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Naţionalism şi democraţie. 
Viena, 30 Martie. 

Dreptul necondiţionat al fiecărui popor la 
o absolută independenţă naţională nu se poate 
contesta. Toţi acei gânditori a căror judecată 
limpede a cumpănit bine relaţiile diferitelor 
popoare, precum şi mijloaoele ·Cari au con
.locra t la înălţimea ori prăbuşirea a.cestora, 
au constatat, că orice mişcare pentru promo
varea bineJ.ui şi a fericirei omeneşti numai aşa 
poate duce la rezultat mUJlţumitor, dacă e or
ganizată conform destinaţiunilor naturale ale 
popoarelor şi potrivit aspiraţiunilor ,şi însuşi
rilor i·ndividuale naţionale ale acelora. 

O organizaţie care voieşte să depăşească 
graniţele statului naţional, o organizaţie al 
cărei program este internaţionalizarea tuturor 
intereselor, fără nici o considerare la deose
birea de dase şi naţionalitate, răsboiu.l actual 
a dovedit-o de himerică. 

Programul răsboinic al socialdemocraţiei 
are de bază acest principiu <le internaţiona
lism, de cosmopolitism. Că acest principiu e 
o teorie ce pluteşte în văzduh fără nici un 
sprijin real, se des.prinde foarte limpede din 
atitudinea democraţHor faţă de răsboiul mon
dial de ambele părţi beligerante. Socialdemo
craţii francezi, în 16 Iulie 1914, În pragul is
bucnirei răsboiul ui, s' au consfătuit despre ţi
nuta lor într'UIJl eventual răsboi ·ce ii-ar avea 
Franţa: In rezoluţiunea Jaures-Vaillant pri
mită de congresul parisian, se punea în ve
dere o grevă generală a socialdemocraţiei în 
cazul că şi socialdemocrnţii altor ţări ar con
simţi la fel ·cu cei francezi, şi înscenarea ace-

Fraţii. 
Sub poale de pădure în dulcea Bucovlnă 
Se 'ncinse luptă neagră, sălbatecă, haină. 
Din zori şi până 'o noapte al morţii ascuţiş 
Făcu fără cruţare un groaznic seceriş. 

Din mândre regimente frânturi au mal rămas, 
Dar cel puţini Izbânda o spun cu mare glas, 
Căci pierderi şi durere se uită prea curând 
Când poţi să pleci din luptă viteaz şi triumfând. 

... 
Eroii niciodată Io urmă ou privesc, 
CI ochii lor spre zile ce vin şi-l aţintesc. 

Cu cea dintâi granată ce-o laşi din tun să sboare 
Slmţeştl că şi durerea în Inima ta moare. 

Sub poale de pădure io trista Bucovlnă 
Un biet rănit se roagă şi astfel se închină: 
„0, Maică Preacurată, de sufletul ml-olu (fa, 
„Nevasta şJ copili să-l al în paz~ Ta". 

stei greve să se organizeze internaţional. So
Hdaritatea lor internaţională, însă, aici s'a 
dovedit .de iluzorie. Socialiştii germani au 
amuţit supunându-se pomncei împăratllilui şi 
ascultând chemarea patriei. Necesitatea apă
.rării naţi'Onale .fu recunoscută <le ambele părţi, 
şi concordând interesele şi viitorul democra
ţiei cu cel al apărării patriei, propovăduitorii 
aceloraşi principii ·au ajuns să ia parte la fopta 
de exterminare unii oontra altora, ·declarând 
că vor lupta până la cel din urmă om: Ger
manii pentru eliberarea proletariatului de sub 
jugul ţarismului şi asupririlor moscovite, Fran
cezii -contra imperialismului, C9Jltra militaris
mului german şi contra sistemului de împilare 
prusiac. Toate acestea pe baza apărării na
ţionale, care e recunoscută ca şi o oondiţie 
„sine qua non ... " a învingerii democraţiei în 
Europa. 

Cât de fantastic este principiul de inter
naţionalism ne dovedesc mai de aproape sta
tele polinaţionale. Şi de aici s'ar fi putut lu
mina şi aceia cari nu recunosc .dreptul po
poarelor de a-şi elupta o absolută indepen
denţă naţională. Pe aceşti profet~ ai socialde
mocraţiei îi face atenţi K a u t s k y*), cel 
mai real cugetător şi îndrumător al socialde
mocraţilor, când zice, -că demoeraţia însem
nează nu numai transpunerea puterii de stat 
în mânile massei poporului, ci şi egala îndrep
tăţire a fiec8rui indiv!d în faţa acestei puteri 
de stat. Această egală îndreptăţire, însă, e 
stânjenită în statul naţionalităţilor. Fiecare 
stat modern are lipsă de o administraţie uni
tară şi prin urmare de o limbă oficială. E clar 

' 
•) K.arl K.autsky: Nationalstaat, imperialistischer 

Staat und Staatenbund. -:- Niirnberg 1915. 

I Se uită bine 'o oc~il pe Jumătate 'nchl~L 
„Acesta-I chiar duşmanul pe care tu-I ochişi. 

„Aceasta-I baioneta cu care m'.a străpuns„„ 
„0, Doamne, ce păcate aleea oe-a ajuns?!" 

Dar cel căzut în moarte de-odată s'a trezit: 
„Mărite împărate, mă 'nchln prea umilit. 
„Acasă-ml mor de foame copili şi sotta, 
„Dar de.om pieri cu toţii, trăi-va 'mpărătlal" 

Şi se privesc răniţi acuma fată 'o faţă: 

Ei au acelaş suflet, dar o'au aceeaş viată. 
Se strâng duios în brate să moară iliră vină 
Sub poale de pădure în dulcea Bucovlnă. 

ION BĂILĂ. 
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deci că egalitatea democratică e mult ştirbită 

într'un stat poliglot. Cu cât e mai tare des

voltat simţul democratic la diferitele popoare 

din statul poliglot, cu atâte mai mare impulsul 
indivizilor ca să elupte naţiunei lor egala în-

1 

dreptăţire în stat, prin ce o.poziţia naţională 

ajunge în conflict din ce în ce mai evident cu 

<Condiţiiie vitale ale statului. Iar membrii ace

leiaş clase nu vor privi cu ochi 'buni pe soţii 

lor de. altă naţionalitate în mâna căreia e he- . 

gemonia. Toate aceste greutăţi vor dispare 

acolo, unde întreaga massă a poporului vor

beşte aceeaş limbă, adecă în statul naţional. 

Numai autonomia: na:ţionia1lă poate aduce . 
pacea într'un stat poHglot şi-i poate asigura 
existenţa aceluia. Ja1r, micile state nationale 
pot să formeze o confederaţiune .... Numai în 
cadrele ăstor fel de state naţionale e posibilă 
o perfectă democraţie. 

Numai ·îtn statele naţiona'le vede el viitarul 

democraţiei, iair principiile democratice nu 
pat să fie străine de formarea statelor naţi0-
na~e. Insuş La~alle zice, în broşWI1a' sa despre 
răsboiul italian din 1859, tă democratia :'nu 
poate să existe fără de stat naţional. inde
pellident. · 

Status quo nu poate fi deci socotit ca şi 
sistemul de politică mondială al social-demo
cmţiei. Democraţia şi itdeia de a forma state 
naţionale independente sunt strâns legate la 
ol altă. 

ne mândrim în fata străinilor şi ne mângăiem 
odraslele rămase orfane la vetrele noastre să
race în zilele cernite de durere adâncă ce au 
dat peste noi. S'a dovedit din nou lealitatea şi 
credinta poporului nostru către tron şi „înaltul 
împărat", devenită proverbială, vitejia solda
tului român a stors admiratia si laudele tutu
ror străinilor. între cari se luptă frânturi răslete 
din corpul neamului fără noroc, adăugând pa
gini de neperitoare glorie la istoria bravurei 
strămosesti. Dar n'au rămas ascunse nici lip
sele noastre. In special !ips~ condeielor destoi
nice a fortelor creatoare - cari să verse bal
sam' răcoritor pe rănile sângerânde, să aline 
durerile înăbusite şi să dee hrană nutritoare 
sufletelor flămânzite. în cari ne simtiam atât de 
bogaţi cu o zi mai înainte, - ni se. impune în 
mod categoric. Au fost necesitate să-şi sisteze 
aparitia cele două reviste literare-beletristice 
ce le puteam răsfoi din dărnicia scriitorilor n~-
stri, a încetat foaia atât de iubită poporului „Lz
bertat.ea" cu adausele ei şi cele ce au rămas 
şi-au redus extenziunea într'un mod atât de sim- , 
titor - după cum s'a mai relevat în jiarul _a-

Groaznicul răsboiu ce de opt luni seceră cesta - încât adese nu m-
mii şi mii de vieti scumpe nouă pe câmniile în~ tâlneştl decât anunturi şi telegrame în coloa-
ghetate dela nord şi dela sud, impunând şi celor neli> lor. 

Dar braţul rupt în două abia şi-l poate duce de acasă sarcini aproape insuportabile, a des- Motivele sunt uşor de înteles: s'au dus lup-
Să-şi facă de 'ochelere pe piept o sfântă cruce. coperit, fără îndoială, multe lucruri fru_!11oase; ,. tătorii condeiului, acoliţii aspiratiilor străbune, 
ŞI cade pe-un tovarăş, ce pare .a fi mort oricât ar fi de îngrozitor a scos la iveala multe muncitorii ogorului nostru literar, cari ţineau 
~~ ~amhă b fa~ du~~ ~amhă ~"~ inwsiri distinse ale ne~am~u~~~i~n~os~t~ru~,~cu~c~a~r~i~t~r~ea~z=ă~c~on~ş~t~ii:~~a~~~w~f~Ie~tfel~e-·~m~n~o~i,=a=li~m~ern_t=ân=-
N:.:~Um..::.::ăr=ul=~~p=-o..:.:po:.:.:r.:_al_p--:er=1-a-n--:-4.-co-r-. ------Pretiiî unui exemplar 10 meri. Numărul poporal pe i;, an J2 cor 
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Numai o astfel de orga·nizatie politică a I astfel de staite poate o origanizatie socială, 
popoarelor, bazată pe principiul de naţimia.Ji- ' rontdusă de priocipii democrntice, să arducă 
!ate, poate s~ asigure pace~ vi~toruluit bu_n~l- J ·roadele dorite. N~ F •.. 

Pavel Ardelean, 2 copii 
.Joan Budean, corDoral, rănit 
Petru Budean, june 

mţelegerea ş1 progresul naţmmlor. Numai :m 

1 ertf a . Româ~ilor pentru tron , şi patiie ! 
Lista soldaţilor Români din comuna Mocrea, comitatul Arad, 

pe câmpul de luptă. 

(Comuna numără 149 fumuri româneşti cu 
839 suflete) 

Antoniu Morar, l copil 
' Ilie Popa, 3 copii, rănit 

GeorJ;!iu Mladin 
Ioan Berlo„ 7 copii 
Ioan Pooa, 4 copii 
Ioan Giciu, 4 copii 
Petru Luncan, june 
Alexandru Ioan, Ursutiu, june, prisonier 
Demetriu Pantea. 3 copii 

IO Petru Cătana, june, rănit 
Ioan Covaciu, l copil 
Pavel Mărcutiu, june 
Georgiu Covaciu, 1 copil, rănit 
!Petru Bodorlău, 2 copii 
Ioan Berlo, june. bolnav 
Petru Seştinar, 1 CoPil 
Iacob Morodan, tăiat piciorul stân~ 
Ioan Berlo, 3 copii 
Carol Coler, june 

20 Andrei Coler, 1 CoPil 
1Pavel Coler, june 
Iosif Coler, june 
Ioan Mărian, june, bolnav 
Sâmeon Berlo alui Iosif, 1 coipil, rănit 
Pavel Berlo alui Iosif. rănit 
Zaharia Bulsa 
Pavel Dioga, l cooil 
Demetriu Moc, june 
Nicolau Cătana, 3 copii 

30 Petru Şeştinar, june 
Georgiu Berlo alui Georgiu. june 
Ioan Berlo alui Geon~iu, bolnav 
Pavel Berlo alui Geor2iu, june 
Petru Berlo -alui Georgiu, june -
Nicolau Berlo alui Georgiu, june 
Pavel Berlo, 4 copii 
Ioan Gimon, l copil 
Pavel Gimon, 2 copii 
Geor2iu Bibart. 2 copii 

40 Ioan Berlo, june, prisonier 

du-le cu prisosul inimei lor, au prins spada în I 
mână, ca prin sângele lor şi a miilor de eroi fără j 
de nume să ne răscumpere dreptul la viată. In- 1 telegem lipsa lor şi sărăcia noastră şi suntem ; 
gata a 0 scuza. o observare ne permitem OU- I 

mai după opt luni de aşteptare neînteleasă. Cum 
de şi-au redus extensiunea foile bisericeşti, de 
ce lectura ce se publică în coloanele lor e lip
sită de spiritul ce a cuprins lumea întreagă, 
nu înteleg spiritul răsboinic, ci. spiritul adânc 
religios, ce se observă în toate manifestările 
sociale si străbate întreaga pressă a popoarelor 
apusene? 

Aurel Mărian, 4 copil 
Andreiu Indrieş, 2 copii 
Georgiu lndreş, june 
.Petru Indrieş; june, rănit 
Slmeon Berlo, 3 copii. rănit 

· Petru Berar, 1 copil, bolnav 
Ioan Berar, 2 copii 
Nicolau Pantea, june 
Ioan Şeştinar. 2 copii, bolnav 

50 Petru feier, 1 copil 
Simeon Tira, 1 cooil 

, Petru B~dan, l copil 
Nicolau Bogdan, 1 copil 
f'lorea Berar, 2 copii 
Georgiu Suciu, 1 copil 
Ioan Suciu, june 
Florea Pantea, 2 copii, sergent 
Alexandru Opret. 2 copii 
1Ioan Opret, 6 copii 

60 Antoniu Veres, june 
Ioan Mărcutiu 
Ioan Stanca 
Petru Stanca, 1 copil 
Pavel Brait. 3 copii 
Ioan Stanca a Dochi, inghetat picioarele 
Georgiu Veres, june, rănit 
Pavel Veres, 2 copii 
Antoniu Hanc, 1 copil 
Petru Rus- 2 copii 

70 Pavel Rus, 1 copil, rănit, orisonier 
'Adam faur, june, corporal 
Teodor Gabor, 1 copil, bolnav 
iPavel faur, 2 copii 
Ioan Morar, june 
Pavel Gabor, corporal. rănit 
Vasiliu Gabor 
Ioan Gabor, june, corporal •. mort 
Pavel Seştinar, 1 copil 
Petru Seştinar. June 

80 Ioan Butar, 2 copii 

• 

IDemetriu Bodorlău, l cooil 
Demetriu Ardelean, 3 -copii, rănit 

făurite Ia repezeală, ori' s'au reprodus ·publi
catii, menite să umple golul coloanelor în lipsa 
altui material, fără nici o selectie. fără nici o 
considerare la valoarea lor internă şi la exi"'"'tJ
tele sufleteşti creiate prin groaznica nefericire 
ce a dat peste noi. Toate aceste publicatii ano-
nime - căci o sinS?;ură traducere din S. Alfonzo 
e semnată cu o rară lipsă de modestie de d. 
Jon Belu stud. în sf. teologie, menită ca valoare 
reală să disparr1 deodată cu nrimii fiori ai auto
rului - pentru reclama~;ii guralivi au fost brne 
venite, T'""tru editorii speculanti la timp opor
tun, iar pentru publicul mare era mai bine să fi 
rămas netipărite. P<lnă când în apus şi ateiştii cei mai pro

nuntati -simtesc şi recunosc necesitatea reîn- . 
toarcerii la Dzeu şi accentuiază cu emfază a
ceastă necesitate în coloanele revistelor şi zia
relor ce le conduc. Ia noi nici ziarele cu carac
ter bisericesc n'a1 1 avut nimic de spus în ma
teria aceasta, ca şi când noi nu ne-am avea . 
scepticii si necredi-ncioşii nostri. Revistele noa
stre religioase 11 'au ie.;;it deloc din cadrele o
bişnuite. S'9J1 îndestulite cu câteva pagini, cu
vinte şi frat'e ·bine ticluite, aruncate în fugă de 
cutare începător, care a văzut sosit momentul să 
îsi vadă numele în sumarul cutărei reviste. 
Incolo nimic, ori aproape nimic. Ce e drept li
teratura aschetică ne-a lipsit şi mal nainte. Cu 
începutul răsboiului - accentuându-se această 
lipsă. editorii au iăcut tot posibilul să nu -Ie 
scape momentul btnevenit pentru câstig. S'a 
nicut ce a fost mai uşor de făcut: s'au compus 
cărticele de rugăciuni, s'au publicat traduceri 

Dar nu toate, căci sunt unele destul de dră
guţe; aşa „Sora Terezia de Pruncul Isus" im
pune prin coperta şi formatul simpatic, prin 
expresiile alese şi limba frumoasă şi curgă
toa-re ce n'o întâlnim în altele. „Cheia de aur" 
prin ~biectul măreţ ce tratează, iar unele că~ti
cele de rugăciuni sunt destul de bine întocmite. 
·Cele mai multe din înceroările acestea efemere 
vor dispare deodată cu tim'puJ extraord~nar ce 
le-a chemat la -viată neputând satisface lipselor 
sufleteşti ce se înmulţesc într'un grad destul 
de potentat; Lipsite de puterea internă ce dă 
viată şi tărie -operilor de valoare oricât de no
bilă ar fi intenţiunea autorilor sunt plante eres-

. ·cute la umbra zidurilor cari se ofilesc şi se uscă 
la arşiţa soarelui. 

Mai mult s'a făcut în directia asta prin cir
cularele şi pastoralele bine compuse si ca fond 

Ioan Hanc,. mort 
Nicolau Bochian, 2 cooii 
!Petru Hanc, 2 ~OfJii 
Georgiu. faur, -.sergent, rănit, decorat ca 

'111edalJa;.<fe at'1l'klt ci. II. 
1 _ I ;,90: Pavel faur • .hme. <~nit 
· 1 Ioan Berlo 

Teodor Beri o 
Pavel Popa, l copil, rănit 
Nicolau Popa, june 
Simeon Pantea, june 
Petru Butar, 2- copii 
Demetriu Butar, rănit 
Antoniu . Bochian, june, corporal, rănit 
Pavel Bochian, june 

I 00 Constantin Pantea, 1 copil 
~oan Gezesan, 3 eopii 
Ioan Curetan, june 
Ioan Suciu, 1 copil, prisonier 
foan Mărcutiu, June 
lov Iozsa, 2 cooli 
Pavel ·Budean. june 
Teodor Budean. june, rănit 
Ioan Sas, june 
Georgiu Sas, june 

11 O Petru Berto, 1 -cooil, rănit 
Ioan Berlo, june 
.Pavel Ranca, 2 coPii 
Ioan Breda, june 
Petru Novac, l copil 

115 Vasiliu Lisandru, 1 ·CoPil _ 

Pentru împlinirea lucrurilor stratel{ice sunt 
duşi: 14. 

ln 27 februarie a. c. s'a asentat: 

Avram Sodolan 
·Mihaiu Coler 
Pavel Luncan 
Qeorgiu Berlo 
Ludovic Coler 
Petru Hanc 
Ioan Roşu 
~icolau Be~lo 

Comunicat prin: Alexandru Popa, 
jude comunal. 

şi ca formă ale şefilor bisericeşti cari au fost 
·reproduse şi comentate de toate ziarele. Ce s'a 
făcut afară de acestea nu ne multumeste şi cre
dem că nu mulţumeşte pe nimeni. Şi astfel ob
servarea de mai sus e îndreptătită. 

:Dar ce nu s'a făcut până acum, se poate 
face de aici înainte; încă nu e târziu. Cei în 
drept să se deştepte numai din extazul. în care 
i-a aruncat miragiul îngrozitor. să se. desbrace 
de materialismul cras ce-i -atrage spre pământ 
mai mult ca de„altădată .,şi îngenunchiând cu 
totii în fata durerii generale, cedând suflului di-· 
vin, să arunce cu primele adieri ale primăverii 
sămânţa dzeiască în pământul pregătit de1a, 
care va aduce roade -îmbelşugate la timpul său. 
Acum e timpul pentru sământă. Acum o cer 
soldaţii, cari merg în lu·ptă, căci reimprospă
tf:nd cuvintele vestitului general de pe vremuri -
Landou, care a exclamat pe patul de moarte'. 
„fără de frica lui Dzeu adevărata vite.iie e cu 
neputinţă", acum o cer vitejii reî-ntorsi din luptă 
mutilati de srapnelele nemiloase. acum ·cei ră
maşi fără adăpost şi mângăiere, acum -o cere 
folosul şi binele bisericei şi a neamului. 

.Oupă răsboiu lumea iarăş va intra în ogaşa 
învechită, sufletele se vor lâncezi iarăş, ogorul 
se va înţeleni şi în pământul părăginit sămânţa 
aruncată de ·cel mai dibaciu sămânător nu mai 
aduce roade. De. f e. 
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Soldatul român în Polonia. 
lmpăr'1tttl Wilhelm Kimit< de vi~jia r001ânească, 

Ni se scrie: 
Din sursă absolut sigură vin a vă comunica 

următoarele amănunte imvortante asuvra re
zultatelor aproape de necrezut, pe cari le obţin 
trupele româneşti din Polonia rusească: 

Intr'un tranşeu regimentul 50 din Alba-Julia 
tirmse focul 28 de zile şi 28 de nop(i. lmpăratul 
Wilhelm cercetând trupele dela front şi dând 

veste regimentul acesta român, nu voia să 
creadă la început faptul ce-i părea imposibil. 
Convin2ându-se de adevărul crud, dar măret 
chiaT şi în grozăvia· lui, a ordonat numai decât 
să se schimbe ,regimentul cu unul altul din re
zervele germane aflătoare acolo. Dar mare i-a 
fost uimirea Împăratului când soldaţii ·români 
au cemt să fie trimişi din nou în tranşeele din 
linia Primă. 

Alt caz! larăş din luptele din Polonia: 
Se dădu o luptă aPri!lă pentru cu

cerirea unui punct strate1dc de mare imoor· 
tantă. Trei regimente germane au făcut asalt, 
dar fură respinse cu mari Pierderi, atunci statul 
major al corpului de asalt tinu un consiliu şi în
trebă pe comandantu de fată, că cine se anga· 
jează de bună voie să facă un nou asalt. Co
mandantul unui regiment românesc se anuntă. 
Soldatii românt fac un asalt teribil şi î11 decurs 
de trei ceasuri, înăftimea fu cucerită!!! 

Comandantul trupelor exclamă fraepat: 
- Diese Rumănen sind schreckliche Leute! 
(Românii ăştia sunt un popor teribil!) 
fără comentar! 

cG. Tr.) BRUTUS. 

Bosforul şi Dardanelele faţă 
de Interesele româneşti. 

- Comunicarea dlui Duiliu Zamfirescu Ia Aca
demie. -

. Bucureşti, 29 Martie. 

In şed.inta de Vineri a Academiei române d. · 
Duiliu Zamfirescu şi-a -desvoltat. interesanta co
municare: „Bosf orul şi Dardanelele fată de in
teresele româneşti". D-sa face o schi tă carto
grafică a strâmtorilor arătând .dimensiunile lor 
·şi fortificaţiunile cu cari sunt înzestrate. 

Chestiunea strâmtorilor - spune d. Zamfl
rescu- - s'a ivit odată cu Petru cel 1Mare, care 
pregăti cea dintâi corabie de răsboi în Marea
Neagră odată cu acest fapt Turcii deprfoşi să 
vadă ·primejdia -numai dinspre Dardanele, pri
vesc cu teamă şi în spre Bosforul ameninţat de 
acum înainte de Ruşi. 

Urmaşii lui Petru cel Mare respectând te
stamentul, făcură din strâmtori o chestiune vi
ta'1ă .pentru imperiul rusesc, astfel încât trata
tele încheiate de acum înainte lntre Rusia şi 
Turcia prevedeau diferite avantag.ii .pentru cea 

accentuiază din ce în ce mai mult. Urmează o a 
doua anexă a tratatului. 

Regimul stabilit durează până la 1870 când 
Oorciacoff crede că a sosit momentul desfiin
ţării convenţiei. 

Guvernul rus ia ihotărîrea să nu mai respecte 
tratatul cu privfre la dimensiunile vaselor de 
răsboiu din Marea-Neagră. 

Această atitudine are o i-nfluenţă considera
bilă pentru noi, căci tratatul din Paris punea 
principatele sub garanţia puterilor; europene,' 
dând ·Moldovei o parte din Basarabia împreună 
cu tot malul stâng al Dunării şi vhilia şi Rusia 
procedând astfel, periclitează propăşirea noa
stră economid. Astfel în 1882, Rusia sustrage 
Ghilia de sub controlul oomisiunei europene. Ori, 
prosperitatea noastră economică se datoreşte 
Dunării, Mării-Negre şi Dar-Oanelelor. 

De şase luni de când Dardanelele -sunt în
chise, tara nu a exportat ve acolo nici o canti
tate de grâu şi scăparea noastră sunt tocmai 
Dunărea ş.i Marea-Neagră. De aci tragem .pute
rile noastre şi Europa trebuie să ştie că vrem 
şi avem dreptul să trăim . .Privirile noastre sunt 
.Ja Dardanele. D. Zamfirescu abordează la urmă 
chestiunea rezultatului răsboiuluJ în legătură cu 
interesele noastre. Două ipoteze ni .se în~ătişea7il: 
s.au trjumful dublei alianţe, sau acela al triplei 
întelegeri. 

In prima ipoteză, spune d. Zamfirescu, Dar
da.nelele vor rămâne aşa oum sunt, ba încă cu 
garanţii în plus. 

ln cea de a doua ipoteză, Rusia va cere, şi 
de sigur că va obtine, libera trecere prin strâm
tori a vaselor ei de răsboi. Aci stă pr.imejdia pen
tru noi. Mai mult, 1Rusi,a poate obtine chiar mo
nopolizarea strâmtorilor şi atunci va f.i cu atât 
mai rău pentru noi. Probabilitatea aceasta este 
îndreptătită şi de f.aptul că Anglia, având ca
nalul . de Suez, nu mai. are interese mar.i în 
strâmtori. Chiar dacă Anglia nu va da Rusiei 
strâmtorile, le va internaţionaliza sub controlul 
unei oomis.iuni europene ial cărei mecanism com
plicat ar fi desavantagios. 

• 
ln toate aceste cazuri - î-noheie d-sa - so

lutiunea pentru noi constă în crearea· unui ,port 
miJitar şi ia unei flote puternioe în Marea-Neagră, 
căci, a spera ceva dela vecinii balcanici este 
fără îndoială zadarnic, întru cât ei sunt preo. 
cupati să aplice princip4ul machiavelic: ,.ia şi 
ceeace iei păstrează". 

Interesu'! nostru este ca în nici un caz şi cu 
nici un preţ strâmtorile să nu cadă în mânile 
Ruşflor. Poporul românesc este iremediabil pier
dut dacă i se ia acoesul la mare. (Z.) 

.Răsboiul. 
Telegrame Oficiale. 

' Biroul telegrafic. ungar ne trimite spre r>U·. 
blicare următoarele telegrame oficiale: 

dintâi. Budapesta. - Pe frontul din Carpati s'au des-
Numai aoum puterile europene interesate în- făsurat ieri i:airăş lupte vehemente spre sud şi ost 

cep să se convingă de primejdia rusească. şi dela Lupkow. 
de necesitatea ca · strâmtodle să rămână Tur- 'Intre depresiunea dela Lupkow şi între strâm-
dlor. toaTea Ujoc lupta a continuat cu muJtă îndârjire. 

Principiul închiderei strâmtorilor pentru orice ·Am constatat, că în atacurile executate spre 
vas de răsboiu fu consfintit prin actul din 1841, s1_1d. ~clia Dwornik. au luat parte ~i trup:le din o 
act care este baza dreptului european privitor divizie. care ap:z-.rtmuse fortclor dm urma de sub 
la această chestiune. Przemysl.. . . • V • • • 

După 15 ani dela .încheerea acestei conven- j · In Gvahţta s~doshcă, l~nga ~hstru ş1 111 Polonia 
tiuni, .Europa începe să se amestece tot mai ruseasc<~ s1tuatia e nesc~1mbata.. . 
mult în politica rusească; iar î-n 1856, pr.in con-1 Be!"lm. -. Deta cart~erul. prmc1pal geri:nan se 
gresul dela' .Par· n. f t te ·ntr'u t anunt~: Pe campul. d~ ra?boiu CX:cidental sau dat 

• V • IS, se co s m ~ş . .1 ~ ac numai lupte de arttlene ş1 sapeun. 
~1:~1.1c, al~catm~ea. statelor le· prmc1pm} nat10.na-1 : Pe câmpul de răsboiu orientad: In luptele ce 
hta~Ilor Şt neutralitatea Marei-Negre.şi a Strnm: s·au dat pentru Tauroggen, cari au avut ca re
torilor. tAce~t J~cru s~ datoreşte m cea mai zultat ocuparea oraşului, după raportul făcut de 
mare parte 1mparatul~1 NaPol~?nv II.I. . I printu~ prusian Ioachim, care fu de fată, glota$ii 

T~atatul d~la .Pan.s, .spec1hca in arţ1c~l~l . din Prusia' orientală s'au bătut strălucit şi au fă
. 10, ca cc:nvenţmnea d·1~ !84} a fost rev1zmta, I cut prisonieri 1000 Ruşi. 
iar actul mche1at este ş1 rama-ne anexat la acest j -La Krasnopol, Rusii au suferit o gravă înfrân
tratat.. . V V • 1 gere. Ei au avut aci cam la 2000 morti. Prada ce 

Prm acest tratat Turcia declara ca menţme j am făcut-o până ieri seara e: 3000 prisonieri. 7 mi
interzicerea accesului vaselor de răsboi în strâm- trnliere t ·tun şi mai mutite trăsuri cu mm1itie. 
tori, iar celelalte putem semnatare (f'Tanţa, Au- i Lân~ă Skrwa 1'a1 Klinki, am făcut prisonieri în 

'stria, An~lia. Oerimania, Rusia) se 1legau să res- 1 cursul unui atac a·l Ruşilor, 2 ofiteri şi 600 soldati 
pecte legământul. l ruşi. . 

Dar grija pentru închiderea strâmtorilor se 1 In regiunea Olsynj (de partea stângă a Omule-

fJ 
vuftiUi) am respins două atacuri ale Ruşilor făcute 
in cursul nopţii. 

Am zădărnicit încercările Ruşilor de a trece 
peste Bzura inferioară. 

-Ooltz Paşa despre succesele stră
lucite ale 'Furcilor. 

Milano. - Go!tz Paşa a declarat în fata co
respondentului dela „Corriere delia Sera'' ur
mătoarele: 

- Rezultatul câştigat la Dardanele a în
trecut aşteptările noastre. Luam ca sigur, că 
vom respinge flota duşmană, dar nu socotisem 
că o să-i pricinuim asa pierderi. Pierderile Tur
cilor sunt mici. Duşmanul ne-a nimerit singur 
numai un tun, dar si această pierdere am în:o
cuit-o. Minele aşezate de Rusi în Bosfor le-am 
pescuit şi le-am aşezat în Dardanele în calea 
vaselor aliatilor. 

Bombardar.ea Dardanelelor. 
Roma. - Corespondentul din Pireu al zia

rului „Corriere delia Sern" a avut o convor
bire despre operaţiunile din Dardanele cu co
maindantuJ. năvei lazaret franceze „Canada" 
care se află deocamdată la Pireu. 

Comandantul a zis că operatiunile se desfă
şoară în chip regulat şi multumitor. La ele ian 
parte 14 vase engleze şi 6 franceze. Cele mai 
multe din vapoarele engleze fac parte din es
cadra Atlanticului care s'a luptat lângă i•nsulele 
f·alkland. E ciudat că până acuma s'&u pescuit 
aşa de puţine mine. 

Lucrările pentru curătirea minelor proce
dează bine şi au fost conduse până la o distantă 
de zece kilometri dela Cianak. Comandantii 
celor două flote socotesc că bombardarea for
turilor va tine încă o lună. După distrugerea 
întăriturilor dela Clan~k. ·nu mai sunt alte greu~ 
tăti. Pretinsele fortificatii dela insulele dinMarea 
•Marmara nu există. La Lemnos. în bala Mu. 
dros, stmt gata contingentele destinate opera
ţiunilor pe uscat. Va trebui să se ocupe Smyrna 
pentru a se da de lucru celui de al XIH-lea corp 
de armată turcesc şi pentru a se tăia tot deo
dată comunicaţiile între Turcia şi Egipt. 

Ruşii se retra2 in Bucovina. 
· Ceroăutl. ,._ Lţt Noua Suliţă în regiunea Za

Jescyk;. dealungul Nistrului, luptelţ continuă. 
i ln regiunea Zalesczyk Ruşii şi-au construit 

puncte de sprijin fortificate, dar trupele noastr(;} 
îi scot pas de pas din pozitiile lor. 

La Noua Suliţă se dă mai cu seamă luptă 
de artilerie pe tărmurjl~ râ\llu! Prut, 

Operatlunile impotriva Darda!nelelor, 
· Atena. - Amiralii flotei antantei au tinut 

un consiliu de răsboiu, în care au hotărât, ca 
să amâne operaţiunile împotriva Dardanelelor, 
fiind concentrată până acum o armată de uscat 
numai de 30 mii oameni şi aşa nu e nici o pers~ 
pectivă · de succes. Din cauza epidemiilor cea 
mai mare parte a trupelor au fost trimise în 
Egipt. 

· Atena. - Din Tenedos se anuntă: Luni s'a 
pornit un nou atac general împotriva Darda
nelelor, , · l , ~"·~ 

Noul trupe ruseşti la Duela. 
I Budapesta. - Dela cartierul pressei se El· 

noo tă: Dela Ujoc până la Baligrod se dau lupt~ 
vi©lente. Pozltiuni!e noastre sunt excelente. La 
Bânyavăl~y s'au pornit noul lupte cu forte ru
seşti proaspete. ln Bucovina câştigăm teren. La 
Cernăuti se aude ziua noaptea, bubuiturile tu~ 
nurilor. Rusii au încercat în mai multe rânduri 
să' treacă peste Prut. dar aw fost totdeauna 
respinşi sângeros. 

~ Btul.avesta. - Dela cartierul pressei se a
ntlifltă: Ruşi1or ie-â sosit în depresiunea Duela 
ajutoare. Aci se. dă luptă de artilerie. ln valea 
Labortei se dă de 10 zile o luptă crâncenă de 
infanterie. . 

ln Carpati punctele principale în cari se dau 
Juptele.·sunt la Ujoc: drumul ce duce la BaH~ 
grad, iar la Duela: Bânyavolgy, .. 

A eul să fle ConstantinoPoluJ:.l 
· Berlin. - „Tăgliche Rundschau" anuntă din 

Copenhaga: „Kuri~" din Petrograd scrie, că 
1.ntre ministerul de externe rus şi guvernele sta
telor aliate au avut loc tratative diplomatice 
privitor la ocuparP~ Constantinonolului. Trata
tivele până acum încă nu au un rezultat defini
tiv, dar sunt aşa de cordiale, încât promit să se 
termine cu un rezultat .favorabil. 



' 5 milioane oameni pe câmpul de 
răsboi occidental. INFORMAŢIUNI. 

Haga. - Corespondentul ziarului „Nieuwe 
Courant" anunţă dela cartierul principal anglo- Arad, 31 Martie 1915. 
francez: La cartierul prin~ipal francez mi s'a li 
comunicat, că Germanii au acum pe frontul oe- PENTRU NUM..\.RUL NOSTRU DE PAŞTI pe 
cidental 2,305.000 oameni iar Ia spatele fron- scama răniţilor români am mai primit dela ur
tului o rezervă de jumătate milion oameni. Ar- mătorii: 
mata aliatilor împreună cu rezervele se urcă Dr. Zosim Chirtop, advocat Câmpeni 
pe acest câmp de răsboi la 1,700.000 .oameni, Dr. Petru Pentia, advocat Panciova 
adecă în total stau aci fată în fată S milioane Mi~rica, Eugenia şi Vie. Tordăşianu, Sibiiu 

J0.-
5.-
3.-
1.-
2.-
3.-
3.-
4.-
2.60 

de oameni. • Valeriu Ambruş, inginer Brad 
Durazzo bombardat de insurJ!enti. Vasile Onigaş, dir. şcolar, Monor 

Paul Vuia, comerciant Varadia 
Roma. - AJffn(ia Stef ani află din Durazzo: George Borzea, preot Cuieşd 
Insurgenţii au tras vre-o zece bombe asu.pra Virginia Grivase, învătătoare, NePOs 

oraşului rănind patru persoane, între cari una Nicolae Făt, înv. gr. cat. Jucul nobil 
grav. Oraşul a răspuns bombardării. Actiune de ajutor a Românilor, Wien 

Rebelii au tas asupra casei lui Essad-Pa.şa şi George Clecan, stud. teolog, colectat dela: 
peste piaţa vecină, cauzând numai stricăciuni N. N. 10 cor. Valeriu Ionescu, preot 2 cor., 

20.-

neînsemnate. Constantin Clecan, învăţător 2 cor., Iosif 
Lupte de artilerie În Muntene2ru. Mârza, econom I cor., Toma Ghilezan, e-

Berlin. - „Nationalzeitung'' primeşte din conom I cor., Stoia Bugarin, econom 1 
Rusia: „Golos Moskvia" publică următoarea te- cor., Simeon Lupescu, econom I cor., Ioan 
lcgramă din Niş: Pe Lovcen iarăş au fost re- Botezatu, comerciant 2 cor., Lazar Buga-
luate luptele de artilerie, bateriile austro-un- rin, econom 1 cor., Zeluta Baloşiu 1 cor., 
gare împuşcă deasupra pozitiilor muntenegrinP., Minerva, Lucia Carabaşiu I cor., Silvia 
asupra cărora mai aruncă şi bombe. In zilele Clecan I cor., Vnlnmnia Balta I cor., Va-
din urmă trupele albaneze au năvălit de mai sile Ciurceu, tehnic 1.50 cor., Gheorghe 
multe ori în Muntenegru, ciocnindu-se cu tru- Clecan, stud. teolog 1 cor. 

Total 
Ioan Ba'lan, Festungspital, Trient 
Antoniu Cricoveanu, Alba-Iulia 

27.50 
2.-
1.-
1.-
1.
I.-

pete muntenegrine. Muntenegrinii au avut IO 
mortl, iar răniţi în număr şi mai mare. Alba
nezii s'au retras de atunci în Albania. Sunt in
dicii însă, că vor da o nouă năvală pe teritorul 
Muntenegrin. Spre nord dela Scutari se con
centrează număroase trupe albaneze. cari de 
sigur intenţionează să pătrundă în Muntene
gru. Probabil că aceste trupe vor atăca Cetinje, 
care î·nsă in vremea din urmă a fost întărit. 

Anglia şi statele nordice. 
Christiania. - Primrose subsecretarul mini

sterului de externe englez l'a primit la sine pe 
corespondentul ziarului norvegian „Aftenpo

sten", pe care !'a ·rugat ca să înlăture prin zia
rul său neînţelegerea, provocată în Scandina
via şi Svedia în urma unui discurs al său. Prim
rose a declarat adecă în acest discurs că aspi
raţiunile teritoriale ale Rusiei vor fi satisfăcute 
deplin după răsboiu. Rusia numai aşa îşi poate 
câştiga o piată pentru exportul său. Ziarele nor-
vegiene ai.I interpretat acest discurs, că Rusia 
amenintă cu pericol şi integritatea teritorială a 
statelor nordice. Prirrirose a declarat cores
pondentului dela „Aftenposten"; 

Statele scandinavice n'au să se teamă, că 
Rusia va lua măcar un petec de păinânt din 
teritorul lor. Chiar străduinta Angliei e doar, 
ca să asigure integritatea terito·rială a statelor 
mici. Nu se poate presupune deci, că chiar cu 
statele nordice s'ar face excepţie. 

Noui trupe la Canada. 
!}erlin. - Tăgliche Rundschau" primeşte 

9in ttag<i: Călătorii sositi din Amdia spun că 
la începutul acestei săptămâni se găseau în ta
beră în Portsmouth SO mii soldaţi, iar în Dover 
75,000. Trupele aceste, cari au fost aduse din 
Canada, vor fi transportate în Franţa, 

Sltuatla armatei ruseşti. 
Petro,;ra<i. - (Comunicat oficial rusesc). - Pe 

frontul dinspre vest de Niemenul de ml]loc, continuăm 
a "'"ogresa. Pe dreapta Narewului, pe stânga Vistulei, 

. , fără modificare importantă. 
ln Carpaţi ofensiva noastră pe frontul dintre direc

tiunile Bartfeld şi Uioc evoluiază cu un succes com
plect. Trupele noastre operând în condiţiuni extrem de 

·;
1 

grele, au repurtat un succes grav şi decisiv în regiunea 

Petru Grec, Alba-Iulia 
Ioan Ciuhot, Alba-Iulia 
Teofil Cricoveanu, Alba-Iulia 
„Sentinela", Revaujfalu I O.-

10.-Dr. Romul Veliciu, advocat Arad 
...;... ______________________ __ 

In total cor. 107.10 

Mort pentru patrie. Intr'un spital din Kor
neuburg (Austria) a murit studentul în medi
cină, Ioan Voişan, din Pianul-de-sus (corn. Si
biiu), în urma unui morb, contractat pe câmpul 
de luptă.Ca student al universitătei din Cluj, fu
sese înrolat în toamna anului trecut la reg. 64 
de inf. A fost înmormântat în 16 a I. c. cu paradă 
militară în Korneuburg, însă departe de ai săi. 
Odihnească în pace! 

Escadră aeriană asupra Alsaciei. Se anuntă 
din Berlin: O escadră aeriană franceză a încer
cat după ştirile lui „Vossische Zeitungî', Dumi
necă după amiazi, să sboare deasupra· Alsaciei 
de sus. Venea dinspre Altkiroh şi sbura în direc
ţia Blotzheim. O escadră de aviatori germani 
care fusese înştiinţată la timp, se puse în urmă
rirea escadrei franceze, venind dinspre pădurea 
Neagră, la o înăltime mare. Aceasta se întoarse 
spre Belfort, urmărită cu îndârjire de aviatorii 
germani, cari au dispărut apoi spre frontul 
granitei elvetiene. Se afirmă că un aeroplan fran
cez a fost sfărîmat. Din Basel s'a putut vedea 
spre seară, lumina lanternelor avioanelor! 

Ce au semănat Germanii În franta. Ameri
canul Gaylor publică în ziarul „Daily Mail" a
mănunte relativ la o excursiune în regiunea dela 
Sedan. unde un ofiţer german i-a arătat o întin
dere de 75 mii pogoane terenuri cultivate, spu~ 
nfmdu-i că Germanii seamănă acolo grâu şi 
cartofi. 
Sperăm a zis ofiţerul, că răsboiul se va sfârşi 

până la recoltă şi că populaţia' civilă se va "U

tea bucura de ea. Dacă răsboiul nu se va sfârşi 
până atunci, recolta va fi a armatei. 

Americanul a văzut 15 pluguri cu motor, 
puse în serviciul armatei. 

french declară, că răsboiul nu va dura mult. 
Generalul· french a declarat reorezentantului 
biroului ttavas, că chestiunea principală, a că
rei rezolvire se cere, este fabricaţiunea muni-

Joi, 1 Aprilie n. 1915. -----·-·-------

Ultima oră. 
O COMISIUNE DE OFIŢERI SÂRBI CUM

PARA CEREALE IN ROMÂNIA. 
Bucureşti. - De vre-o câteva zile se află la 

Călăraşi o comisiune de ofiţeri sârbi, care a 
cumpărat dela exportat<Jrii din acest oraş şi din 
j1ule(1d Ialomiţa .peste 500 vagoane de orz şi 
ovăs. 

Comisiunea e comvusă din căpitanul Teodo
sie Lucovici, locotenent Milorad Nicolici şi alţii. 

Cerealele czimpărate se încarcă în şlepari in 
portul Călăraşi precum şi în celelalte schele din 
judeţ, spre a fi trarrsportate în Serbia. - M. 

NOUL SEP AL STATULUI MAJOR ENGLEZ. 
Rotterdam. - Generalul Sir WHliaim Ro

bertson a fost numit generalul statului major 
englez. 

Robertson e în vârstă de 65 ani şi a început 
cariera ca simplu soldat. S'a distins în luptele 
din India şi în răsboiul cu burii. 

PROPU~ERILE RUSIEI CĂTRE BULGARIA. 

Sofia. - Ziarul rusofil „l(ambana'' publica 
prapunerile pe cari puterile triplei-întelegeri 
le-ar fi făcut Bul2ariei pentru intrarea În ac
tiune. Ziarele reproduc aceste conditii ca cu
riozităti fără a pune, bine înteles. mult temeiu 
pe ele: 

Aceste conditii ar fi: 
I) Re2ele Ferdinand va fi numit comandant 

şef al amatelor cari vor intra în ConstantinoPol. 
2) Armata bul2ară va intra cea dintâi şi va 

sta pe loc ca armată de ocupatiune până ce se 
va hotărâ de soarta Ţarigradului. 

3) Una din fiicele tarului Nicolae se va că
sători cu printul Boris. 

4) Ţarul Rusiei va asi~ta la târnosirea nouei 
biesrici Alexandru Nevsky, 

Din multe părti se anuntă mereu. că se va 
mobiliza armata bul2ară, ba Încă şi că arma
tele ruseşti vor trece prin Bul2aria spre a se 
duce la Constantinopol. - St. 

TRUPELE AUSTRO-UNGARE OCUPĂ NOUA 
SULIŢĂ. 

Bzrcureşti. - „Universul" anuntă din Bur
dujeni: Trupele austro-ungare au respins pe 
Ruşi, cari au atăcat pe linia Boian, până în Ba
sarabia şi au ocupat Noua Sulită, Palussok şi 
Hotin. 

-- -·===========· 

POSTA ADMINISTRA TIEI. 

George Banilevici, preot Marginea. S'a sistat deo
ca1ndată. 

Nicolae Lazarescu, Jădani. Am primit 10 cor în abo· 
nament până la 30 Iunie 1915. 

Dr. Nicolae Stanilă, Carţag. Abonamentul Dv. e a
chitat acum până la 31 Maiu a. c. 

Pavel Stoian, Marcovăt. Am primit 7 cor. în abo
nament până la 30 Iunie a. c. 

Petru Ardelean, Oşand. Am primit 14 cor. în abo
nament până la 30 Iunie 1915. 

Petru Tarba, Bilcca. Am primit 2 cor. 40 fii. în abo
nament până la 30 Aprilie 1915. 

Dimitrie Ţigu, Bazoş. Am primit 7 cor. în abona
ment până la 30 Iunie a. c. 

--------='.':"-~ 

Redactor responsabil: Constantin Savu. 

CA PRACTICANT. 

află loc un tânăr absolvent de 3 
sau 4 ci. gimnaziale, reale sau ci ... 

vilet la firma 
' - gâtului Lupkoff unde am luat cu asalt o foarte impor

tantă poziţiune austro-ungară pe marea creastă a mun-
1ilor B~skizi. fartând pădure;i. încurcată cu bariere de 
11ârmă şi înconjurată cu mai multe etaje de tranşee, in
ţanteria noastr,ă a împins pâpă la pozitiunea principală 
11 inamicului şi după ce a bombardat-o cu tunuri târîte 
pc brate la o distantă de 600 de Pllşl, a trecut peste a-

tiei. Aceasta este condiţiunea nrincipală pentru (Co 2~96-3) 
orice pro1?:res. De altfel nu crede, că răsboiul va -

IOAN COMSA & FIU 
Selişte (Szelistye. Szeben m.) 

, (!finei şanturl cu palisade, a luat luorările organizate 
şu !11indagij :>olide, previ1zute cu apărări interioare. 

Au!ltro-uimarll au dat mai multe contraatacuri fu
rioase în rânduri strânse, însă au fost risipiţi şi în parte 
nimiciţi de focul nostru şi de lovituri cu baioneta. ln di· 
mincata de 24 Martie n. inamicul a schiţat o mişcare 
de retragere în unele poziţiuni. 

mai dura multă vreme. 

x Pălării elegante, albituri~ cravat~. parde
siuri de gumă p. bărbaţi şi femei, ciorapi. ba
tiste etc. în cel mai mare asortiuient şi cu cele 
mai ieftine preturi se vând ln 

In Szâszregen e de vânzare o 

FARMACIE 

prăvălia de modă peotr11 domni „Chic", Arad cu poz:itie bună în piată. Clt casă cu tot. 
bulev. Andr~şşy nr. 15. Pentru lămuriri mai detailate a se a

dresa proprietarului Kisfaludi Revesz 
Vis-â-vis de hotelul Panonia, Jmre, farmacist în Jâszbereny. 

(He 2892-10.) Ma 2402-3. 
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