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După răsboiu. 
Arad, 3 Martie. 

Două învăţături au fost mai rales atinse 
de marele răsboiu european: religia prea ma
terializată şi socialismul prea idealizat. Răs
boiul european ·a arătat de o pairte că religia 
de stat e -0 ficţiune prea învechită, .de altă 

parte că socialismllil internati·onaUst e o min-

ciună prea prematură şi oricare ar fi sfârşi

tul acestei gigantice încăerări, unul d)n re

z11Itatele lui va fi făiră îndoială o- slăbire pre-

. tutindeni, şi a dominaţiunei clericalilor şi a 

politicei interna ţionalişti'lor. 

Posibilitatea ·unui ·răsboiu european, in 

care guvernele militariste şi - în unele ţări 

- reacţ:onare, au fost şi mai sunt susţinute 

de socialiştii internaţionalişti, 

posibilitatea acestui 

răsboi:u a dovedit, cred, şi celor mai farnatid 

internaţionailişti, că politira lor a dat faliment. 

-Moartea socialistrnlui german f rnnck pe 

-câmpul de luptă din Belgia e o dovadă, că 

socia11f.smul pentru mult timp încă e şi va ră

mânea naţional; arată că internaţi-0nalismui. 

întrucât nu isvoreşte în mod firesc din tre

buinţele vieţii, nu trebue transformat în pro

gram politic. 

Sodalismul ca doctrină a 'luptei de clasă 

e un adevăr; socialismu1 ca mişcare politică 

Rugăciune. 

(După Rabindranath Tagore). 

ln ţara 'n care a murit robia 
Si frzmţile se poartă ridicate 
$i legile dau tuturor dreptate, 
Cclzându-le celor trnf aşi domnia. 

Unde-i slăvita pace între gloate 
$i 'nvinsă cade 'n luptă sărăcia 
Şi 'n viitor zimbeşte bogăţia 
Celor cu Sllfletele 'nviorate. 

Unde gândirea liberă străbate 
Câmpiile întinse-ale culturii 
Si ca un vis urât: povestea urii 

S' a stins în groapa vechilor păcate.„ 
- /11 ţara-aceasta-a libertăţii sfinte 
S' ajungă falnic neamul meu, Părinte! 

11111.' (Spital). Cassian. 

menită să desrobească m1lioane de muncitori, 
e un produs firesc al} vieţei. Câ:nd însă socia
lismul vrea să fie prea idealizat, când alătu
rea de o doctrină ştiiinţifică, ·alătrnrea de o 
mişcare po!litică rea1lă, mulţi s'au silit să în
troducă în programul socialist un vis - fru
mos, dar to-tuş vis-- suferă şi doctrina ştiin
ţific~ şi mişcarea politică. Mai mult: 1nter
naţiona-lismul, aicest vis frumos, transformat 
îr; lozincă politică poate duce câte odată la 
rezultate cu totul opuse, poate dwce, oric.1t 
ar părea de para'doxa;l, fa.„. robia 1J1aţională . 
(Vezii: de ex. teoria ilui K. Ma:rx în privinţa 
Slavilor din Germania). • 

Invăţături analoage putem t·rage din rea
!itatea ce ne înconjoară şi în ce priveşte reli
gia de stat. 

* 
Posibilitatea unu1 răsboiu european între 

~poipoarele creşti·ne cele mai civHizate e în 
stare să dovedească şi cclOT mai fanatici cle
ricali, că religia de stat nu are aproape m
mic comun cu Dumnezeu, ca expresie supe

rioară a dragostei şi misericordiei. Religia de 
stat, caire în fond nu e decât o formă de do
minatiwne cn ajutorul ideei lui D-zeu, poate ii 
declamtă de pe acum în stare de banorută 
fra uduloasă„. 
- „.Orice aţi susţine, poziţia icea mai difi-

cilă în a.ctualul răsboiu, nu e nici a triplei
.alia·nţe (în care creştina ltailie a fost înlocuită 
ele. păgâna Turcie), nici a triplei-înţelegeri 

(destul de î:nrudită -de altfel cu Japonezii, 
Induşii, Tu-rooşii etc.) - poziţia cea mai di-
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ficilă e a foi... Dumnezeu, tocmai pentru că 
pre.a a fost materia1izat de guvernie1 

• 
Jn fiecare minciună există un pic de ade

văr; în „minciunile convenţionale" - după 

fericita expresie a lu~ Nordau - se pare că 
adevărul e fondul curat, minciuna - forma. 

Adevărat, că momentul idea;list, naţional 
şi sentimental, este o realitate î1J1 viata omului 

(indiferent cum va· fi numit acel element: 
Dumnezeu sau ideal ştiinţific), minciună e tot 
tdificiul biserk:ei de stat: care în lf'ealitate nu 
are nimiic ideal în sine; adevăr e că, oame.~ii 
sunt conduşi în viaţă de principiul luptei pen
tru existenţă; minciună e- că trebuinţa de li
bertate şi ega:Iitate, ·produse fireşti ale luptei 
pentru existenţă, duc la înfrăţirea univer
sală, internaţională, în contra tendinţelor de 
viaţă naţiooo.4ă a tuturor popoarelor. 

Şi t<Jtcma~ momentele critice ale omenirei 

- cum e fă.ră îndoială cel de faţă - sunt 
menite să deosebească adevăru!{ de minciună. 

fie ca 'marele răsboiu.·european, acest 
calvar al Ell'fOpei contemporane, să distrugă 
tot ce a fost mindună în viaţa noastră. fie . 
ca ma1rele răsboiu european, -să distrugă is
voru:l tuturor minciunilor vieţei -politke, so
ciale şi religioase - cangrena robiei.. 

Să nim)cească pentru totdeauna robia sub 
toate formele ei, Tobia politică î·n numele sta
tului, robia religioasă, în numele bisericei, r0-
bi-a naţiuni'lor mici, în numele celor mari.„ 

-I La locurile sfinte. titori, trece ca o suflare dumnezeiască, nu este ! de mirare. Dar deşi această suflare se află şi la 

1 . In 1914, o carte cu titlul Ierusalim, cu o co- ortodoxi, ea ridică mai des pe catolici. Catolicii 
l roană de spini împrejurul !Unei prea frumoase au în religiunea lor o disciplină ce stăpâneşte 
1 -ilustratiuni de o simplitate clasi-că, înfăţişând o pe om din leagăn chiar şi ce-l robeşte într'atâta, 
I gru?~~. de Izraeliţi. cari. privesc la st~aua ce în cât înseş ştiinţele evidente, dispar dinaintea 

a rasanl spre a vesti naşterea Domnulm nostru cuvintelor fără replică: „crede şi nu cerceta"; 
Isus Christos nu este, în împrejurările de azi, sau dinaintea acestei-lalte formulări: „/n credintă 
un mic eveniment. este mântuirea". 

D. Mestugean, deşi nu se află în afară de Foarte atingător este pentru mine, că un cre-
lTiişcarna -contimporană a culturei _ sau, poate ştin dela noi,- creştin al :iilei de azi - s'a dus 
din această cauză - a descoperit, în anul 1914, la Ierusalim aşa cum se duceau poate şi cei din 
că orke 5tiintă este, în fond, mutabilă, şi -că, nu- veohime cari fuseseră ajunşi de vântul îndoelii 
mai credinţa este adevărul etern, deşi evolutiv, şi car·i se întorceau - după cum s'a întors şi 
al oricărei taine. Mestugean - cu totul şi cu totul îmbrăcaţi in 

· •Poate că dânsul va fi plţcat la Ierusalim, hlamida dumnezeiască a luminei luminilor. 
după cum pleacă şi multi altii; dar ce era în su- _ Eu, am cetit cartea pe care acest valoros 
fletul lui în stare de germen, s'a desvoltat pe confrate a scos-o de sub tipar, cu multă luare 
pământul rninun~lor - în ţara lui David şi a lui aminte. Voiam să-mi dau seama dacă un om al 
Solomon şi în ţ.ara Noului Testament, cât şi fn veacului în -care numai Viţelul de aur şi Forta 
a prea umilitului din iesle, Mântuitorul lumei. brutală au altare, mai poate să fie mântuit, şi 
Copilăroasă legendă, ea, .pentru cărturarii şi daieă poate să mântuiască şi pe ceilalţi. 
far-iseii Nmp-ului nostm, poate să nu însemneze I-am răsfoit dar cartea. M'am uitat la gra
dedt un basm. Pentru credinţă - pentru a'<---ea- vurile ei ce, toate, sunt nespus de interesante; 
stă pornire sufletească ce este ştiinţa-ştiintelor, · am compătimit asupra tristetei Casei române 
- dânsa se va îmbră'C-a însă veşnic într'o manta di.n IerusaHm · m'am minunat că Evreii au un 
de}az.e ~ălucitoare de lumină, după cum s'a îm- gimnaziu aşa' de impunător ca cel din laffa, 
bracat ş1 pentru d. Mestug-ean. ' I m'arn plimbat ou el prin piata oraşului sfânt; am 

Să găseşti că pr.in clrti scrise de oameni sim- străbătut tot cu Mestugean stradele înguste de 
----------------------~~~~~----------::: Numărul poporal pe I an 4. cor. Preţul unui e~emplar IO iilerL Numărul poporal pe ~;, an 2 oor 
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Pag. 2. „~OMÂNUL" 

Jertfa Românilor pentrn tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna BOLDUR, comitatul Caraş· 

Severin pe câmpul de luptă. 

Nicolae Părtan, 33 ani 
George Cereantu, 30 ani, 1 copil 
George Ardelean, 31 ani, 3 copii 
Romul Maga, 31 ani, 1 copil 
Damaschin Trlpon, 32 ani 
Ioan Gaşpar, 33 ani, 3 copil 
Ioan Visegan, 35 ani 
Mihai Tripou, 31 ani, 2 copil 
Constantin Goloşie, 31 ani, 1 copil 

10 Nicolae Laudacescu, 26 ani, 1 copil 
Traian Vodă, 27 ani, sergent- maior 
Nicolae Vodă, 25 ani, stegar (fiii preotului) 
Ioan Leucuş, 27 ani 
Vasilie Leucuş, 23 ani 
Nestor Mutlu, 30 ani 
Constantin Părtan, 23 ani, 1 copil 
Iulian Blajovan, 31 ani, 2 copii 
Vasile Balinton, 23 ani 
Dionisie Cârmo, 21 ani 

20 Nicolae Moisă, 23 ani, 1 copil, rănit 
Ioan Laudacescu, 25 ani 
Ioan Laudacescu, 28 ani, I copil 
Nicolae Ciucure, 25 ani, 1 copil 
Nicolae Ţăran, 33 aul, 3 copil, rănit 
Lazar Gerga, 31 ani 
Lazar Cicure, 27 ani, 1 copil 
Constantin Vodă, 31 ani, 1 copil 
Dionisie Cocârlă, 21 ani 
Dimitrie Mutiu, 29 ani, 1 copil 

30 Vasille Bireu, 23 ani 
Ioan Patr, 27 ani, 1 copil 
Nicolae Ardelean, 29 ani, 1 copil 
Nicolae Ardelean, 24 ani 
Dimitrie Polenar, 24 ani 
George Laudacescu, 41 ani, 5 copil 
Nicolae f ottun, 22 ani 
Ioan Laudacescu, 27 ani, 2 copii 
Constantin Eneşca, 22 ani, 1 copil 
Dimitrie Cerneanţil, 27 ani, 1 copil 

40 George Mutiu, 32 ani, t copil 
Ioan foltun, 37 ani, 2 copii 
Damaschin f ol tun, 29 aai, 2 copii, mort 
Nicolae Leucuş, 23 ani, 1 copil 
George Moisă, 36 ani, 3 copii 
Ioan Molsă, 22 ani 
Constantin Leucuş, 29 ani, 2 copil 
Vasile Eneşca, 22 ani, 2 copii 
Vasilie Muntean, 22 ani, 1 copil 
Damaschln Leucuş, 26 ani, 2 copil, rănit 

50 Ioan Juratu, 28 ani, 2 copii 
Ioan Muntean, 30 ani, 1 copil 

' 

sub răocoroasele bolţi de piatră ale uriaşelor 
clădiri, şi am lăsat să-mi fie furati ochii - dacă 
nu inima - <le adâncii ochi a4 femeilor d)n Bet
leem. 

Dar Sfântul :Mormânt, mormântul Do~mului 
nostriu Isus Christos el însuş cu catarpeteasma 
fo.i ·cea rprea încărcată de aurării şi de pe zugră
veli, de candeli şi de lumini, m'ar fi fă-cut să 
zimbesc, dacă n'aş cunoaşte în deajuns sufletul 
omului, - suflet ce e aşa mare şi ce se străvede 
mai totdeaiuna atât <le îmbucăturit şi de mic 
,pdntre îmbrăcămintea lui trupească. 

Bieţii oameni, cari au crezut şi cred! Ei n'au 
ştiut ce să mai aducă la mormântul Mântuitoru
lui, ş.i cu ce să-l mai împodobească! 

Dealtfel, toate acele podoabe, sunt tr:ebuin
cioase omului, pentruca el să întruchipeze ast
fel frumusetea şi strălucirea lui D-zeu. 

De altminterii, ce ar însemna în oohii noştri, 
chiar în ochii noştri cari s'ar întâmpla să fim 
cărturari şi farisei, un mitropolit, un rege, un 
împărat, dacă nu i-am vedea în pompa lor lu~ 
mească? La urma-urmei, şi ei sunt încărcaţi 
de giuy.aere, de aurării şi de tot ce-a născocit 
mintea omenească mai frumos pe acest pământ, 
fără ca, cu toate acestea, ei să apară scăz,uţi în 
fata noastră. Se poate zice eh.iar că: oricât va 
fi de mare omU:l, când el ni se arată in haine 
zdrenţuroase, cu degetele .picioarelor eşite din 
ghete afară, pentru noi - acel om, numească
se Victor Hugo sau Dante, va fi un oarecare, şi 

Nicolae Juratu, 34 ani, 3 copil 
Damaschin Laudacescu, 36 ani, 2 copil 
Petru Cocârlă, 29 ani, 1 copil 
Dionisie Mutiu, 36 ani 
Ioan Stoichescu, 21 ani 
Ioan Laudacescu, 32 ani, 3 copii 
Vasilie Laudacescu, 27 ani, 1 copil 
Dimitrie Laudacescu, 21 ani 

60 Ioan Eneşca, 23 ani, rănit 
Constantin Boncea, 22 ani, rănit 
Ioan Păcurariu, 28 ani, I copil 
Atanasie f oitun, 27 ani, 2 copii 
Ioan Luminosu, 31 ani, 1 copil 
Ioan Jurchita, 26 ani, 1 copil 
Ioan lovan, 21 ani 
Damaschin Prumoşescu„ sergent, 23 a., l c. 
Damaschin Ciucure, 33 ani, 3 copii 

, Ioan Laudacescu, 25 ani, 1 copil, rănit 
70 Ioan fottun, 38 ani, 6 copii 

Ioan Laudacescu, 33 ani, 4 copil 
Ioan Eneşca, 25 ani 
Nicolae Eneşca, 23 ani \· 
Vasilie Părtan, 23 ani 
Simeon Mutiu, 34 ani, 1 copil 
Eutimie Leucuş, 33 ani, 2 copil 
Ioan Leucuş, 27 ani, 2 copii 
Ioan Laudacescu, 23 ani 
Ioan Bredicean, 36 ani, 1 copil 

80 Consetan.tin Părângă, 23 ani • 
Alexandru Cercega, 21 aut 
Damaschin Blrăescu, 27 ani 
Ioan Birăescu, 29 ani, 2 copil 
Alexie Bălaci, 38 ani, 4 copil 
Vasilie Blajovan, 25 ani 
Ioan Mutlu, 40 ani, 1 copil 
Ştefan Fărcaş, 38 ani, 2 copii 
Rusalln Bireu, 20 ani 
Iosif Mărghitan, 22 ani, 1 copil 

90 Constantin Juratu, 36 ani, 1 copil 
Ioan Laudacescu, 41 ani, 3 copii 
Nicolae Guga, 40 ani, 2 copil 
Ioan Gârda, 22 ani, 2 copii 
Dimitrie Leucuş, 21 ani 
Ioan Molsă, 20 ani 
Nicolae Foltun, 22 ani 
Nicolae Laudacescu, 25 ani 
Iosif Eneşca, 20 ani 
Nicolae Părtan, 35 ani, 3 copil 

100 Petru Leucuş, 20 ani 
Vasllle Băescu, 41 ani, 2 copil 
Dimitrie Selejan, 42 ani 

vom trece .pe lângă el ca pe lângă un oarecare. 
f'ior.i ne înfăşoară însă dinaiintea strălucirilor 
,pământeşti. Aceste avânturi redătăitoare de viată 
curată, au cupriins şi pe Mestugean, la locurile 
sfinte, şi m'aş 1p.lânge :pe mine însumi dacă m'aş 
fi aflat acolo şi nu mi s'ar fi întâmplat la fel. 

In mi1J1unata lui carte: Ierusalim - el ne 
poartă prin acele locuri cu o evlavie de care 
poate nu-şi dă seama, daT car~ nu· e mai puţin 
maire. 

Deşi cred de mult că lui Dumnezeu orice îi 
este putincios, mărturisesc că par'că aveam _ne
voie de cartea lui Me~tugean .pentrm.:a să mă 
întorc la o credinţă mai neclintită. 

In Ierusalim-ul lui ·Mestugean, regăsim pe 
fermecătorul sori~or al Filmelor, a:t Bucureşti
lor-Sakarah şi al Reginei-Noastre. In nici una 
din frazele lui niu este o pretenţiune literară, şi 
,cu toate acestea se desprinde din fiecare, o a
devărată literatură cinstită şi mare. 

'El ne fură cu încetul, şi ne fură casei noa
stre, grijiilor noastre; ne duce la gară; lăsăm 
în urmă Bucureştii, şi trăim cu el valurile spre 
Constantinopol; apoi spre Pireu şi Alexandria 
şi Port-Said. Iar tot cu el vedem pa·latul Istmului 
de Suez, monumentul lui Lesseps, lsmailia şi 
laf fa, şi fa urmă Saaronul, aşa de vestit prin 
razele lui. ·· 

Cei cari vor ceti o atât de rară şi scumpă 
carte vor fi foarte folosiţi şi d·in punctul de ve
dere geografic, istoric şi etnic. Tot în ea se af,Jă 

Joi, 4 ·Martie n. 915. 

Eutlmle Subu, 33 ani, 2 copii 
Asentati în 20 Noemvrie 1914: 

Constantin Calina, 31 ani, 1 copil 
Ioan Părtan, 24 ani, 1 copil 
Constantin Ballnton, 28 ani, I copil · 
Ştefan Moisă, 33 ani, 3 copii 
Constantin Bredicean, 34 ani, 2 copii 
Dionisie laneşca, 36 ani, 3 copii 
Atanasie Demenescu, 36 ani, 4 copii 
Ştefan Cimponer, 35 ani, 2 copii 
Ştefan Bireu, 28 ani, 1 · copil 

10 Vasilie Laudacescu, 31 aul, 3 copii 
Constantin Leucuş, 35 ani, 3 copii 
Ioan Părtan, 25 ani, 1 copil 
Nicolae Goloşie, 28 ani, 2 copii 
Ioan Cercega, 30 ani, 2 copii 
Ştefan Radu, 30 ani 
Ştefan Cebzan, 33 ani, 2 copii 

17 Ioan Leucuş, 32 an~ 1 copil 

Comunicat prin: Ioan Murgu, înv. 

Simbolul nizuinţelor 
noastre. 

Ziarul „Viitorul" din Bucureşti publică un ar
ticol mai lung în care desaprobă faptul de a se 
pune în discutiune Coroana în legătură cu luptele 
de partid. După ce aminteşte cu durere cele ce 
s'au scris despre primul rege la isbucnirea răs
boiului european, numitul ziar face următoarea în
cheiere: 

... „Cu aceeaş dragoste, prin urmare, ~i cu 
aceeaş neclintită încredere, poporul încuniură 
astăzi pe noul său rege. · 

Trăind de toarte tânăr, pe Pământul Româ
niei, crescut la şcoala datoriei şi a sacrificiului, 
regele Ferdinand pune în serviciul statului toată 
puterea Sa de muncă şi devotamentul cald is
vorît dintr'un patriotism luminat şi prevăzător. 
Tocmai trăinicia acestor strânse legături dintre 
ţară şi tron, chezăşuieşte pentru viitor, zile de 
linişte şi de propăşi' e. 

Coroana, reprezintă în vremurile tulburi de 
astăzi, mai mult decât totdeauna năzuinţele 

înspre un viitor mai bun al neamului nostru şi 
orice şfirbire adusă autorită(ii şi strălucirei Ei, 
ar ştirbi din însăş puterea de realizare a spe
ranţelor noastre. 

Lăsând, prin urmare, Coroana, cu totul în 
afară de discutiunile şi de luptele noastre poli
tice, ne vom servi ţara, ale cărei interese -
în mijlocul evenimentelor grave de astăzi - ne 
obligă pe to(i la o dreaptă înţelegere a marilor __ 
noastre îndatoriri". 

,pl•anurile biserkei Sfântului ·Mormânt, ce .pare 
un oraş întreg. 

Zidul Evreilor, sau mai bine zis, clădirea ce 
se crede a fi o rămăşită din templul lui Solomon, 
ni se înfăţişează de asemenea cu o neîncetată 
primenire de femei şi de bărbaţi ce-şi bat piep
tul dinaintea lui şi strigă numele lui /ahveh, al lui 
Avraam şi al lui Iacob. 

Desorierea acestui templu e cu multă sâr
guinţă redată în cartea lui Mestugean, după cei 
mai buni scriitori vechi. 

Dar, Turnul lui David, ce ·ne e înfăţişat la 
pag. 92, este iar ou to.tul evocator. 

Pierre Loti şi alti multi scriitor.i francezi 
ne-au sipus multe şi frumoase despre locurile 
sfinte. Mărturisesc însă, că numai din cartea 
lui Mestugean am aflat cu limpeziciune că multe 
monumente vechi stau încă neatinse. 

Dar ca să-mi exprim cu desăvârşire impre
siunea mea asupra scrierii în chestiune voiu 
sp~ne următoarele. 

·Era - acum câtiva ani - în mijlocul geru
lui şi al cotropirei Bucureştiului de zăpadă. Im
prejurările mă făcură, să trec, într'una din acele 
zHe albe, pe strada Coltei, şi prin dreptul loca
lului unde se află acum Salonul Tinerimei Ar
tistice. 

In acel ilocal, se afla ipe atunci o mare şi ad
mirabilă 'Panoramă 'Circulară a Ierusalimului şi 
a restignirei lui Christos. 
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Joi, 4 Martie n. 1915. 

Eroismul soldatilor români. 
-Vitejii regimentului român nr. 33 din Arad.-

De câteva săptămâni în pasul Duela se dau 
lupte uriaşe, cum foarte rar s' au văzut în cursul 
întregului răsboiu cu R.uşii. ln acest pas pieptu
rile vitejilor noştri stau ca un puternic zid de 
otel oprind în loc îngrozitorul pzihoiu al Ruşi
lor. Până acum toate sfor(ârile nemaipomenite 
ale Ruşilor de a sdrobi acest zid, care le-ar de
schide larg calea spre interiorul tării şi deci spre 
capitala Ungariei, spre Budapesta, - s' au pră
buşit. Nici loviturile cravaşei şi nici focul mitra
lierelor ruseşti nu mm pot să mai împingă pe 
soldaţii ruşi spre o ofensivă cu şanse de reuşită. 
ln schimb ai noştri zilnic pot înregistra succese 
importante. Iar meritul de a fi putut opri, pro
babil în mod definitiv, armatele colosale ruseşti 
în cel mai important punct strategic, este a se 
atribui în toarte mare parte vitejilor regimen
tului nostru de casă nr:. 33 (Arad), care, se 
ştie, În 70-80% este format din Români. 

Cu o nespusă mândrie am cetit azi lalldele 
, ce se aduc în coloanele marelui . ziar vienez 

.~Neue f'reie Presse" sczimpilor noştri viteji dela 
regimentul 33 din Arad, cari dela începutul răs
boiului şi până azi au avut partea leului în ma
rile lupte ce s' au dat pe câmpul de răsboiu. ln 
Luptele ce durează acum de peste 23 de zile -
scrie numitul ziar - br(!vii regimentului 33 sub 
conducerea distinsului colonel Franz Wallner 
au dat dovada unor fapte de un neîntrecut ero
ism. Eroii de azi ai acestui regiment s' au dove
dit a fi demni urmaşi ai neîntrecuţilor eroi dela 
Mortara şi Novarra. 

Suntem mândri că fiii neamului românesc 
sunt recunoscuţi azi din partea celor mai înalte 
cercuri ca: cei mai neîntrecuţi şi puternici stră
jeri ai Car.patilor, deci şi a1 patriei comune. 

Primiţi, scumpi viteji, călduroasa îmbrăţi
şare şi admiraţia unui neam întreg, care cu ini
ma infrigurată urmăreşte toţi paşii şi mişcările 
voastre pe câmpul de luptă. 

* 
lată raportul dlui ·Roda-,Roda, coresponden-

tul de răsboiu aJ, ziarului vienez ,~Neue .Preie 
Presse": 

„Un ofiţer îmi trimete o cartă poştală în care 
îmi scrie următoarele despre luptele ce se dau 
în pasul Duela: · • 

- Tocmai În acest moment, după lupte 
continue, ce au durat douăzeci şi trei de zile, 
bravii regimentului nr. 33 din Arad, sub con
ducerea colonelului Wallner, au arătat ce 
pot să facă. Este suficient, cred, dacă o 
companie Poate număra înaintea propriului 
front de luptă 63, 1atr o altă companie 43 de 
cadavre ruseşti, considerând, că e chestie 
de un teritor numai de 60-80 metri. 

fără de nici o exager.are pot să vă co
munic, că reJ!imentele ruseşti 60 şi 57 au pă
răsit peste l OOO de mort1 Înaintea frontului 
de luPtă al regimentului 33 din Arad, cart au 
mai capturat şi câteva sute de prisonieri 
ruşi. 

_____ iQS!Z.--·~--·~ ·--------·--~ 

Cu toate că eram cam sceptic cu privire la 
un aşa fel de manifestare artistică îmtrai 1năun
tru. 

Jur împrejur, câmpul se ducea spre zare. Că
tre întâ·iele planuri, arabi şi cămile se apropiau 
pe un drum ·cotit <le oraş. Deasupra acestei pri
velişti se adâncea un cer a cărui albăstrime era 
atât de muiată în lumina soarelui, încât scăpară 
de că:ldură. Sub stâncă, soldatii romani· cu 
.pieptare de zale, călări şi pe jos, Iar deasupra 
Christos restignitu:l, între cei doi tâlhari. 

Nu ştiu -cât stătui acolo. Dar când ieşii afară, 
şi detei de gemi ş.i de zăpada din stradă, mi-se 
păru că este un vis. 

Pusesem în Ierusalim, şi dintr'odată, mă a
flai din nou în !Bucureşti. 

Acestea pot să '1e spun şi despre cartea Iul 
Mestugea1n. 

Am fost cu el î1n Ierusalim. 
Nu e păcat să ne redeşteptăm, amândoi, în 

Bucureşti, şi în mijlocul iernei şi în a.J răsboiu~ 
lui european? 

Alexandru Macedonsky. 

„ROMA.NUL" 

Atitudinea llaliel. 
Nici cu mânile goale, nici lzolatf. 

Sub acest titlu publicistul Viitori scrie un 

arHcol important în „Ordine" din care extra
gem următoarele: 

formula „nici cu mânile P-o ale nici izolati" 
a fost deviza adoptată de d. Salandra încă dela 

începutul răsboiului şi putem să afirmăm că 

ea a fost urmată cu multă tărie. 

Chiar la începutul răsboiului în August, am 

avut ocaziune - zice scriitorul - să vorbesc 

cu d. Salandra şi dsa mi-a declarat că grija 
cea mare trebuie să fie ca natiunea să-şi mă
rească prestigiul şi să tragă foloase din spăi
mântătoarea criză oe s'a abătut asupra Euro
pei. 

In ce priveşte modalitatea de a face să tri

umfe formula de· mai sus, care rezumă oare

cum programul cabinetului actual, nu se po~te 
şti nimic precis, căci totul depinde de fapte, 

cari până acum sunt nehotărîte. 

Hotărârea Italiei este pe cale a se înche~a 

şi poate numai câteva săptămâni să mai treacă 

'până se va lămuri. Până atunci scriitorul roa

gă publicul să-şi mentlnă calmul, pentru ca 

guvernul să poată lua în linişte hotărârile ce 

au o aşa de mare însemnătate. 

Majoritatea tării este conştientă că nici un 
fe) de prejuditiu sau apriorism nu trebuiesc să 

limiteze libertatea de actiune a guvernului. 
Să cugete orice cetătean la complexul de e-

lemente şi se va convinge cu câtă prudentă, 

cumpănire şi întelepciune trebuie să se ia o ho
tărâre în astfel de împrejurări, pentru ca să se 

păstreze şi să se înalte unitatea, independenta 

şi prestigiul tării. (A. T. I.) 

Răsboiul. 
Telegrame oftctale. 

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

Budapesta. - •Delia cartierul prmcipal se 
anunţă: ln Carpaţi, în sectorul vestic am res
pins număroase contraatacuri ale .Ruşilor şi am 
menţinut înălţimile şi ipozitiunile cucerite de 
trupele noastre în luptele anterioare. 

La sud de Nistru luptele continuă. Am res„ 
pins şi ieri sângeros atacurile duşmanului şi 
am aipărat fată cu un duşmain adeseori covâr
şitor de puternic, terenul ocupat. 

In Polonia şi Galiţia occidentală au avut loc 
r.umai lupte de artilerie. 

In Bucovina e linişte. 
Situaţia pe câmpul de răsboiu dela sud nu 

s'a schimbat. 
Berlin. - Dela cartierul principal german 

se anunţă: lin Champagne s'au prăbuşit atacu
rile Francezilor repeţite cu noui forte împotriva 
noastră, mai de multe ori în urma focului no
stru, având duşmanul mari pierderi. In luptele 
desfăşurate din apropiere în unele puncte am 
învins. Ne tinem bine în pozitiunile noastre. 

In pădurile Argonnes am oc;upat mai multe 
tranşee am făcut 80 de prisonieri şi am cap-
turat 8 puitoare de mine. · 

Atacurile îndreptate împotriva Vauquois 
le-am respins s~ngeros. 

Avuntajele ce le-am câştigat în Vosgi in 
luptele din zilele din urmă, le-am mentinut îm
potriva tuturor contraatacurilor vehemente. 

Atacurile făcute de francezi ieri seara im-

//!--

Par. !. 
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potriva noastră, spre nordvest dela Celles, le-a 
adus lor mai cu seamă pierderi mari. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, toate atacu
rile Ruşilor făcute împotriva noastră spre sud
ost şi sud dela pădurea dela Augustow au fost 
fără rezultat. Spre nordost dela Lomza şi spre 
ost dela Plock am respins iatacurile de noapte 
ale Ruşilor. 

Constantinopol. - Dela cartierul prrncrpal 
otoman se anunţă: flota duşmană a continuat 
azi să dea un foc mai domol împotriva fortifi
caţiilor Sedd ii Bahr. Incercările duşmanului 
de a debarca Î'll unele puncte detaşamente de 
recunoaştere, au eşuat. Insfârşit S cuirasate 
duşmane, cari au deschis focul fără succes îm
potriva altor baterii ale noastre, nimerite de 7 
împuşcături făcute de bateriile noastre, au fost 
silite să se retragă. 

, Antanta împotriva neutralllor. 

Budapesta. - „Pester Lloyd" a'llunţă că a 
găsit confirmare ştirea. că Anglia şi .Franţa va 
aduce la cunoştinţă statelor neutrale, că vor 
opri toate vapoarele neutrale, despre cari se 
bănuieşte că vor transporta marfă pentru Ger
mania, şi le vor duce în porturile tipiei a'lltante. 

Berlin. - „Svenska Dagebladet" anunţă din 
Paris: Aci părerea generală e că f'ranta şi An
glia nu vor admite în nici un caz ca vapoarele 
statelor neutrale să fie însoţite de vase de 
răsboiu. 

Provederea statelor beli~erante 
cu alimente. 

Berlin. - „Unione" din Milano e informat 
că statele neutrale au pornit tratative cu 
Statele.Unite în scopul jlăsirei unei modali· 
tăţi pentru importarea liberă a alimentelor in 
statele beligerante. 

Luptele noastre victorioase cu Ruşii. 
Budapesta. - Dela cartierul pressei se a

nunţă: La Nistru lupta continuă cu îndârjire.Ru
şii primind noui întăriri ne-au atăcat, am re~ 
pins însă atacurile. 

Spre apus dela Ujoc am câştigat teren după 
o luptă desperată şi avem aci succese consi
derabile. 

Situatia noastră în Galitia e excelentă. Pe 
frontul din vest înaintăm deşi Ruşii primesc 
noui întăriri. 

La Duela atacurile .Ruşilor slăbesc tot mai 
mult. Dela Jaslo, Krosno şi Sambor sosesc noui 
trupe ruseşti spre linia Ducla-Ujoc. .Ruşii au 
încercat să înainteze la muntele dela graniţa 
Zemplinului, spre nord dela Mezolaborcz, dar 
încercarea lor n'a ~euşit. 

Ocuparea Stanislaului reclamă lupte greie 
din cauza terenului nefavorabil, 

forte mari ruseşti la Duela. 
Budapesta. - Dela cartierul pressei se a

nuntă: for tele nu mă roase, pe cari le-a con
centrat duşmanul în Galiţia sudostică. întârzie 
deciziva. Comunicatele oficiale ruseşti vorbesc 
despre luptele dela Muncaciu. Aceasta e o per
vertire ridicolă şi poate ea îşi găseşte expli
carea numai în faptul că lupta se dă la Wyskow 
de ambele părti ale drumului ce duce la Mun
caciu. Linia înălţimilor din Carpaţi e în pose
siunea noastră şi afară de depresiunea dela 
Duela, luptele se dau pe teritorul Galitiei. In 
celelalte puncte ale câmpului de luptă nu e nici 
o schimbare esenţială. 

Nouă armată rusească împotriva 
Turciei. 

Copenha~a. - Lui „Times" i se anuntă din 
Sofia că în Odessa se formează o nouă armată 
rusească cu scopul ca să fie debarcată în Midia, 
spre nordost dela Bosfor, de unde să pornească 
împotriva Constantinopolului. 

Comunicate ruseşti. 
Petrograd. - Statul major rusesc al arma

tei din Caucaz a dat următorul comunicat ofi. 
cial: Incercarea Turcilor ca să ocupe înălfimile 
ce se găsesc pe ţărmul stâng al râului Cialsu · 
a eşuat. Trupele ruseşti iarăş sunt stăpâne pe. 
ste aceste înălţimi. 

Stockholm. '-- Dagblad scrie: un comunicat 
rusesc anunţă despre ev.enimentele dm Galitia: 

Spre sud dela Dolina şi Stanislau am luat 
lupta cu tortele duşmane. 



Dolina se găseşte chiar spre apus dela Sta
nislau, spre sud dela Strii, în unghiul format de 
linia ferată dintre aceste două oraşe. Trupele 
ruseşti, pare a se fi străduit să ajungă din re
giunile vestice ale Carpatilor în cele nordice, 
ca.să nu li se taie legătura. Trupele austro-un
gare au pătruns adecă din Bucovina spre nord_: 
vest, prin Kolomea şi Nadworna pentru ca sa 
atace trupele ruseşti trimise din nord sp;e 
sud. Comunicatul rusesc remarcă puterea 
foarte considerabilă a duşmanului. Rezultatul 
acestor lupte îşi vor arăta efectul departe spr~ 
apus dealungul frontului din Carpaţi, precu1!1 ş1 
dealungul liniilor ferate şi a altor drumun de 
comunicatie. 

Conflictul dintre China şi Japonia. 
Stockholm. - „Times" pu~lică o teţegr~m~ 

din Peking care anuntă că Chma e ~~hcata sa 
,•împlinească dorinţele japoneze pnv;to~re I.a 
peninsula Shantung. faţă cu aceasta Nl~a Chi
na pretinde caJaponia să evacueze Cmgta1~1. 
Guvernul din Tokio a refuzat însă categ?nc 
pretentiunea aceasta a Chinei. si nu e apl~c~t 
să-şi retragă ·nici trupele trimise pentru ipaz1-
rţa căi fera.te din Shantung. 

(Jerm;mii in fata Varşoviei. 

Stockholm. - „Dagblad'' anunţă: In fata 
Varşoviei luptele continuă. făr~ c~ să .se pro: 
voace schimbări mai esenţiale m s1tuat1e. Rusu 
au aruncat în aer câteva tranşee germane. Ru
şii vorbesc despre numărul mare al forţelor, 
~u cari ~tacă Germanii. 

l)emersul mijlocitor al Statelor-Unite. 
Berlin .. -=- Ambasadorul Stat~lor-'Unite re

miţând o notă d}n partea guvernului să~ şi-a 
exprimat speranţa, că guvernele oelor d<?ua. state 
pţJi~enmte, făcând împreună ooncesmm vor 

găsi 'baza unei tnţelegerl, ca1re să- delăture pe
dcolu·l de care sun± ameninţate V'apoarele co
Jller~le ale neutralilor în apele beligeranţilor. 
Guvernul ampr.toon l)ropune c~ Anglia şi Ger
mania să se înteleagă, ca nici una dintre ele să 
.nu mal aşeze mine plutitoare şi să nu mai atace 
·cu submarine varp(}arele neutralilor, iar pavilio
nul st-atelor neutrale nu„! vor mai întrebuinţa. 
Anglia va admite că alimentele nu sunt contra
bandă şi nu va împiedeca· transportu'! pe mare 
a alimentelor destinaite pentru cetătenil germani 
·paşnici. uermania iarăş din pairtea ei se va în
voi ca alimentele să fie transportate ;pe adresa 
agenţiei designate de guvernul american şi a
ceasta va distribui alimentele numai între popo
ratiunea paşnică. 

Ouvernul german a răspuns că întâmpină· 
cu bucurie iniţiativa Arnericei şi va satisface 
dorinţei ca răsbolul pe mare să fie continuat in 
cadrele normelor obişnuite. Germania e aplica
tă să renunţe la folosirea minelor. Traspor
tarea de alimente, conform propunerei ameri
cane o crede de acceptabilă şi totodată accep
tează ca alimentele să fie distribuite numai in-

. tre populaţiunea paşnică. Guvernul german 1şi 
exprimă însfârşit speranţa că se va încheia in 
baza celor spuse înţelegerea initiată de gu
vernul american şi îşi va preciza atitudinea de
cizivă, numai după ce va şti ce obligamente va 
lua Anglia. 

„ROMĂNULn 

Oierie linguşitoare. 
- Ce a pretins Rusia României? -

Ziarul „Berliner Tageblatt' afla, că d. Poklewsky
Koziell, ministrul Rusiei <lin Bucureşti acum de curand 
a plecat la Petrograd ca să-i ceară dlui Sasso11ow 
noui instructii. Acum s'a aflat, că această călătorie s'a 
făcut din motivul, că ultima încercare a ministrului rus, 
de a atrage România de partea Rusiei, nu avusese re
zultat. „Osmanischer Lloyd" publică următoarele amă

nunte despre recenta încercare a ministrului rus la Bu
cureşti şi despre ofertele prezintate guvernului român: 

- In primul rând ministrul rus a încercat să câ
şfo:e guvernul român prin chestia strâmtorilor şi dând 
asigurări relativ la interesele româneşti în Marea Nea
gră. Mai încolo, ministrul rus a promis recunoaşterea 
permanentă a tratatului din Bucureşti şi a dat asigurări 
României şi împotriva unui atac din partea Bulgariei, 
atac îndreptat pentru recucerirea Dobrogei. In schimb 
Rusia a cemt României, ca armata ei să intre imedit î11 
Ardeal; în această actiune Rusia ar sprijini România 
cu o armată de 150.0000 oameni. Pentru această acţiune 
i s'a asigurat României anexarea Ardealului către Ro
mânia. Pentru ca să se dea o multumire şi preteqţi11nilor 
româneşti asupra Basarabiei, gnv\jrnul rus a autorizat 
pe ministrul său să declare, că ~a acorda o largă liber
tate Romtlnilor basarabeni. Rusia mai cere, României 
să pună capăt tratativelor cu Italia şi să nu mai ur
meze tratativele nici cu Bµlgaria. Guvernul rus găseşte 
ca ceva natural, ca România să prohibească orice ex
port de cereale şi făină cu destinaţie pentru Austro-Un
garia şi Germania. 

lnsd gm•ernul român a respins acest of~rl mdgutitor, 
Sassonow a mai ceruţ Româr1iel să deschidă portu

rile sale du11ărene pe seama vaselor ruseşti şi să-si 
dea aprobarea pentru instalaţiunea unei staţiuni dQ ma
rină la gurile Dunării, apoi că mica flotă română şi mai 
ales vasul „Regina lilisabeta'' siJ fie ataşat escadrei 
ruseşti di11 Marea NeagriJ. „ 

S'a îngrijit Sassonow sl despre apărarea Serbiei, ce
rându-i României să meargă cu o armată de cel putin 
200.000 oameni împotriva Bulgariei în cazul când acea
sta ar încerca să-si realizeze dorinta de a cuceri Ma
cedonia sârbească. Pentru acest marş Rusia a promis 
României Rusciucul şi Varna. („Az Esf' ) • 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 3 Martie n. 1915. 

Joi, 4 Martie n: 9l5. 

Guvernul român a cerut guvernului sârb să 
ia · măsuri în vcdcnca asigurărei circulaţiunei 
regulate a trenurilor între Prahova şi Salonic. 

·Ga urmaiie a acestui demers, s'a stabliit: 
Administraţiunile căilor ferate sârbeşti si 

greceşti au hotărât să fa.că să circule două tre
nuri pc săptămână, compuse fiecare din câte 
trei vagoane de mărfuri, care vor fi dirigiate 
dela Salonic până la Paraciu, fără transbordare 
la Ghevgheli, staţiune situată pe frontiera gre
co-sârbă. La Paraciu, calea îngustându-se, 
mărfurile vor fi transbordate până la Zaiciar 
unde se va face a doua transbordare. A treia 
transbordare se va face în şlepuri la Prahovo, 
de unde mărfurile vor fi aduse la Turnu-Se
verin. 

Documente turceşti în mânile Ruşilor. Se 
a nuntă din Petrograd: „Rezultă din depunerile 
ofiţerilor turci făcuti prizonieri în luptele dela 
·Sarikamis-Karaurgan că Enver-paşa văzând 
prăb1!şirea planului său, a ordonat să se trimită 
în spre armata dela Erzerum drapelele, obiec
ttle preţioase şi documente importante. Totuş 
din cauza retragerei precipitate a Turcilor, nu
meroase documente importante au căzut ln ma
nile noastre şi între altele o scrisoare a gene
ralului Brensart către locotenentul Guse, dave. 
dind în mod indubitabil că acţiunea _ Turciei 
contra· Rusiei a fost hotărâtă înGă dela înce~ 
putui lui Septemvrie. 

Ultima oră. 
- ANGLIA A REFUZAT PROPUNEREA 

AMERICEI. 

1frainkfu.rt. - „Frankfurter Zeitung" primeşte 
din New-York: Guvernul englez a refuzat pro
punerea de mijlocire a guvernului american. 
Dispozitia în Washington e foarte încordată. 
Guvernul englez a declarat adecă în nota-răs~ 
puns, că pânii când Germania va considera apele 
engleze de câmp de răsboiu, îşi va rezerva drep
tul de a lucra lil>er. 

CAVALERIA NOASTRĂ OCUPĂ BOIANUL. 
Vatra Dornei. ~ Trupele noastre de cava· 

lerie, cari vornind din lacobeni au colindat în-
treagă Bucovina, au ocupat acum ·câteva zile 

Boianul ce se găseşte spre ost dela Cernăuţi. 
ln întrea~ă Bucovina, afară de Noua-Sulită, a _ 
fost restabilită legătura telefonică. 

CHINA A RESPINS PRETENŢIILE JAPONIEI 
O vale a mortii. Asupra luptelor dela Soi

son ziarul „Daily Cronicle" scrie, pe baza de
claraţiilor unor martori oculari, următoarele: 

Este o vale a morţii. Comunicatele oficiale l.ondra .. -;-. Din Peki'}f! .se ammt1:. C
0
hina a 

enurî1erează nimicirea numai a câtorva sate, în resmns definitiv pretenfurmle Japomet. uver
ordmea' importantei lor strategice, dar la a-1 nul Japonez a trimis imediat trupe în por
ceasta trebue să se mai adauge sute de sate turile nordice ale Chinei. ln Londra se 
nepublicate. crede ca sigzzr, că crucişătoarele americane vor 

Intr'un singur district de exemplu în Vie pe fi în apele chineze mai târziu în decurs de 8 zile. 

Esnau dispărut aproape cu totul de pe supra- MOARTEA UNUI DISTINS OflTER ROMAN. 
fata pământului mici comune ca Saconin, fer- Bucureşti. _ Mercuri d. a., a murit în capitală 
naut, Ambeunt şi Roson. generalul de divizie în rezervă Const. Boerescu, 

Săptămână după săptămână au căzut aici fost comandant al brigadei Craiova. 
granate germane, franceze şi engleze, până Defunctul a fost un ofiper 4istins şi se buczira de 
când n'a mai rămas dintr'însele decât cenusă. numeroase simpatii. 
Tot astfel s'a petrecut cu Cel, Conde, Atişti pe JAPONIA MOffiUZEAZĂ NOUi CONTINGENTE. 
drumul spre Beri pe Bac şi cu oraşele de pe " 

lntelegere anglo-rusească privitor drumul dela Bili spre Sermoaz. S'a întâmplat , ~ Berlin. - Ziarul rus „Rleci" află din ~oklo • 
la Dardanele. câte odată ca locuitorii acestor oraşe s& se • ca Japonia afară de c~le 4 contingente mo~11izate. 

Roma. - Inainte de a se începe bombarda- afle în mjlocul luptelor, cari se d~deau adese- a mai ordonat şi mobilizarea altor 3 contingente. 
rea· .Oardanelelor între Rusia şi Anglia s'a în- ori pe pieţe şi pe străzi. 
cheiat o întelegere privitor la aceste strâmtori, -General sârb Judecat la înch1soare. După o 
ln baza căreia se asigură drum liber pr-in 
strâmtori spre Marea Mediterană, iar Rusia telegramă sdsită din Nis la Sofia, generalul 
!recunoaşte suveranitatea Angliei asupra Af- sârb Condici a fost judecat la închisoare pen-
ganistanului şi renunţă la toate pretentiunlle ei trucă n'a condus cu destulă precautiune năvala 

în Sirmiu, de astă vară, când armata sâr· 
privitoare la Tlbet în favorul Angliei. bească a pierdut vre-o 6000 de oameni, 

Rusia trimite larăs munitie S~rbi~l. 
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Ioan Răhăian, Iclod. Am primit 10 cor. in 
abonament până la 15 f ebr. n. a. c. 
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1' Dr. Vasile Moldovan, profesor de teologie 

Genf. Sâmbătă, noaptea, au trecut pe Du- după un morb greu si îndelungat a decedat în 
năre prin fata portului Braila 4 transporturi de 27 Februarie, ln vârstă de 34 ani. Inmormânta- cu practică de 5 ani, vărsat în a-
munitle pe11tru Serbia. rea a avut loc în 1 Martie, în cimitirul din faceri de dare şi cartea fonduară, 

Bucureşti. - Se anunţă din Braila: Alaltă- Gherla. corespondent în litnbile române. 
ieri au trecut pe Dunăre noui transporturi ru- Odihnească în pace! germane şi ma2hlară caută post 
seşti de arme st munitie pentru Serbia. Mate. n t 
rialul de răsboiu era îmbarcat pe şlepuri trase t Nicolaie Dlamandi, fost rector catihet în cu condiţii modeste. Este e bera 

ă t t I I · d V 'Be1'us, Iar apoi· tran-slator ·1n n11·n1'sterul de 1·n- de militle şi in caz de lipsă dis· de vapoare prov zu e cu unur . · eri upa a- - Ad 1 
miazi a trecut un nou transport pe Dunăre, ·terne în Budapesta, a decedat Sâmbătă, în lo·· pune si de cauţiune. resa a 
fiind Pornit din Reni şi va fi debarcat în Cla- :cuinta sa din Budapesta. administratia ziarului. 
dova. Odihnească în pace! (Bu 2371-3) 
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