung. Contrapropune-
tia d-lui Take Ionescu . .O. Take Ionescu a reco- .1 Ch. . f t d J · 1· n e mei re uza e e apoma erau: rea 1za-
mandat asi<Stenţei cea mai strictă discreţiune, ; rea pretinsei făgăduieli a Japoniei de a resti-
astfel că nu se ştie ce s'a hotărît. · 1 • T · eh· · d b'l" l 

Se spune totuş că d. T. Ionescu ar fi deda- tm smgtao mei, e a resta 1 1 statu quo 
la Santum! prin retragerea trupelor japoneze. 

rat că n' a sosit încă momentul unei interventiuni Delegaţii japonezi au insistat asupra recunoa-
parlamentare din partea conservatorilor-demo- şterei pozitiunei speciale a Japoniei în Mand
crati şi a rugat pe parlamentari să păstreze ati- ciuria meridională, în Mongolia orientală şi în 
tudinea de până acum în ohestia externă, şi să interiorul Chinei declarând că Japonia asniră 
aibă încredere în conducerea superioară a par- la dominatiune în acele regiuni. A relevat că 
tuiului, deoarece e aproape sigur că România va : recunoaşterea pretentiunilor japoneze ar echi
intra în acţiune pentru realizarea idealului na- vaia cu închiderea acestor regiuni pentru co-
ţional. mertul şi industria altor puteri. 

!Parlamentarii au cerut d-lui Take Ionescu Ziarul „Daily Chronicle" primeşte din To-
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kio ştirea că Japonia face mari pregătiri mili
tare. ln şantierele militare se lucrează cu hăr
nicie. Năvile de răsboiu japoneze, cari se a
flau acum câteva săptămâni în apele Mărci de 
Sud au fost aduse în porturile japoneze şi vor 
pleca în curând în apele chineze. In ultimele 
săptămâni ar fi fost imbarcati 20 mii de oameni 
de infanterie pe 14 năvi de răsboiu ce stau 
gata. 35 de vase japoneze fac cercetări de-a 
lungul coastelor Chinei. (A. T. I:) 

INFORMAŢI UNI. 
ARAD, 5 Martie n. 1915. 

Moştenitorul nostru de tron şi Românii. D. 
P. P. ni-a pus la dispoziţie o epistolă primită de 
pe câmP.ul de răsboiu, din Galiţia, dela nepo
tul d-sale li. sublocotenent, din care reţinem 
următoarele: 

talul din Budapesta. Acum stă. să plece iar îna
poi pe cfimpul de luptă. E propus spre deco-

~
are. 

t Pavel Oltean. D. înv.-director Nicolae 
rnzian ne anunţă, că bunul român Pavel Ol-

tean şi credinciosul nostru vechiu abonent, în
vfttător-dirigent a şcoalei grăniteresti din Ha
teg, timp de peste 30 ani, în urma unui morb 
greu ş'a dat nobilul său suflet în mânile Crea
torului, în 22 f ebr. a. c. în vrâstă de 71 ani. In-
mormântarea s'a făcut cu toată pompa ce se 
cuvine unui brav şi bun român. Intreagă viata 
sa ş'a consacrafo cauzei româneşti, luând 
parte ca membru activ în toate actiunile pen
tru binele şi prosperarea poporului român. Imi
tati-1 cu totii şi vă rugati pentru el. 

Textul conventlunei roniâno-buh~ară. Zia
rul bulgar ,:Dnevnic" publică textul de mai jos 
a! conventiunei româno-bulgare: 

I. Se jonctionează Hnia ferată română, nou 
construită de lângă Bazargic cu reteaua de 
linii ferate româno-bulgare: ambele linii vor 
fi legate înir'un interval de 10 zile. Când se va 
face jonctiunea se va putea face transportul de 
mărfuri din şi în străinătate prin orişicare din 
cele două părţi contractante. Mărfurile româ
neşti vor trece prin Salonic şi Taribrod, iar 
cele bulgare prin Dobrici. 

Sâmbătă, 6 Martie n. 1915. 

greu de controlat izbânda şi învingerea în lup
tele mari, cu at<lt mai mult nu se pot cu pre
cizie constata faptele individuale, şi vinele lor. 

Orori inutile se comit, fără îndoială; căci 
în orice tară, - oricât de civilizată, cu cei mai 
putini analfabeti, cu disciplina şi ordinea cea 
mai strictă, - există totuş, şi în timp de pace 
penitenciare în cari zac asasini. tâlhari şi viola
tori. Acesti declasati, dacă ar fi rămas în tară, 
tot ar fi făcut nelegiuiri - mai putine, de sigur. 
Pe e<împ de luptă, pe pământ străin. se comit 
orori. Dar o disciplină mai mică sau mai mare 
restrânge numărul crimelor, pedepsind sever pe 
vinovaţi, sau îl măreşte focurajindu-i. 

OrorHe, - asa cum sunt redate în ziarele 
interesate, pentru captivarea neutralilor, - în
duioşează şi uimesc. E vorba de oameni aşezati 
câte patru, unul în spatele altuia, la zid, pentru 
ca să se economisească gloantele - şi execu
tati. în fata femeilor şi copiilor lor. Sau se ci
tează cazul unei fetite, cu bratele tăiate, care 
îşi întreabă mama: „oare o să-mi crească iar 
mânutele, mamă??' 

Nu pomenim poveştile cu oale puse la de
gete de copil, amestecate cu curechi, şi nici 
alte basme„ .. Totuş în public, fac impresie „bar
bariile" aceste: şi o impresie care nu trebuie 
să persiste. (Mişcarea). 

„Astăzi a fost la noi Alt. Reg. Moştenitorul 
de tron şi am avui fericirea de a mă agrăi şi pe 
mine ca comaruiant de companie de gardă. S'a 
interesat mult de Români. Iar pe generalul G. 
care conduce regim. 31 şi 64 l-a întrebat că: eşti 
mulţămit cu Românii? Acesta a răspuns: „Sehr 
zufrieden", (adecă: ,Joarte muJ,ţămit"). (O. Tr.). II.. Se permite trecerea î1n transit a vasoa- -

Congre"'atia comitatului Caras-Severin. Ce
tim în „Drapelul": • ..Congregaţia de Joi". In 
fine o congregatiune cum nu ştiam să se fi mai 
pomenit în comitatul nostru. Nici interpelaţii şi 
nici discursuri. Aiară de referenţi, cari au spus 
ce au avut de spus, cu o grabă vertiginoasă, 
nimeni 'll'a luat cuvântul. Putinii membri de 
fată abia puteau urmări pe program şirul o
biectelor şi cu toate că a trebuit !'ă se întrerupă 
şedinta pentru alegerea cu vot secret - în 
sensul legei - a noului comitet central, totuşi 
s'a mântuit întreaga ordine de zi în 40 minute. 
Adevărat că şi ordinea zilei a fost scurtă. Abia 
52 obiecte. 

Cea mai importantă hotărâre a fost negreşit, 
măsura luată - la propunerea vicecomitelui -
de a se asigura pentru populaţia agricolă din 
comitat sământa necesară pentru sămânăturile 
de primăvară. Hotărârea luată fără desbatere 
autorizează comunele să acopere cu împrumu
turi, din ori care fond comunal, trebuinţele de 
seminţe. Iar unde nu dispun comll'Tlele de fon
duri, se pot lua împrumuturi din fondurile co
mitatense, anume din banii elocati la bănci. Iar 
pentru a nu întârzia, este autoriz.iat vicecomi
tele, ca îndată să facă comande în preţ de 40 
mii cor., anticipându-i-se şi autorizatia de a re
vizui toate hotărârile comunale în această ma
terie, aşa ca în întregul comitat să se proce
deze uniform şi după aceleaşi principii. Să
mânta se va da împrumut singuraticelor pe 
lângă giro-ul comunei politice în cele mai a
vantagioase conditii. 

r.elor cu mărfuri bulgare prin orice port ro
mânesc. 

111. România va libera vagoanele venite din 
străinătate, cari au adus în porturile româneşti 
mărfuri bulgare. Aceste vagoane vor putea fi 
încărcate cu mărfuri din Bulgaria pentru străi
nătate. 

fiecare din părtile contractante va da câte 
IO vagoane zilnic pentru tranzitul mărfurilor 
din sau r>entru Bulgaria şi din sau pentru Ro
mânia. Tranzitul mărfurilor bulgare se va face 
prm Dobrici, Ramadan şi alte porturi. 

Numărul vagoanelor, cari vor intra zilnic 
în circulatiune, împreună cu cete ce vin din 
străinătate şi acelea ce părtile contractante şi 
le vor oferi via fi de 35. Ele vor circula în toate 
direcţiunile prin Dobrici sau orice alt port, 
după nevoile transportului. 

Amănunte asupra bombardărei mai multor 
oraşe din Ungaria. Se anunţă din Viena: Ziarul 
„Sudslavische Corespondenz" află următoarele 
Jamănunte în ceeace priveşte bombardarea 
Semii nu lui de către Sârbi: 

La 28 Ianuarie, artileria grea sârbă din Top
şider. a început bombardarea Semlinului prin 
surprindere aşa că populaţia 'llU s'a putut re
fugia la timp. Primele obu1e au căzut în apro
pierea cazarmei honvezilor, omorând un elev 
de liceu şi doi copilaşi, cari se aflau pe stradă. 
Un alt obuz a găurit acoperişul poştei centrale. 
A mai suferit avarii serioase, hotelul central şi 
alte locuinţe particulare. Cel mai mult a sufe-
rit cartierul de pe malul Savei şi cartierul 
Franzstadt. 

Această bombardare a durat mai multe ore 
cu o intensitate nemaipomenită. 

Bateriile austro-ungare au răspuns bom
bardărei fapt care, după toate aparentele, a 

Ultima ora. 
CRÂNCENE LUPTE LA GRANIT~ 

BASARABIEI. 
J3urdujeni. ~ Puternice detaşamente de 

cazaci din Caucaz venind in ajutorul Ruşilor 
din Basarabia, au intreprins Duminecă seara 
un asalt cu baioneta. pentru ca să respingă tru
pele austro-ungare dela granita Basarabiei, în
să, trupele austro-ungare primind şi ele în aju
tor câteva regimente de honvezi, au dat un 
contra-atac, care a reuşit să respingă pe Ca
zaci, luându-le 600 de prisonieri. 400 cai pre
cum şi însemnat material de răsboiu. 

Se spune, că trupele austro-ungare, profi
tând de această ocazie, au pătruns in Basara
bia ocupând localitatea Mamaliga, primul sat 
dela granită. Până in prezent, nesosind ştirea 
oficială, la prefectura din Suceava, dau acestea 
sub cuvenita rezervă. - Coresp. (Z,) 

LUPTELE IN CARPAŢI. 
Budapesta. - Corespondentll de răsbolu anuntă: In 

Ujoc şi Lupkow luptele continuă cu o vehementă po
tentată. I-am răpit duşmanului avantajele, cari şi-le-a 

câştigat foarte scump. Ruşii se apără desperatl, pen
tru ca să nu fle învălultl. Trupele ruseşti sunt In
capabile de a ne ataca. 

PREGĂTIRILE DE RĂSBOIU ALE STATELOR
UNITE. 

Milano. - „Corlerre delia Sera" anuntă el Sta
tele-Unite vreau să facă din Insulele Hawal bază pentru 
flota lor. Statele-Unite concentrează unltătlle de răs
bolu ce le au în Oceanul Pacific în lata Insulei Hono
lulu. După o altă ştire în portul dela San Francisco se 
va construi o statlune pentru submarine. 

E bine ca de acum să se aducă aceasta la 
cunoştinta tuturor, ca toti ceice doresc să aibă 
sămânţă, să se înscrie la comună, relativ la 
bratele muncitoare şi maşini, unde se va de
clara trebuinţa, se îngrijeşte comitetul comita
tens. după cum am anunţat deja aceasta de mai 
înainte. Astfel s'au luat toate măsurile ca re
colta anului curent să fie asigurată. 

produs o impresie penibilă la Belgrad. RAPORT DIN SURSA TRIPLEI-INTELEOERI 
Sârbii au bombardat şi Mitrovita, oraş de DESPRE BOMBARDAREA DARDANELELOR. 

~ D. Dr. Aurel Novac, advocat în Pecica-rom. 
dăruit elevilor silitori din ci. V-VI dela ş.coa

a noastră confesională ort. rom. 40 buc. „Ru
găciunile şcolarilor şi cântări bis." de Nicolae 
Ştefu. Marinimosul dăruitor primească şi pe 
această cale multămită sinceră. - ln numele 
conşcolarilor: Stefan Ponta, elev de ci. VI pop. 

asemenea deschis; artileria austriacă a răspuns 
bombardând Mitrovita, unde după constatările 
făcute de aviatorii austro-germani, s'au produs 
pagube însemnate. 

Asupra bombardărei insulei Ada-Kaleh, mu
dintl de acolo Serif Efendi a declarat că bom
bardarea a pricinuit pagube foarte mari. Arti
leria austro-ungară a răspuns şi acestei bom
bardări. 

rom. Afirmatia survenită din isvor sârbesc, ca şi 
Viteja infanteristului Ioan Jurca dela reg. 61. când inundaţiile dealungul Savei ar fi prici

„Temesvâri Hirlap" aduce descrierea cum in- nuite de ei, nu este adevărată, căci aceste inun
fanteristul Ioan Jurca, cu cei doi ~oţi ai săi: ca- datii au survenit în urma creşterei naturale a 
porni George Umpiu şi infanterist O. Ambrus, apelor. 
trimişi ca patrulă pe câmpul de luptă din Oa- Barbarme în răsboiu. In timp de răsboiu 
litia, au făcut într'o comună 36 soldaţi ruşi pri- se suspendă obişnuitele regule de crutare a o
zonieri, între cari 13 Români basarabeni, 8 O- mului şi edificiilor; omorul şi incendiul sunt 
vrei şi restul Ruşi din Caucaz. Ajungând în ifapte barbare: l~tnsă dacă ·este răsboiu, este 
comuna C„„ a văzut într'o colibă din capul Io- barbarie. Dar unii vor răsboiu cu mănuşi: să 
calităţii Jurca un soldat rus şi năvălind înlăun- nu se ucidă, să nu se bombardeze şi să se crute 
tru, când să tragă foc, a zis soldatul rus pe ro- nevinovatii - adecă pentru fiecare om să se 
mâneşte: ,.Pune jos puşca· frate!" Era Român onrnnizeze o judecată de primă instantă, cu o
basarabean. Cu ajutorul acestuia a prms şi pozitie, apel şi recurs. 
restul de soldati ruşi din acea localitate. Rănit In enervarea generală, imaginaţii a.Prinse 
mai târziu în luptă, s'a vindecat Jurca în spi- au născocit fapte extraordinare; şi cum sunt 

Atena. - Ieri 20 de vase engleze şi fran
ceze au început bombardarea forturilor iute
rioare ale Dardanelelor. După o ştire a Agen
tiei Havas vasele anglo-franceze ar fi distrus 
forturile Dardanos, Sedelbor şi Kunkalle; po
dul Meudert a fost În parte distrus. 

IMPRESIA LA VIENA. 
Viena. - f orta rea Dardanetelor a produs 

aici mare impresie. Ziarele publică articole 
prin cari arată, că odată strâmtorile şi Constan
tinopolul in mânile Englezilor, vor fi cedate 
la_ inche~e~ea ~~5!.~Rusie_i·-======== 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

Llbrlria diecezani din Arad are 
depozit mare de ornate şi recvfzite 
bisericeşti (potire, crucJ, ripide, can
dele, cAdelnite). 

Cereţi catalog. 

Tiparul tipografiei „Concordia'• societate pe actii in Arad. - Editor-responsabil: LAURENTIU LUCA. 

1 

1 


