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ANUL V. ~ ARAD, Mercuri 11124 _Martie _1915. Nr. 56. 
ABONAMENTUL: 

Pe un an . 28.- Cor. 
Pe jumătate an 14.- " Pe 3 luni 7.- " Pe o lun·ă· . . 2.40 " Pentru România şi 

străinătate: 

Pe un an. . 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

Fortăreaţa· Przemysl - a capitulat! 
Armata· de apărare nu mai avea alimente. - Capitularea forfă„ 

reţei s'a· făcut la ordin mai înalt. · 

RBDACTIA 

şi ADMIN IST R T I.&, 
Strada Zrinyi Nrul I/a 

INSERT!UNILE 
se primesc la admini: 

stratie. 
Multumite publice şi Lo1: 
d:.!schis costă şirul 20 fii. 
Manuscriptele nu se în-

napoiază. 

a Przemysh1~ui, care vreme de apt .Juni de 
zi.le a rezistat -cu încăpăţMnaire atacu-ri1Ior 
crâncene ale iarrnatei ruseşti. 

Sub pereţii Przemysl-ului au pierit ar
mate ruseşti întregi, dar pidor de Rus n'a 
reuşit să ca·Ice teriitorul fortăreţei. 

. Budapesta. - Oficial. - Se comunică distruse la vreme. Rezistenta devotată a gar- In prezent apărraorea prin fortăreţe, care 
. dela cartierul general: nizoanei fortăreţei şi luptele ei din urmă sunt reoia.mă o cofo.sală massă de soldaţi, urmă-

- După o împresurare de 4 luni şi ju- tot atât de laudabile, ca şi eroismul ei dovedit reşte un singm soop: câştigarea de timp. 
mătate şi în urma sleirei forţelor de cari dis- în asalturile şi ciocnirile de până aci. Nici ina- Timp de opt 1Iuni de zi1le Przemysl-ul a servit 
punea, fortăreaţa Przemysl a căzut cu cinste . micul nu va putea să nege recunoştinţa ce o cu cinste acest scop. GaT1nizoana ne mai pu
in ziua de 22 Martie. Pe la mijlocul Ionei cu- merită eroii Przemysl-ului. tând fi provăzută cu ;alimente până la des
rente armata de apărare începuse să simtească Căderea fortăretii, despre ce comandamen- prresuraire, comandaJinen1ui armatei, punând 
lipsa alimentelor; atunci generalul de infante-\ tul militar a trebuit să-şi dee seama mult mai foarte mare preţ pe viaţa soldhţilor,.a evitat 
rie Kuzmanek s'a hotărât să facă un ultim atac. nainte, nu are influinţă asupra situaţiei ge- să slăbească forţele monarhiei prrint!"'o văr-
ln zorii zilei lui 19 Martie trupele ce ieşiră nerale a răsboiului. sare de sânge fă.ră 1rost. 
din Przemysl au trecut peste inelul fortăretei Armatele de câmp din Carpaţi, dela pasul Şi în prezent armata noastră este pere-
şi intr'o luptă ce a durat-şapte ceasuri, s'a Ujoc până la sectorul defileului Konietzna tele de oţel, de care se va ·îir1frânge orice 
menţinut până la extrem fată de marile forţe sunt în lupte. atac. Pe cât de cu mare şi nemăsurată cinste 
ruseşti. lu sfârşit superioritatea numerică a Lt HxFER. ne închinăm eroifo. r, î1J1tre cari ş·i neam ud ro-
f 

A ~ t I . gen. '-' ' . 
ortelor ruseşti le-a silit să se retragă maun ru locţiitO'ru!I şefului de stat major. mânesc are foarte mulţi fii ·scumpi, C'aTi în lun-

inelului fortăreţei. gul timp de opt luni, au îndurat. în lăuntrul for-
ln noaptea următoare Ruşii din mai multe • 1 tăretei, cele mai crâncene lipsuri, suferinte 

părţi înaintară împotriva Przemysl-ului. A- Fortăreaţa Przemysl a capitulat ·cu cinste. şi grozăvia rocului duşman şi după cum re-
ceste atacuri, precum şi toate cele anterioare, După •ccmtinue ieşi·ri şi .Jupte crâncene cari vor gretăm d1n inimă soarta ce i-a ajuns, pe atât 

. se prăbuşiră sub focul forturilor apărate cu rămâne ·neşterse în analele istoriei, eroica gar- de neţăirmurită ne este încrtderea î1n arma1:a 
_vitejie. . nizoană a fortăreţei Przemysl si1liită de foame i noastră de câmp, calfe doved~te 1a fi muH mai 

După ieşirea dela 19 a Ionei curente chiar a Ca.p~tulat. După ultima ieşire, genera1lul puternică decât fogendara fortăreaţa, decât 
· şi porţiunile de alimente cele mai strict nece- Kuzmanek, comandantu~ fortărreţei, a hotărît pereţii şi fortificaţiile legendarei cetăţi Prze

sare permiteau o împotrivire numai de trei să facă aceea ce trebuia să facă în urma răs- mysl. 
zile. lu consecinţă comandantul fortăreţei în 1 pund~ei ~ ~vea î? _fa.!'1 lui Dumnezeu şi ~ Fortăreaţa Przemysl a căzut, a caipttu
restimp primise ordinul, că după expirarea I l~mei~ Cu 1?1ma ~faşrata de druirere a ~t Or• I.at în fuţa superiari•tăţii numerice a i111irrniicufai, 
acestui termen şi după nimicirea materialului I dm sa se distruga tot ceeaoe ar putea fi spre dar eroismul fără pereche a soldaţilor noştri 
de răsboiu să cedeze inamicului fortăreaţa. ! fdlosul inamicului. Oomandarmen:tHJI armatej ne îndritueşte să avem credinţa fermă în vic-

Un pilot din iortăreată a raportat, că for- ! îşi dăduse seama că -devotamentul fără per toria strălucită asupra duş.rmnf.lor noştri. 
turile împreună cu tunurile, materialul de îm-

1

1 reche în istorie a eroidor apărători iai fortă-
puşcat şi aparatele de fortificare au putut fi ·reţei nu va putea sa.Jva legendara fortăreaţă (Amănunte vom da în Nr.-ul de mâne.) 

Trei feciori de împărat. 
(Baladă.) 

la Argeş în mănăstire 
Unde-i pus spre odihnire 
Preamăritul Voevod, 
Este vorbă 'ntre norod 
Câ'n fiecare noapte 
Intre tăinuite şoapte 

Trei feciori de împărat 
Se 'ntâlnesc şi stau la sfat ... 

Si c' atuncia se trezeşte 
V odă, şi cu ei ·grăieşte 
Glas duios şi mângăiat -
$i, că-i roagă ne'ncetat 
Să nu plângă 
Să se stingă 
Sufletul să nu şi-l frângă 
Ci să stee liniştiţi 
Că nu-s anii împliniţi! 

Dar feciorii de 'mpărat 
Nu pricep:- şi leagă sfat ..• 

lnzădar ii mângăie 
Sufletul li~l tămâie, 

Numărul poporal pe 1 ân 4. cor 

\. 

Jnzădar ii linişteşte -
Vorba lui nu nimereşte _;. . 
„- Voi aici când vreţi veni.fi 
Ci ei simwri se tot plâng 
Si din paloşe că strâng ..• 

Trei feciori de împărat 
Jntr'odată s'au Jurat!· 

$i tot cearcă, ce să facă 
Căci n'au tihnă nici o leacă -
Văile, c' au veştezit 
Codrul drag c' a desfrunzit 
Iarna cade crzulă, rece, 
Viforul, că nu mai trece -

$i feciorii de 'mpărat 
Duc un trai îndurerat! 

Iar când V odă cu amar 
Dă se 'nchidă ochii iar 

. Un fecior din cei mai mare 
Se (lpropie spre-altare 
Se 'nchina, 
$i suspina, · 
- Toţi nu se 'nchinară 
Toţi nu se rugară -
Iar cel mare şi frumos · 
Cuvânta cu grai duios: 
„Trei feciori de împărat 

Preţul unui exemplar IO fileri. 
. : : : .~ ~ 

; 
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'N-acest loc s' au adunat 
ca· să-ţi spună jalea lor 
Jalea lor, şi-a codrilor .•• 
Suntem singuri ca şi norul. 
V odă dă-ne ajutorul -
Lumea-i rea 
Viaţa-i grea -
Tu eşti singura scăpare 
Toate celea.„ ţara are -

,. . 
$i vei fi iar, prea-mărit!" 

Cuvânta 
Şi se 'nchina 
Şi din grai apoi tăcea. 

Nora ochii-şi închidea 
De Jelirea mare, grea 
$i din gzuă, că tăcea 
Doar o vorbă de grăia: 

,,Alelei coconi. iubiţi 

.. 

Ce grăiţi ce nu prea ştiţi!? 
Duşmanii se mâniard 
Pe voi sorti că aruncară -
Eu am vrut viaţa mea 
Să vă scap de soartea rea 
Martor este Dumnezeu 

· C'adevi1r e'n glasul. meu! 

Numărul poporal pe 1/„ ao 2 ~ cor 

• 



Pa1. 2. „R O M A N U L-,, . 

Jertfa Românilor· pentru tron şi patrie! • 

Lista soldaţilor Români ·din comuna UZD I N, comitatul Toronta} I 
(Bănat), ;pe ·Câmpul de luptă. 

Oeor.ge Butic. 21 ani 
!Matei Dolama, 21 ani 
Triiu Drăgia, 21 ani 
Ioan Groza, 21 ani 
George Giurca, 21 ani 
Todor Lintia, 21 ani 
George Barbu, 20 ani 
V asilie Barbu, 20 ani 
Simion Bulic„ 20 ani 

280 Nicolae Ţăran 20 ani 
Nicola Ţăran, 20 ani 
J'odor Dămian, 20 ani 
Adam Demenescu, 20 ani 
lotia Dimcea, 20 ani 
Ioan Dreghiciu. 20 ani 
!Pavel fizeşan. 20 ani 
Ioan Giurca, 20 ani 
Adam Cretiu, 20 ani 
Ioan Lintia, 20 ani 

290 George Lupulescu, 20 ani 
Iova Miclea, 20 ani 
Ilie Motorojescu, 20 ani 
Todor Neda, 20 ani 
:Adam Onciu4 20 ani 
Ioan Puia, 20 ani 
Geon~e Radu, 20 ani 
Ilie Şămanti, 20 ani · 
Sima Spariosu, 20 ani 
Trăită Stan, 20 ani 

300 Nicolae Stoia. 20 ani 

Adam Tămaş, 20 ani 
·Oeorge Toma, 20 ani 
George Cretiu, 20 ani 
Moise Ardelean, 21 ani 
Pavel Bălan, 21 ani 
George Bulic. 21 ani 
George Dalea, 21 ani 
Todor frenti. 21 ani 
Moise Groza, 21 ani 

319 Ioan Epure, 21 ani 
Ioan Cocora. 21 ani 
Pavel Cretiu, 21 ani 
lotia Cocora, 21 ani 
Adam Lifa, 21 ani 

' Ioan Mangiuca, ~l ani 
Ioan Neda, 21 ani 
Crăciun Puia, 21 ani 
foan Rista, 21 ani 

Dară clipa nu sosi 
$i viata-mi se sfârşi! 
Dragii mei, Coconii. mei. 
Aşteptaţi şi vă luptaţi . 
·Vă 'nchUwti şi vă rugaţi -
Domnul mare, Domnul tare, 
Vă ajute 'n grea 'ncercare! ... 

· „- V oi aici când vreţi veniţi 
Să fiti Jari, voi vă iubiţi!!" 

$'apoi ochii încmdea 
/nchidea şi lăcrima -
$i pe veci, că adormea! ... 

Vorbele cum le sfârşea 
Cei trei inşi că se 'nchina 
Se 'nchinau 
$i se rugau 
$i cu toţii lăcrimau.„ 

• 
la; eând luna da să treacă 
/nspre fara lor atuncea fJ/,eacă 
lntrista(i Remângăia(i 

Trei feciori de- împărat 
Cu ·dor greu - inlăcrimat! .•. 

(Urmare) 

Nicolae Şămantl, 21 ani 
320 Nicolae Spariosu, 21 ani 

Ioan Sporea~ 21 ani . 
Tanasie Şocarda, 21 ani 
Vasa Veliclu, 21 ani 

I Ioan Vasilie, 21 ani 
George Georgeviciu, 21 ani 
[Petru Almajan, 22 ani 
!George Bagiu, 22 ani 
Ioan Almajao, 22 ani 
(Jeorge Bosica, 22 ani 

330 Pavel Bochiantiu, 22 ani 
Adam Bojin, 22 ani 
losim Barbu, 22 ani 
Ioan Ţăran. 22 ani . 
George Demenescu, 22 ani 
Adam frenti, 22 ani 
Adam Gutiu, 22 ani 
Adam Groza, 22 ani 
Trifu Cojocari, 22 ani 

340 Adam Cocora, 22 ani 
Damaschin Cocora. 22 ani 
Simion Lifa, 22 ani 
:,Todor Milovan, 22 ani 
David Nicodin, 22 ani 
Petru Obadean, 22 ani 
Adam Oalgea, 22 ani 
Triiu Şocarda, 22 ani 
Moise Suboni, 22 ani 
lotia Vasilie, 22 ani 

350 Petru Borca, 22 ani 
Petru Nedai, 22 ani 
Nicolae f ara, 22 ani 
lsac Dolama, 22 ani 
1Petru Almaian. 22 ani 
Todor Milovao, 22 ani 
George Cerneantiu, 22 ani 
Vasilie Cercel, 22 ani 
Ueorge Bagiu, 22 ani 
Avram Doclean, 22 ani 

360 Ioan Cretiu, 23 ani 
lNicola Miclea, 23 ani 
!George Neda. 23 ani 
Adam Groza, 23 ani 
Iosif Sârbu, 26 ani 
Ioan Onciu 23 ani 
Nicolae Doclean, 23 ani 
Nicolae Cocora, 23 ani 
Ioan Veliciu, 23 ani 
George Băbuti. 23 ani 

370 Simion Dregiciu, 23 ani 
Simion Onclu, 23 ani 
·George Barbu, 22 ani 
Pavel Grosu, 22 ani 
George Dimcea, 22 ani 
Ilie Măran, 22 ani 
Ioan V ereşan, 22 ani 
Adam Pârvu, 22 ani 
Iosim Barbu ~2 ani 
Todor Dalea, 22 ani, 

380 Petru Lupulescu, 22 ani 
Pavel Jifcu, 22 ani 
Ioan Gujba, 30 ani 
Gruia Boeriu, 30 ani 
Nicolae Dalea, 30 ani 
Ioan Lunulescu, 30 ani 
Sima Stoia, 30 ani 
Triiu Barbu, 28 ani 
George Boeriu, 28 ani 
Moise Cretiu, 28 ani 

, Valeriu Iasmin. 

390 Moise frenti, 28 ani 
:Adam Ţăran, 28 ani 
Ioan Vereşan~ 28 ani 
Cinca Barbu, 28 ani 
David Cretiu, 28 ani 
Simion Oalgea, 28 ani 
Pavel Spariosu, 28 ani 
George Iorgovan, 28 ani 
George Neda, 28 ani 
Ilie Cojocari 28 ani 

400 Mihai Vuia, 32 ani 

• (Va urma) 

• 

I 
I 
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Mercuri, 24 Martie 1915. 

Politica externă a Oermaniel. 
- Conferlnta dlui. Dinu Arion. -

La ,,Cercul de studii al partidului conser
vator" din Bucureşti, d. Dinu Arion a vorbit 
despre: · 11Politica externă a Germaniei". 

.,,Politica ex.temă nu determină - a început 
confer-entiatul - ~i este totdeauna determinată 

. de rezultatul politicei interne ca si de rezulta
tele răsboaielor. 

Germania şi-a iniăptuit unitatea ei defini
tivă după răsboiul cu f ranta din 1870, când a
pucă în arena Europei în fata frantei învinse, 
a Austriei umilite la Sadova şi a Rusiei geloase 
de puterea neaşteptată a Germanilor. 

Dela acea dată, preocuparea nrincipală a 
cancelarului de fer - a lui Bismark - P~te <le 
a ajuta Austria, în timp ce caract1tristic<> po
liticei ministrului de externe, austro-ungar · -
contele Andrâssy - este tendinta către ·'>li
tică în Orient. 

Asa se explică cum, după con<!resul dela 
Berlin, când s'a hotărît euror"'ni7:irea chestiu
nilor balcanice, s'a dat putinta aliantei aus1YO~ 
germane să pătrundă în Balcani. • 

Politica aceasta a cancelarului de fier, era 
nici mai mult nici mai putin decât un non se11z. 
El, care fundase impărătia P"ermană pe n.-in 
cipiul nationalitătilor, îl descor1sideră când c 
vorba să fie aplicat la popoarele mici din B:il
cani, pe cari le aruncă sub influinta exclusivă 
a Austriei. 

D. Dinu Arion expune cum a luat naştere 
tripla aliantă la care, în anul 1883, se alipeşte 
şi România. · 

Tratatul s'a încheiat la Gastein de către fon 
Brătianu. Bismark considera România mult 

mai apropiată de Austria, şi de aceea reînoirile 
acestei a\iante s'au făcut numai cu Austria. 

Mai târziu, gratie politicei stabilite de rn~ · 
mark, se naşte în Germania o prosperitate sim
tită a miscărei economice si o colosală cre
ştere a piOpulatiei care sileşte J>C Germania 
a-şi schimba politica de până acum. Germania 
devine un stat cu o politică colonială. Aceste 
noui Germanii îi trebuie noui zone si tinuturi 
pentru scurgerea produselor sale. Noua Ger
manie mondială are ca tendintă acapararea de 
zone de influentă şi de atunci chestiunea Orien
tului nu mai este privită sub unghiul în care o 
privea Bismark. 

De atunci începe .faimoasa politică, a cărei 
deviză fusese afişată prin cuvintele celebre: 
Drang nach Osten. 

Dela 1901, când se urcă pe tronul Angliei, 
Eduard V'J/, în Ansi;lia începe să se pregătească 
o duşmănie contra Germaniei. Concomitent cu 
aceasta, se desfăşură şi în franta o agitatie 
spre politica revanşei. De ce această schim
bare? Comertul şi industria germană mânate 
de deviza „Deutschland liber a!les!", erau diţi 
zi !1n zi tot mai progresive, din care cauză ten
dinta ·de încercuire a Germaniei n'a întârziat 
să se manifeste. 

Germania a căutat să rupă acest cerc de izo
lare. 

La Algesiras, adversarii ei au cedat o clipă. Mi
nunata diplomatie engleză sfârşi însă nrin a 
triumfa - evenimentele de azi ne-o dovedesc 
cu prisosintă. 

Italia a rămas de-o parte, dat fiindcă în Me
diterana ea nu are interese nici comune nici 
protivnice Germaniei. 

Incercuirea Germaniei a continuat cu toate 
acestea în mod sistematic. SL oricare ar fi fost 
acum în urmă pretextul exterior, conflagratia 
nu putea fi amânată. Pulsatiile Prau asa -' - in
terne încât rivaMatea anglo-germană trebuia 
să isbucnească. Anglia nu putea să cedeze, -
Germania nu putea să na lupte pentru locul pe 
care îl vota. 

Răsboiul de astăzi este rezultanta inevita-
bilă a acestei formidabile ciocniri de interese. 

Conferentiarul termină sperând că princi
piul de patrie dus în actualul răsboiu până la 
culmile sublimului, ne va .notări- şi ne va că
lăuzi şi pe noi în aceste grele momente". 



~~ i 
(ţ .,/ 

„ • ... 

... ,-

1; . .., 

j .,.. 

Mercuri, 24 Martie 19l5. 

Interesele Italiei atinse în cazul 
căderii Dardanelelor. 

Ce spune un oficios italian. - Italia are inte
rese potrivnice triplei întelegeri în Mediterana 
orientală. -

Ziarul „Moldova", de sub directiunea dlui P. 
P. Carp, publică următoarele: 

Dăm mai jos rezumând o parte din artico
lul „Italia şi Mediterana de răsărit" al oficiosu
lui „Giornale d' Italia", din care se de tasează 
lămurită credinta că interesele Italiei în Orient 
ar fi grav atinse dacă tripla întelegere ar isbuti 
să puie stăpânire pe Dardanele si Bosfor. 

Iată articolul: 
„Atacul flotei anglo-franceze la DardaneJe ar 

putea fi prologul unor mari evenimente cari 
s'ar resfrânge în mod hotărîtor poate, asupra 
soartei viitoare a Mediteranei răsăritene si nu 
se poate ca Italia să nu urmărească cu mare a
tentiune cele ce se petrec în strâmtori si cari 
pot pune pe tapet probleme în directă ating(!re 
cu interesele noastre. 

Italia, putere mediterană prin excelentă nu 
se poate desinteresa de această problemă im· 
portantă, fie din motive economice, întrucât tra
ficul dela si spre Dunăre şi Marea Neagră, este 
în foarte strânsă legătură cu activitatea comer
cială italiană, fie din raţiuni politice, fiind că o 
creştere a forţelor navale cu ba~inul Meditera
nei ar putea avea urmări incalculabile asupra 
situatiei dintr'o mare care este în atât de bună 
parte a noastră. 

Cât priveşte viitorul Turciei asiatice în ur
ma fortărei strâmtorilor. şi a desfăşurării con-

. flictulu:i între natiuni, întelege oricine că nu 
poate lăsa indiferentă Italia. In cazul unei pră
buşiri a imperiului otoman, şi în caz de schim
bări radicale în echilibrul politic militar şi eco
nomic în peninsula balcanică, şi mai ales în Asia 
miGă, turcească şi îndeosebi în regiunea Medi
teranei orientale. Italia n'ar putea rămâne de-o 
parte, rămânând cea din urmă, fără să-şi com
promită iremediabil viitorul. 

Toate acestea sunt de evidentă elementară 
şi Italienii le pricep de sigur cu acelaş insttnct 
care 1-a condus, şi-i va conduce peste ma·re. şi 
către coastele Mediteranel. Ne pare folositor 
cu toate acestea să atra2em atentia opiniei vn· 
bJice asupra nouilor complicatiunl, cari se ivest,; 
la orb'i\flt şi cari cer ca Italienii să aibă deplină 
conştilntă de gravitatea momentului şi să fie 
predtiti la toate. 

Nu există nimic mai primejdios decât a so
coti Italia ·ca o entitate aparte, care poate să 
evite multele şi gravele repercusiuni ale riis
baiulzzi mondial. Nimic nu poate fi mai primej
dios decât a ne lăsa târâţi de iluzii dulci, a pă
stra o fantastică resemnare, e ne sprijini pe spe
ranta şubredă a unei eterne şi neconditionate 
neutralităti. ln laboratorul uriaş al răsboiului se 
făureşte noua Înfăţişare a lumii. Italia nu poate 
aştepta în iner(ie neputincioasă până ce schim
barea formidabilă o va diforma şi înjosi; ci tre-

-buie dimpotrivă, prin orice mijloc să obfie ca ea 
s' o ridice, s' O' avantajeze, s' o facă mai bună. 

" 
Răsboiul. 

Teiegrame ·oficiale. 

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

Berlin. -'- Dela cartienil principal german se 
a nuntă: Pe câmpul de răsboiu oriental: După o 
scurtă luptă spre sud dela Memel şi după lupte în
dârjite pe străzi i...am alungat pe Ruşi din acest 
oraş. Hoardele ruseşti au jefuit şi au dus cu care 
peste hotare sub scutul trupelor ruseşti averea 
particularilor. Asupra acestei proceduri vom re
veni încă în a,J1 comunicat. Spre nord dela Marien-

~, 

pol Ru:şii, respingându-le noi atacurile lor, au a-
. vut mairi pierderi. Atacurile Ruşilor sosite ziua şi 

noaptea împotriva noastră spre apus dela lednoro
zek şi spre nordost dela Prasnis, precum şi spre 
nordvest dela Czeichanov, s'au prăbuşit în focul 
nostru. In luptele aceste am făcut prisonieri 420 
de Ruşi. 

Pe câmpul de răsboil!- occidental: Incercarea 
f"'rancezilor întreprinsă în cursu.I nopţii, de a o
cupa poziţiunile noastre de pe coaista de miază

noapte a înăltimei Loretto a eşuat. Deasemenea a 
dat greş şi atacul Francezilor în Champagne, ~pre 
nord dela La Mesnil• Toate silintele francezilor 
ca să recucere:aiscă pozitiHe pe Reichsackerkopf, 
au fost zadarnice. 

Trupele austro-ungare au trecut „ 
Prutul. 

Bucureşti. - Ziarelor româneşti H se tele
grafiază din Herta: După informatiunile câşti
gate din Cotu-ttotin şi Molnita, trupelor austro
ungare le-a reuşit de fapt să treacă peste Prut. 
Câteva unităţi de trupe au ocupat .poziţiunile 

1Ruşilor din Mahala ş.i Rarancea. Austro-uingarii 
au oontinuat azi să avanseze. Artileria austro
ungară împuşcă mereu bateriile ruseşti, cari însă 
nu răspund. 

1Ruşii şi-au retras 
1

grosul trupelor din bătaia 
tunurilor aiustro ... ungare, lăsând în urma lor nu
!111lai ipatrule mai mici de -infanterie. Rezultatul 
constatat al lupte'lor de până acum e că trupelor 
austro-ungare li-a reuşit să treacă pe malul 
stâng al Prundui. 

~ 

.Cernăuti. - Atacurile, cari le repeţesc Ru
şii de o săptămână zilnic cu forte tot mai nu
măroase au fost respinse de soldatii noştri, 
multumită tenacităţii lor şi conducerei înte
lepte. Infanteria rusească, care înaintează cu 
noui ajutoare a fost atacată de trupele noastre 
de partea nordică a Prutului. Atacul nostru 
sprijinit de artilerie a fost extraordinar de ve
hement încât rândurile duşmanului s'au clătinat 
ceeace a avut de consecinţă că trupele noa
stre au câştigat corespunzător teren. Intune
cându-se, lupta a încetat şi soldaţii au ocupat 
teritorul de pe care l'au alungat pe duşman. 

Noua grupare a armatei sârbeşti. 

Niş. - „Drezd" anunţă că la ordinul statu
lui major sârbesc s'a sistat pe 3 zile circulaţia 
de trenuri, î·nrtebu·intându-le aceste pentru o 
nouă grupare a armatei sârbeşti. 

Bulgaria nu permite trecerea tru· 
pelor ruseşti. 

Berlin. - „Vosisohe Zeitung" anunţă: Gu
vernul rusesc a cerut permisiu:nea dela Bulga
ria, ca să debarce trupe la Burgas. Aceste trupe 

·ar avea destinatie să treacă prin Bulgaria şi dela 
KirkAlisse să meargă Ia Adrianowl. Bulgaria 
a refuzat însă cererea Rusiei. Cu forţa Rusii nu 
vor putea debaf'Ca trupe, căci portul Burgas e 
închis cu mi1ne. 

I Soartea reformelor agrare în România. 

Bucureşti. - Deşi reformele agrare vor fi 
mtârziate pentru moment, din cauza evenimen
telor, ministrul domeniilor nu pierde timpul şi 
pregă.teşte cu activitate tot materialul de care 
va avea nevoie în vederea acestor· reforme. 

Ministerul studiază în amănunte, între altele, 
marile reforme agrare efectuate în Rusia dela 
1906 la 1912 de ministrul Krivochaine, reforme 
cari oferă atâta analogie cu acelea pe ca;i le 
avem de realizat în România, precum şi mă
s1zrile cari au fost luate pentru colonizarea Pru
siei orientale. 
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Noui contingente sub arme În Rusia. 
laşi. - Din Kişinău vine ştirea că toate tru

pele ruseşti, cărora li s'a comJJlectat instructia 
în timpul iernei prin diferite !!arnizoane ale Ru
siei, au fost pornite spre câmpul de luTJtă. 

Actualmente în Rusia s'au chemat noui con
tin!!ente su/J arme, a căror instrucţie va fi fă
cută de cadetii şenalelor militare din Rusia, cari 
au fost avansaţi ofiţeri. 

Luptele în Carpaţi .• 

Viena. - Dela cartierul pressei se anunţă: · 
Ruşii fartează din nou frontul din Carpaţi. Ieri 
la miezul uoptii Rusii au pornit atacul general 

. în toate sectoarele frontului dintre Duela şi 
Ujoc. Munţii, pădurile şi văile, ce alternează 
pe acest câmp de răsboiu, e unul din cele mai 
grele, şi asa lupta se fărămiteşte în nenumă
rate încăierări mai mici. Din mult~ puncte a 
sosit ştirea, că Ruşii au fost respinşi, în cele
lalte lupta continuă. 

Răsboiul se va decide înainte 
de Iunie. 

Ziirich. - Un diplomat rus a declarat, că 
conducerile armatelor franceză şi engleză au 
făcut o socoată greşită, dacă şi-au întemeiat 
planurile pe speranţa că fortele armatej ruseşti 
sunt inepuizabile. Armata rusească nu e mai 
mare decât armatele împreunate austro-ungară 
şi germană. După părerea acestui diplomat 
răsboiul mondial se va decide încă înainte de 
Iunie. 

-·· Rusia trimite munitie În Serbia. 

Oalati. - Guvernorul Basarabiei Gulhoern 
şi generalul Sobrovin, însotiti de doi· coloneii 
au sosit ieri aci. Vizita oaspetilor ruşi e în le
gătură cu transportarea de arme si muniţie în 
Serbia. Transportarea se va face, cu 40 şle
puri şi cu toate vapoarele comerciale ruseşti 
ce se găsesc în porturile Dunărei. 

Discursul ministrului de flnante 
francez. 

Paris .. - Camera franceză a votat în şe
dinţa de Sâmbătă proiectul despre urcarea la 4 
şi jumătate miliarde a bonurilor de tesaur. 

Ministrul de finanţe Ribot a declarat, că 
reuşita bonurilor de tesaur a întrecut toate aş
teptările guvernului. Ministrul a declarat, fiind 
aprobat viu de întreagă camera, că se vor ivi 
încă mari greutăţi, dar visteria statului le va 
suporta şi pe aceste. Ribot a raportat apoi a
mănunţit despre cheltuielile de răsboiu. a că
ror urcare e probabilă, mai cu seamă în urma 
expeditiunei împotriva Dardanelelor precum şi 
prin ajutorarea ce va fi să se dea locuitorilor 
din ţinuturile ocupate de trupele duşmane, ime
diat după eliberarea acestor tinuturi. Ministrul 
a constatat cu deplină mulţumire. că viata co
mercială s'a pornit din nou şi darea de venit 
sporeşte. Incepând din ziua în care se va în
cheia pacea se poate aştepta o ameliorare eco
nomică, care-i va da frantei posibilitatea să 
treacă biruitoare peste toate greutăţile! Ribot 
provocându-se la politica si comertul cinstit a\ 
Franţei şi-a încheiat discursul cu următoarei~ 
cuvinte: Spunem publicităţii adevărul curnt, 
nu avem nici motiv, ca să ascundem adevărata 
situaţie. 

Discursul ministrului a fost întâmpinat cu 
mult entuziasm. Camera a hotărât ca discursul 
să fie tipărit şi afişat în toate comunele f rantei. 

Camera a mai votat şi proiectul despre îm
prumutul ce se va da aliatilor. · 

.fiind interpelat, Ribot a declarat că Franta 
a dat împrumut numai Belgiei şi Serbiei. ceea
ce va aproba ori şi cine. (Aprobări). Ministrnl 
a mai adaos că s'au emis în favorul Rusiei bi
lete tesaurarfale fără camătă. 

Pre2ăttrlle militare ale Greciei. 
- O declaratle a dlul Radoslavoff, 

Sofia. ·- „Balkanski Tribuna" scrie: D. l(n
luseff girantul legaţiei bulgare din Constanti
nopol se află aci şi zice că asta e în legătură cu 
noui remanieri di1~matice. Dânsul ar rămâne 
aici ca, secretar general la minister si actualul 
d. Ratcho l(oseff ar fi numit titular ta C-0nstan. 
tinopol. 
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.Persoane sosite din Xanti spun că de un 
timp de vreme încoace Grecii depun toate si
lintele pentru a întări puternic. granita. 

Acuma s'au confirmat pe deplin că înainte 
de a isbucni criza ministerială în Orecia, che
stia amestecului Greciei în răsboiu, împotriva 
Turciei fusese hotărâtă în senz determinat de 
cabinetul Venizelos. Această demisiune fusese 
anunţată g-uvernului bulgar şi se întrebase, prin 
reprezentantul grecesc de aici. d. Naum, care 
ar fi conduita Bulgariei în cazul unui răsboiu 
greco-turc. 

D. Radoslavoff a răspuns că Bulgaria va 
păzi strict şi leal neutralitatea, neavând nici o 
intenţie agresivă fată de Grecia. Tot în acest 
senz ar fi făcut declaraţii şi reprezentantilor 
englezi şi francezi. 

După cele din urmă ştiri guvernele bulgar 
şi francez ar fi foarte deziluzionate de purtarea 
Greciei. \I:. 

\ 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 23 Martie 1915. 

PENTRU NRUL NOSTRU DE PAŞTI pe 
seama- rănitilor români am mai primit dela dnii: 

Dr. Bâcska'Y Bela, medic Arad 3 cor. 
Liviu Chiriei, Şirta 5 cor. 

Total 8 cor. 

vadă vie, că ce rezultate frumoase poate adu
ce vointă firmă şi însufleţire pentru o cauză 
nobilă. - (Drap.) 

Vitejia unui sergent român. Zilele acestea 
am avut prilejul să vorbesc cu un căpitan din 
regimentul de infanterie 33 din Arad, care, re
întors de pe d'trnpul de luptă, a petrecut câteva 
zile în Braşov. Notez că dl dtpitan nu e român. 
ln decu,rsul L'Onvorbirei noastre dl căpitan a avut 
multe cuvinte de laudă la adresa soldaţilor ro
mâni din acel regiment, în care, precum se ştie, 
se află vre-o 70 % Români. Durere - că şi acest 
regiment românesc ca şi celelalte regimente aT
delene a suferit iinari pierderi în luptele din Car
paţi, unde luni întregi a dat piept cu un duşman 
superior. Din n11.1meroasele scene de răsboiu po-
vestite retin cu deosebire un<4 care m-a impre
sionat mult. 

Unll'l din cei mai viteji şi devotaţi soldaţi din 
secţia de mitraliere - îmi povestea căpitanul 
- era sergentul Maxim Neamţ, ~fecior de ţăran 
di1n oomuna Şiria. Soldat din creştet până în 
tălpi, aveam în el o deosebită încredere, fuind 
pe lângă toate şi un abstinent: nu bea nici fuma. 
ln urma .purtării sale vitejeşti a fost avansat 
încă în pr·in1ele luni ale răsboiului pe câmpul 
de luptă fa ·rnngul de sergent major titular. 

In una din numeroasele lupte din Carpati 
de pe la sfârşitul l1unei Ianuarie câteva compănii, 
la care erau ataşate şi mitralierele, ajunseră în 
mare strâmtoare şi fură nevoite să se retragă 
cu simtitoare pierderi în fata unui duşman su-· 
perior. Pe lângă morţi, răniţi şi prizonieri ră-

Sinodul parohial român Kr. or. din Buda· mase pe teren într'un Joc mai ascuns şi mitra
pesta. Duminecă în 7 Martie s'a întrunit la Bu- liera condusă de sergentul major Neamţ. 
dapesta, sub prezidiul P. Cuv. Sale Ghenadie Scăpat teafăr dni această î111căerare, deşi se 
Bogoevici, Sinodul parohiaf al comunei biseri- opuse câtva timp în fmntea soldaţilor săi năvă
ceşti române gr. or. din capitală, iar notar al J.irei duşmanului numeros, şi sosind la adăpost, 
adunării a fost d. N. Comşa, stud. în drept, abs. r;u s'a putut împăca cu gândul, ca mitraliera să 
de teologie. ,rămână în mfmile duşmanului. Luă deci hotărî-

P. Cuv. Sa în discursul de deschidere a pa- rea ca noaptea să se întoarcă I.a locul, unde se 
rentat în cuvinte mişcătoare moartea fostulvi dăduse ziua lupta, ca să vadă de soartea mi
preşedinte al comitetului parohial: Dr. George tralierei. In scopul acesta se ,prezentă coman
Serb, care dela înfiinţarea parohiei a fost unul dantului bataJ.ionului şi ceru permisia să se re
dintre cei mai zeloşi membri ai bisericei. Mem- întoarcă Ia locul buptei. Profund impresionai! de 
brii sinodului prin ridicare în picioare au dat planul viteazului serg·ent, comaindantuI i-a pus 
expresie doliului fată de perderea acestui frun- o patrulă la dispoziţie, iar câţiva of,iteri i-au pus 
taş al coloniei române din Budapesta. S'a ho- î.n veder,e o sumă mai mare de bani, dacii va 
tărât să se trimită văduvei o scrisoare de con- aduce mitraliera. 
dolentă şi din partea sinodului. Sergentul-major Neamţ a şi plecat noaptea 

Domnul epitrop Gheor2he Radulescu, ce- pe la 11 la locul luptei, unde a sosit pe 
teşte raportul despre starea materială a bise- la 1. Trecând peste ·cadavrele celor căzuţi, 
ricei şi al fondului de zidire. s'a furişat până la ascunzătoarea, unde spre 

Din raportul comitetului parohial pe anul marea sa buieurrie a găsi1t mitraliera cu toate 
t1 ecut, reitse, că averea biserieci, într' un sin- aocesoriile, pe care a adus-o, nesupărat de ni
gur an a crescut cu 3726 cor. Nu e mare suma menea, în tabără, unde a fost felicitat de toţi 
aceasta, dar ţinând seamă, că Budapesta nu ofiterii în frunte cu colonelul Vallner, care a 
este oraş cu· multă populaţie românească, ci strâns mâna bravului sergent major. A şi avut 
abia 65 de familii româneşti fac parte ca mem- mare noroc sergentul Neamtu, căci o companie 
brii ai parohiei - vom înţelege că o asemc- a reg. 33, care plecase în zorile zilei Ia Jocul 
nea creştere de avere este un semn îmbucu- luptei din ziua premergătoare, a fost atacată 
rător. Dăm aici câteva cifre mult grăitoare: din trei părti de un duşman superior. 

,Averea economisită prin epitropie pentru Pentru fapta sa vitejească sergentul major 
fondul de zidire al bisericei este de 12.565 co- titular Neamt a fost avansat la rangul de ser
rane 66 fii. fondul corului este 3040 cor. ln- gent major şi a fost distins cu medalia de argint 
ventariul Capelei: 4335 cor. 52 fii. ventru vitejie el. li. 

:Rezultatul colectei pentru fondul de zidire Sergentul major Neamt - a încheiat că-
este 38.421 cor. 89 fii. Subscrieri pentru acest pitanul - ne oferă o pildă strălucită, cu ce 
scop ce mai sunt, de încassat: 17.834 cor. SO conştientiozitate şi curaj îşi indeplinesc subo
fil. Mai sunt apoi plasate diferite sume pe Ia fiterii români datorinta lor pe câmpul de o-
băncile româneşti din provincie, pentru f.0n- noare. (Gaz. Trans.) 
dul de zidire al bisericei române. Mai adău• Maşlnele germane de săpat tranşee. Revista „La 
gând-se acum şi frumoasa sumă de 20,000 cor. Nafure" în numărul aPărut acum în urmă, se ocupă 
lăsate de regretatul Gheorghe Serb iarăş pen- într'un articol de o inv~ntie, pe care Germanii au apii
tru acest scop frumos - putem spune, că pa- cat-o cu mult folos în actualul răsboiu. 
rohia română dispune acum de o avere ce se E vorba de maşinile de săpat tranşee, din cari câ-
apropie de o sută de mii de coroane. teva exemplare după cum semnalase pressa, acum .::â· 

Sinodul şi-a exprimat multumirea protoco- tăva vreme au căzut în mânile aliaţilor, deoarece ina
lară vrednicului epitrop d. Gheorghe Radti- micul surprins de inundaţia Yserului, {l'a mai avut vre
lescu, care dela înfiintarea parohiei a purtat me să Ie scoată.· 
în mod desinteresat şi cu un zel vrednic de Intrebuintarea acestor maşini, de către Germani, la 
toată lauda socotelile bisericei, înregistrând an săparea tranşeelor, dovedeşte odată mai mult cu ce spi. 
de an, tot mai multă avere crutată şi adunată rit metodic şi ştiinţific şi-au organizat şi preparat ar-
din jertfa putinilor membri ai bisericei. mata de răsboiu. 

La prezentarea socotelilor fondului de zidi- In lucrările de tranşee din Flandria şi se pare chiar 
re al bisericei, unul dintre fruntaşii Românilor din Champagne, Germanii s'au folosit aproape exclusiv 

·din Budapesta, d. Ioan Kanidaky; mare pro- de aceste maşini, făcând astfel o economie de vreme şi 
prietar, a depus rata ultimă din sumă suhscrisă de brate extraordinar de mare. 
·pentru fondul de zidire al bisericei: 1000 cor. • Aparatul functionează în felul unei locomotive şi per
Intreg sinodul a erupt în~trigăte de „Să tră- sonalul care-l necesită este de cel mult trei persoane: 
iască" Ia adresa donatorului. un mehanic, care aşezat deasupra săpătorului automat, 

După reconstruirea comitetului par<Wiial pe conduce şi îndreaptă aparatul în direcţia cerută, un şo~ 

Maşina este astfel alcătuită încât să, se găsească 
în tot timpul lucrărei deasupra solului, astfel că numai 
s:ipătorul cc se află la partea din urmă a maşinei intră 
adânc în pi'imânt. Acolo nenumărate cutite foarte rezi
stente sapă cu o iuteală uimitoare: iar ţărâna este ridi
cată de un transportator, prevăzut deasupra săpato

rului si v:irsarn într'o parte, la oarecare distantă. 
Preţul la care se ridică metrul cub de săpătură cu 

ajutorul unei asemenea maşini. este <le fr. 0-0.5. Dacă 
mai avem în vedere atât iuteala cu care se execută, 111 

acest chip săpăturile cât şi duritatea cuţitelor ce rezistă 
în miilociu patru săptămâni, nu e de mirare că spiritul 
practic şi inventiv al Germanilor a căutat să se folo
sească de un mijloc atât de dibaci pentru executarea 
lucrărilor de fortificaţie, în campanie. 

Ultima oră. 
CONCENTRĂRI DE TRUPE IN NORDUL BA

SARABIEI. 

Iaşi. - ln prezent, în nordul Basarabiei se 
află concentrate numeroase trupe militare ru
seşti. 

După cât se află, acestea sunt trupe cari 
n'au intrat încă în luptă şi majoritatea lor sunt 
din districtul Kievului. 

UN CONSILIU MILITAR PREZIDAT DE TARUL 
NICOLAE. 

laşi. - Din Kişineu vine ştirea, că o telegramă 
sosită acolo din Petrograd, anuntă că la cartierul 
general al armatei ruse din Polonia rusească va 
avea loc un mare consiliu militar la care vor lua 
parte principalii comandant! ai armatelor ruse, ge
neralul Pau şi generalisimul armatei ruseşti, ma
rele duce Nicolae. 

Acest consiliu va fi prezidat de tarul Nicolae 
şi se spune că va lua importante decizii cu privire 
la mersul răsboiului pe frontul răsăritean. 

25 MII DE SOLDA îl AM AVUT IN PRZEMVSL. 

Budapesta. - Vestea despre căderea Prze
myslutui a pricinuit mare consternare în partidul 
muncei. Baronul Hazai, ministrul apărărei tării, 
a dat deputatilor asigurări liniştitoare şi a decla· 
rat, că după infonnatiile ce detlne din sursă compe
tentă, noi am avut în fortăreată maximum 25 mii 
de soldati, câtă vreme armata asediatoare în timpul 
din urmă scăzuse la 80 mii. A vantaiul situatiei noa
stre militare - a spus baronul Hazai - micşorea
ză importanta căderel Przemyslulul. 

( 

RELUAREA BOMBARDĂREI DARDANELELOR. 

Rotterdam. --. Se anunţă din Londl'lt'! 2 vase 
de răsboiu panterate engleze şi 2 vase danterate 
franceze sunt în drum spre Dardanele. Imediat ce 
vor sosi, flota unită va relua asediarea strâmto
rilor. 

Azi flota rusească s'a ivit la intrarea nordică a 
Bosforului. 

Englezii proiectează 'debarcarea unul întreg 
corp de armată la Dardanele. 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

- Librăria diecezană din Arad are 
depozit mare de ornate, prapori şi 
recvizite bisericeşti (potire, crud, ri· 
pide, candele, cădelniţe). 

Cereţi catalog. · 

Se caută 

UN PRACTICANT SAU PRACTICANTĂ 

de farmacie. Conditii favorabile. 
Doritorii de a ocupa acest post tre
buie să aibă testimoniu de maturi-

tate şi domnii să fie scutitl de ser· 
viciul militar. Pentru lămuriri mai 
detailate a se adresa dlui COR
N EL D EMETER, apotecar în 

Szâszvâros. 
alti trei ani se închide sinodul, care este do- feur şi un aiutor. (De 2388-3) 
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