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după e~presia secretamluJ tezaurului - li- I ajunge prin firea lucrurilor la căutarea eÎe~ 
bertatea necesa:ră mişcărei finandaire pentru mentelor de artă românească, pentru că atât de 
-contin·uarea răsboiului până spre sfârşitu! părăsit de înger nu va fi nici un Român să cum-

s pere mobilă cu tulipan sau şi cu un ornament 
toamnei. ecretan.111 tezaurului nu a intrat în national german, când ne avem ornamentul no-
iamănunte pentru exp1icarea aleestu1 termen. stru chiar superior celui străin - şi în stadiul 

Arad, 22 Martie. Ceeace se remarcă însă din această parte lui _de azi, să zic aşa rustic. 

Cea dintâi şedinţă a actuaJlei sesiuni a a discur·suli.1-i, este lungimea termenului la $i noi va trebui să deschidem şi uşile şi fo-
care gllvernul germ·1n socoate cav operat1'11 restrile atetterelor (,,lucrătoarelor") noastre lav -

Reichstagului german ne..,a dat cea mai eloc- ' -·1 'J't · tf I A "t t sând aerµ! proaspăt să ~ntre. In avântul ce-şi \'a 
Ven.+av 1'nd1'caţ'1e cav ravsboiu) eu„""'pe.,,.... va avea m e mi I are vor a1unge, ais e mea es e ne- 1 V 

l • •v .... „ ua neaparat industria după răsboiu, de bună 
o durată cu mult ma1i 'lungă d.ecât se credea. vaie ·de 0 suficientă pregătire financiară, pen- seamă sprijinită şi de stat, va trebui să ne a-

Intr'un discurs de deschidere, preşedin- tru î·ncă 7-8 luni' de răsboiu. vem şi noi partea ·noastră. 
tele a -arătat ică sforţările supr·a-umane ale Astfel chiar şi Germanii, cari erau de- Suntem în drept să cerem înfiinţarea şcoa-
armatei genma'lle şi austriace iau dus la vie- prinşi cu sperianţa unui răsbo'iu scurt dar lelor de industrie românească ca şi în Austria. 
torii importante, dar a dat a se întelege că cari în cazul unei .reuşiri a Angliei şi frantt>i Numai cu organizatie financiară nu există 
pentru obţinerea victoriei finale este nevoe ·de a bloca total imperiU!I, s'ar găsi în faţa să dăm înainte, până când meseriaşii noştri nu 
încă de mari sacrificii. Pentru continuarea unei iips.e mari de alimente, admit Posibilita-· au alte pregătiri decât şcoala la măestrul care 
1rav„t..~1·u·l 1 ·1· s·ecretaru'l tez .. aurului a cerut tea unei durate a răsboiului, care să treacă si el a învătat sau mai .bine zis a moştenit me-

~l/U' " ' - I seria dela mos strămoş. Asta este încă indu-
.Rekhstagului să V'Oteze ilJICă un credit de zece de cele ma·i pesimiste prevederi. strie de casă care trebuie să potignească fată 
miliarde de mărci. ,. Deci u-n lucru ·este cert până acum; că de industria modernă. Un singur caz, b. o.: bă

Acest împrumut se va efectua printr'o o- c~rnagiul va fi. lung şi până acum nici unul trânii lugojeni vor şti că în Lugoj era branşa 
d t t I b I onincarilor cari făceau opinci cu păr, puter-

pe:aţ~e. finand~ră „I': oare tdt poporutl va tre-1 1~ .s .a e e. e ~ger~nte nu au dat. semne de ' niciî.. Ei aveau metoda lor veche de a drege 
bm sa ia parte' a aidaugat reprezentantul gu- . slabiicrnne m rasboml lor economrc. · pieile. Cu timpul au venit tăbăcarii cu metodă 
vernului german. . 

1

. nouă si i-a şters· de pe Jata pământului pe o
pincarii cari er8u asezati pe strada Alexandro-

Se vede da:r lămur~t că aceai.stă operaţie . viei de azi şi la dreapta în sus pe tărmul 'fiini-
va avea o nuanţă ·de {)bligativitate, ceeace Răsboiul şi industrieşii şului. Câti lugoieni din cei de azi ştiu că str.'Ale-
echivalează cu un împrumut, sau un impozit xandrovici ar trebll'i să se numească strada o-
de răsboi. noştri. -' (• pincarilor. si că strada asta este tristul cimiter 

al unui ram al industriei naticmale odată asa 
Imprumutul de răsboiu este desigur o bu-

1

. Nu rutem şti ce şi cum va fi după răsboiu. de înfloritoare? 
nă piatră de încercaire, nu numai a capacităţii socotim însă cu sigurantă că precum pe toate Să nu credeti însă că o şcoală de industrie 
economice a ţălrei dar î:ocă şi a încrederei po.- j terenele vietii noastre nationale, va trebui să va face totul. Cele mai multe şcoli de industrie 
Jitfoe în victoria finailă. , .. , . : urm~ze şi în industria noastră ·noui orientări. au azi un plan de învăţământ absolzzt greşit. 

D' . . A 1 Reviste germane ca b. o. „lnnendekoration" nr. Este evident că industriaşul trebue să aihă 
l'n ace~te puncte d~e .vedere imp~mutul i mai . nou, semnalează de pe acuma o fartare 1 pregătiri solide artistice, însă nu trebue să pic

gennan desigur e urmant cu cetl ma1 marre ! (Ste1gerung) a caracterului national, si tendinta , teze. Nu tablouri şi proiecte pe hârtie. ci mai 
interes, ca unu.I dintre ~elie · mai sigme mij- l spre unitatea (nu uniformarea ! ) stilului natio- , mult obiecte esecutate conform tuturor cerin
rloace de constatare a puterii de 1re.ziistenţă a ~ nai. . . telor stilare ar fi de dorit. Intâi de toate să 
imperiului. · . i Azi este msă mult ma1i desvoltată constiinta cunoască elevul unei scoale de meserii cerin-

• • Y • . j ~atională decât să se poată impune un stil na- , tele stilare ale diferitelor materii. şi când va 
Aceste 1 O m1harde ar avea sa rais1gure - I t10nal unui popor străin, şi astfel involuntar vom cunoaşte limba formelor (.formensprache) (seu-

:1 Eterna sărbătoare. 
I I. 

Te blastămă azi astrele senine 
Bătrân pământ şi blestemul lor cade 
Şi infrătit cu plânsul de noroade 
Nu-i nime azi genunchiul să-ti Închine! 

Mâne scăzându-fi calea vei cădea 
Abizul mare-'n urma ta s'a-nchide 
Sl ceriu-'ntreg de moarte ta va râde 
Cine va plânge dar in urma ta?! 

II. 

De vei veni cu daruri nevisate 
Să mângăi - mâne - inime zdrobite 
Cine primi-va vorbele grăite 

, C'o inimă ce cu căldură bate? . 

Că-'n darul tău ceti-vom Înclestarea 
Ce va orbi popoarele de mâne.„ 
„.Căci n'ai, vai n'ai pământule bătrâne 
Ce noi dorim: eternă sărbătoarea. 

O. HULEA. 

Numărul poporal pe i an 4. cor 

Un cutremur nocturn.*) 
De Petru Vulcan. 

In camera-salon dela hotelul .~Constantino
pol" unde am tras în gazdă. sunt două paturi 
mari şi o somieră. 

In patul cel mare de lângă perete dorm eu. 
în cel dela mijloc un profesor dela Ploeşti, iar 
pe somieră amicul Comaneanu. 

In patul meu ar putea dormi comod trei inşi. 
Noaptea e călduroasă, asa încât n'avem ne

voe nici de plapomă. Obosit cm11 sunt. mâ gân
desc puţin asupra programului de mâine al es
cursiunei, încotro vom merge şi mă silesc să 
adorm, dar mă încerc în zadar, somnul nu se 
îndură să mă fure. 

Prieteniii mei sforăie şi eu nu pot să închid 
ochii de loc. Ce dracu am, îmi zic!„ Mă întorc 
de vre-o câteva ori, cfmd într'o .parte, când în 
cealaltă a patului şi totuşi nici gând nu e de 
somn„ .. Şi mi-e ciudă că prietenii mei viseaza 
parcurile Bosforului şi frumsetele ce ne au în
cântat simturile. Dacă văd că nu e chip să 
adorm, mă scol, mă duc la masă, aprind lumâ-

~) Din Constantinopolul Semilunel ce în curând va I 
apare. · 

Pretul ttnui exemplar 10 fileri. 

narea dela sfejnic şi-mi pun în gând să scriu 
a lor mei, cari se găsesc în vilegiatură la Or
şova, cărţi ilustrate eu yederi din Constanti 4 

no pol. · 

Scriu trei cărti în şir căutând în fiecare să 
concentrez câte o impresie. După aceţa mă 
gândesc că poate ziua de mâine să fie şi mai 
norocoasă şi restul cărtilor ilustrate să-l com4 

plectez pe mâine seară. 
Avem să mergem să vizităm Patriarhia, fa- -

narul, Catedrala Exharhatului bulgar, Kahriech
geami, Stambulul, Iedicule. Bazarul, să vedem 
pe Dervişii urlători şi cântători, selamlâcul 5i 
câte alte curiozităţi ale marei capitale; prin ur
mare, pentru astă seară ajunge. Imi recapitu
lez în minte toate_ cele văzute pe unde am fost, 
le coordonez, le aşez după însemnătate şi le in
ventariez în cadastrul mintal. 

Ţin să dau ceva la lumină şi pentru aceasta 
îmi trebue material ales, variat, nou„. 

Imi strâng hârtioarele pe unde am notat câte 
vre-un nume şi sting lumina. 

.Prietenii mei ce fericiti sunt! Ah, de aş pu- · 
tea să dorm ca ei! 

·Mă sui din nou în pat şi caut acum să fac 
putină analisă psihologică asupra firei mele. 
Constat în cele din urmă că o nelinişte vagă 
îmi stăpâneşte fiinta. 

_Numărul poporal pe 11. an 2) cor -



Pai. 2. 

zati traducerea banală a termenului) atunci să 
urmeze instructia propriu zis artistică. Să ştie 
că aceaşi floare din natură va fi altfel repro
dusă în lemn, altfel în peatră, în fier bătut, sau 
cusută pe ştofă. Dacă s'ar tine cont de originea 
să zic 11naterială a ornamentului, n'ar lifera 
şcoala din Câmpuung „splendide" mobile de 
lemn cu ornament copiat în culori chiar dupa 
tesături şi cusături. Ornamentul textilului nu 
poate fi aplicat la tectonică - mai cu seamă că 
avem ornamentul nostru şi pentru tectonică.~') 

Natural că pentru a ajunge la dis
tinger& atât de fină a lucrurilor tre
bue să fie elevii întâi de toate perfecti în teh
nica meserii lor. La orice caz este ceva mai 
mult decât un grad de cultură de unde distingi 
b. o. un produs a lui Grieg de altul a lui Mo-

*) (Vezi publicatiunea dlui O. Tăslăuanu sau „Die 
Mobel des rumănischen Bauernhauses" de Elias Wes
lowski, editia Muzeului Ethnografic Austriac din Viena.) 

' 

„R O M Â N U (" 

zart, un Oscar Wilde de un Emile Zoia. un re
nessans german de unul italian, un Boklin de 
către Klinger şi aşa mai departe. 

Laicul peste tot trebue să lase oareşicare 
libertate meseriaşului, cum zice ·Mihelangelo: 
„Acela care crede că este în stare . ·să pri
ceapă un ob.iect de artă industrială la prima ve
dere, face bine dacă mai meditează asupra lu
crului. Acela însă care găseşte un obiect de 
artă industrială care-i place, îi pare atrăgător 
şi drăgălaş să nu-şi mai bată capul ci să fie 
sigur c'a găsit ceva bun. 

Nu putem şti ce şi cum va fi după răsboiu 
şi mai cu seamă nu când vom ajunge şi noi la 
o şcoală de industrie românească, care este 
pentru noi de colosală însemnătate economkă. 
Va trebui însă să lăsăm să intre în inima noa
stră în cutia dorintelor şi creşterea corespun
zătoare şi în spirit national a meseraşului ro
mân. 

Al. S. Iorga. 

Jertfa . Romanilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna UZDIN, comitatul Toronta1 

(Bănat), pe câmpul de luptă. 
(Unnare)'. 

Ioan Zaga, 35 ani 
Josim Bulic, 35 ani 
Nicolae Bulic, 35 ani 
Adam Cojocariu, 35 ani 
Vasitie Cretlu, 35 ani 
Ioan Demenescu, 35 ani 
Tănăsle Giura, 35 ani 
Ioan Măran, 35 ani 
Ioan Mezin, 35 ani 

150 Iosif Motorojescu, 35 ani 
Moise Nicodim, 35 ani 
Pavel Onciu, 35 ani 
George Pisaroş, 35 ani 
Savu Puia, 35 ani 
Vasilie Rista, 35 ani 
Petru Spariosu, 35 an1 
Ioan euboni, 35 ani 
George Secoşan, 35 ani 
Iosif Tămaş, 35 ani 

160 George Ţăran, 35 ani 
Ilie Toagier, 35 ani 
Simion Toma, 35 ani 
Matei Utia, 35 ani 
Ioan Bălan, 34 ani · 

Adam Barbu, 34 ani 
Trifu Boeriu, 34 ani 
Vasilie Coiocariu, 34 ani 
Nicolae Fera, 34 ani 
Adam Toagier, 34 ani 

170 Moise Barbu, 34 ani 

Iova Georgieviciu, 34 ani 
Dimitrie Cretiu, 34 ani 
Nicolae Miloş, 34 -ani 
Ioan Moldovan, 34 ani 
Ilie Mutu, 34 ani 
Trifu Obadean, 34 ani 
Emllian Oalgea, 34 ani 
Ioan Petrutiu, 34 ani 
Petru Petrol, 34 ani 

' 180 Simion Puia, 34 ani 
George Puia, 34 ani 
Todor Şoşdean, 34 ani 
Trăiau Săculă, 34 ani 
Ioan Ţăran, 34 ani 
Gruia Vereşan , 34 ani 
Petru Voivodean, 34 ani 
Simion Ardelean, 24 ani 
Ioan Ţăran, 24 ani 

Să nu se fii întâmplat ceva alor mei oare? ... I cinuieste fenomenul care trece de marginea e
Sau să nu păţim noi vre-un pocinog pe ziua de : xistentei noastre vremelnice. 
mâine! De aşi adormi, visul meu mi-ar desluşi · Mi-aduc aminte că aci nu mai sunt acasă la 
ll_l~i bine cărările vv~itorului ~ecât toate presim- ! Constanta dar atunci unde-s. mă întreb în 
t1!1l~ astea. I~ sa I~ce~c z~u ! Dar de geana; ~ gând. ' 
cac1 somnul cand e sa vie, vme ca hotul cel mai j 
i5cusit tiptil misterios... Sărmana capitala noastră, ce-a fost sortită 

• ' • A • • v • , să pătească ! Aici au să ne rămâie oasele sub 
A Tu ~me ştie l~ ce crampei. de viata t~ mai dărâmăturile acestui hotel! Da ce hotel e ista? 

.ira~nd.e~tJ? cu un ~an~ slab: P~.hd .ca ce~ dm ur- Jncă nu mi se limpezeşte I.n creer şira~u! idei
~a l~c~nre ~ l~m1~e1 ce palpa1e. ş1 se stmge .mu- lor, încă confuziunea şi groaza îmi stăpâneşte 
nnda m sfe1111c ŞI el somnul şiretul te-a ŞI fu- fiinta, când mi-arunc privirea spre cele extre
rat... mităti ale salonului şi atunci observ pe prietenii 

M'am lăsat să mă poarte gândurile obosite mei făcând cruci de zor. 
unde or voi şi în sfârşit am aţipit. 

:Eu nu cred să fi durat mai mult.deun ceas som
nul meu, când deodată ne pomenim cu un sgo
mot surd, un SP-omot sinistru, care părea că 
provine din deslocarea temeliilor clădirei uriaşe 
în care ne aflăm şi din frecarea pereţilor: cr, cr, 
cr, şi patul meu se 'eagănă când într'o parte, 
când în ceealaltă; podeala şi tavanul salonului 
de pân' aci orizontale, iau pozitie oblică şi în
tr'o clipă paturile noastre răsturnându-se, eu 
cel dela margine, mă duc de-a berbeleacu tă-
fiHug până sub balustrada ferestrei ce dă în fe
reastra atelierului de croitorie de alături. 

Aci, Ia slaba lumină a zorilor ochii mi se 
despăienjeniră şi-mi vin în fire. 

Atunci simt o durere înspăimântătoare pe 
la tâmple. De unde m'a isbit aşa fulgerător du
rerea aceea? Din cauza oroarei ce mi-o pri-

Adică de ce să mă prezint mai viteaz decât 
dânşii, că şi eu ce făceam .alta de un minut în
coace, de când a început prima sguduitură vio
lentă a pământului, decât să mă închin? 

„Timor iniquo de11m creavit" glăsuieşte u~ 
proverb străbun. Apoi da, numai în astiel de 
împrejurări sublime ne aducem aminte de Dum
nezeu, uităm repede că până mai ieri eram li
beri cugetători, atei, socialişti, anarhişti etc .... 

Când am văzut ne prietenii mei închinân
du-se, atunci mi-am adus aminte că nu suntem 
în capitala tărei româneşti, ci la Constantino
pol. 

Si spaima mă năuceşte, deoarece ştiam de 
maii nainte efectele cutremuri'or din Turcia. 

Mi-arunc ochii şi la celelalte ferestre ale 
hotelului şi acelaş tablou pretutindeni: pasa-

Marti, 23 Martie n. 1915. 

Gligor Fera, 34 ani 
190 Ioan vasme, 24 ani 

Ioan Doclean, 24 ani 
Alexandru Boslca, 24 ani 
Alexandru F. Negrutiu, 24 ani 
George Opriş, 24 ani 
Ilie Sporea, 24 ani 
Adam Motorojescu, 24 an1 
Moise lanaşcu, 24 ani 
Vidu Barbu, 24 ani 
Simion Mioc, 24 ani 

200 Moise Boeriu, 24 ani 
Simion Stola, 24 ani 
Trifu Boeriu, 24 ani 
Trăită Spariosu, 24 ani 
Moise Stoia, 24 ani 
Adam Petrol, 24 ani 
Simion Măran, 24 ani 
George Cocora, 24 ani 
Vasilie Butic, 24 ani 
Trifu Utia, 24 ani 

210 Ioan Boeriu, 24 ani 
Mihaiu Giurca, 24 ani 
Crăciun Spariosu, 24 ani 
Simion Micleuş, 24 ani 
Pavel Păleau, 24 ani 
Gruia Stoia, 25 ani 
Adam Sârbu, 25 ani 
Pavel Almajan, 25 ani 
Avram Zaica, 25 ani 
Ioan David, 25 ani 

220 Todor Lintla, 25 ani 
Trăită Veliciu, 25 ani 
Todor Şămantiu, 25 ani 
Iova Tămaş, 25 ani 
Vasllie Gertlnişan, 25 ani 
Vasilie Clcoşiu, 25 ani 
Trifu Onclu, 25 ani 
Ioan Radu, 25 ani 
Pavel Pălean, 25 ani 
Petru Petrol, 25 ani 

230 Ioan Bălan, 25 ani 
Ioan Bulic, 26 ani 
George Creţiu, 23 ani 
Ilie Măran, 23 ani 
Damaschin Cocora, 23 ani 
George Frenti, 23 ani 
Ilie Groza, 23 ani 
Nicolae Neda, 23 ani 
Todor Motorojescu, 23 ani 
Vasilie Cretiu, 23 ani 

240 Iosif Demenescu, 23 ani 
Ioan Frenţi, 23 ani 
Trifu Mitovan, 23 ani 
George Tolvadean, 23 ani 
Ioan Beşlia, 23 ani 
Emillan Sârbu. 23 ani 
Ioan Neda, 23 ani 

g-eri speriati în cămeşi de noapte,· cari au sărit 
din paturile lor, se văd grămăditi la ge~muri, 
închinându-se. 

Două servitoare dela atelierele de croitorie 

I
. bat mătănii de zor. 

Pe trotuarele pasagiului de jos, cu toată 
i starea de asediu, se vede o lume înebunită de 
groază, care fuge cu părul vâlvoi pe străzi. 

A încetat în fine sguduitura şi noi totuş încă 
, ne mai aşteptăm la ceva grozav. 

I Ni se pare că ediFiciul amenintă să se pră
husească şi ne gândim fiecare la sine cum am 

., face să scăpăm. 
Primul gând care ne călăuzeşte este să ne 

· vedem îmbrăcati şi fiecare se repede la cuier, 

l
' de unde smulge maşinaliceşte cămaşa, vesta, 

haina, pantalonii... · 

I In mai putin de 5 m~nute suntem îmbrăcati. 
ne stropim cum putem. pe pleoape cu apă şi o · 
ştergem pe străzi. unde ne reculegem, după ce 
ne convingem că întrei;! cartierul Pera a rezi
stat sguduiturei cutremului şi nu e din fericire 
de înregistrat nici o nenorocire serioasă. 

. t 
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Marti, 23 Martie n. 1915. 

George Coclşlu, 23 ani 
Nicolae David, 23 ani 
Ioan Babuti, 23 ani 

250 Adam Bulic, 23 ani 
Tănăsle Bălan, 23 ani 
Adam Cretiu, 24 ani 
George Dolama, 24 ani 
Todor Suboni, 24 ani 
Trandafir Subu, 24 ani 
Vasilie Bălan, 25 ani 
Ilie Cretiu, 25 ani 
Adam Cretiu, 25 ani 
Procopiu Nedai, 25 ani 

260 Ioan Şunda, 25 ani 
Ilie Vinca, 25 ani 
Vidu Puia, 25 ani 
Ioan Subu, 25 ani 
George Veliciu, 25 ani 
George Măran, 25 ani 
Tănasie Barbu, 25 ani 
Ioan Dalea, 25 ani 
Petru fera, 25 ani 
Ioan Boeriu, 21 ani 

270 Moise Bosica, 21 anJ. 

(Va urma). 

Raportul dintre romano·ca
tollci şi greco-catolici. 

La adunarea generală a societătei de propa
gandă catolică „Sf. Ştefan" a rostit Primatele 
Dr. I. Csernoch un discurs, din care reţinem 
după „P. Lloyd" următoarele: 

Este o datorinţă a închide calea agitatiunei 
ce se face sub mantaua religiunei. Adevărat, că 
Ruşii au izolat pe greco-cat. d"e romano-cat. 
Totuşi e datorinta bisericei latine să sustină le
gături intime cu catolicii de alt rit. să rezolve 
împreună toate afacerile comune în dragoste 
şi cu simpatie reciprocă, ca fii credincioşi ai bi
sericei şi patriei. N'ar fi permis nici odată să 
considere romano-catolicul pe greco-catolic ca 
pe un catolic ·de ordin inferior, ci ar trebui să-i 
stimeze ca pe un frate care poartă atlă haină. 
Şi tocmai cum combat romano-catolicii izola-

•:rea greco-catolicilor este de datoria greco-ca
tolicilor să înlăture din organizatia lor izolările 
reci, cari reamintesc ortodocsia. 

„[)acăl ·după concepţia rusească Ordul 
Basilitan e o fortăreaţă a Uniunei, este de da
toria noastră să apărăm şi să întărim acest 
Ord, ca să-şi recâştige importanta de odinioar~ .. 

„Religia să nu se confunde cu limba şi na
ţionalitatea. ·Religia este independentă, univer
sală şi se înaltă peste toate legăturile pămân
teşti. Ea nu împiedecă pe nimeni şi întăreşte 
pe toţi în împlinirea datorinţelor cetăteneşti şi 
în credinta către patrie. Statul ungar este con
dus în respândirea limbei oficiale numai de 
interesele statului şi ale cetăteniJo,. Statul nu 
voeşte să răpească nimănui limba maternă cu 
forţa, ori să oprime cu limba religia cuiva. Sta
tul se apără în bine întelesul său interes contra 
influentelor străine, cari se introduc prin bise
ricele nationale. In acti\mea aceasta de apărare 
suntem datori a sprijini statul. Trebue să înăl-

• tăm valuri, ca să oprim influentele dela ost, iar 
poporul trebue desvătat de obiceiul a căuta sa
tisfacerea trebuintelor sale culturale sau reli
gioase la ost, căci nu e nici o necesitate de a
ceasta. 

„Un popor catolic liber este în situtia a-şi 
satisface toate trebuintele sale acasă. Intreaga 
literatură şi arta catolică îi stă la dispoziţie". 

Atât părintele Primat.· Credem că episco
patul bisericei noastre unite va· găsi prilejul po
trivit pentru a da răspunsul necesar la acest 
discurs, pe care mai bine făcea Dr. Csenoch, 
dacă nu-l rostia niciodată. („Orap.") 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta, 20 Martie. - Pe frontul din Car
P~ti n'a avut loc nici un eveniment mai deose
bit. In unele sectoare s'au dat vii lupte de ar
tilerie. 

Spre nordvest dela Nadworna am respins 
î'n mod sângeros atacul executat noaptea al u
nui batalion rusesc, care se apropiase la o sută 
de paşi de pozitiile noastre. 

In Polonia si Galiţia occidentală n'a avut loc 
nici un eveniment. 

Viteaza armată de apărare din Przemysl a 
făcut ieri o ieşire. de data aceasta în directia 
ostică. Ea a dat peste însemnate forte duşmane 
si după o luptă de mai multe ore s'a retras după 
linia de apărare. 

Berlin, 20 Martie. - Dela cartierul princi
pal german se anuntă: Pe câmpul de tăsboiu 
oriental: La St. t:Ioi, ne strada Wytschaete
Ypern am cucerit dela Englezi un grup de case. 
Pe coasta de miazăzi i-am scos pe Francezi din 
un ascunziş, în care se mai tineau. In Champag
ne ziua a trecut în general în linişte, după ce 
tr~me]e noastre ocunaseră în zortile zilei, spre . 
m1azanoapte dela Beau Sejour, câteva tranşee 
franceze. Spre nord dela Verdun, pe câmpia 
Voevre şi pe marginea ostică a înăltimilor meu
siene. la Combres am repins atacurile partiale 
ale Francezilor. a.a.uzându-le foarte A-iari pier-
deri. · 

Francezii au năvălit în mai multe rânduri 
asupra pozitiunilor noastre de pe Reichsacker
kopf si Hartmannsweilerkoof, dar atacurile s'au 
prăbuşit în focul nostru îndată la pornirea lor, 
cauzându-i noi duşmanului mari pierderi. 

Pe câmpul de răsboiu occidental ziua a fost 
relativ liniştită. Rusii au ocupat Memel. 

Budapesta, 21 Martie. - In Carpati, pe fron
tul dintre Ujoc şi depresiunea Koniecna au avut 
loc lupte violente. Incă în zorile zilei de 20 c. 
detaşamente duşmane au încercat surprinzân
du-ne să cucerească unele din punctele 
noastre de razim. Le-am respins pretutindeni, 
cauzându-le mari pierderi. In orele de dimi
neaţă I~usii au repetit atacurile în proportii mai 
mari si luptele desfăşurate au tinut în unele 
sectoare întreagă ziua. Forţele duşmane. cari 
au hrnintat împotriva nozitivnilnr noastre de 
lângă San. la Smolnik şi la Elso Pagony, le-am 
respins spre se,ară. Am făcut prisonieri 1070 
oameni. Pe celdalte fronturi n'a avut loc nici un 
eveniment mai esential. 

Berlin, 21 Martie. - Dela cartierul nrinci
pal german se an un tă: Pe câmpul de răsboiu 
occidental: Spre sudost dela Ypern am împus
cat un aeroplan englez, iar oe pilot ~I însoti
torii lui i-am făcut prisonieri'. Două încercări 
ale Francezilor de a recuceri pozitiunile, cari 
Ie-am ocupat în 16 Martie ne coasta de miază
noapte a înăltimei Loretto, au eşuat. Pe cate
drala din Soissons, pe care e arborat steagul 
de Oenf, am recunoscut o statiune de obser
vare a Francezilor. Am deschis focul asupra ca
tedralei si astfel l'am îndepărtat pe observator. 
In Champagne, spre nord dela Beau Sejour sa
peurii trupelor noastre au lucrat cu succes şi au 
distms ma;i multe tranşee franceze. Cu acest 
prilej am făcut prisonieri 1 ofiter si 299 soldati 
francezi nerăniti. Pe culmea înălthnei Reichsac
kerkopf am cucerit în asalt o pozitie apărată 
vitejeşte de două bata1ioane de vânătC7ri alpini. 
Duşmanul a avut mari pierderi. Am capturat 3 
ofiteri. 250 soldaţi, 3 mitraliere si un aparat de 
aruncat mine. Contrataeurile Francezilor Ie-am 
respins. Ca să dăm un răspuns mai meritat la 
faptele neomeneşti săvârşite de aviatorii fran
cezi fată de oraşul deschis din Alsacia Schlett
stadt, am aruncat în noaptea trecută din ba
loane câteva bombe mai grele asupra forUfica
ţiilor Parisului şi asupra centrului căilor ferate 
din Compiegne. 

Pe câmpul de răsbaiu oriental: Am respins 
între Omulek şi Orzye un atac al Ruşilor, cap
turând cu acest prilej 2 ofiţeri şi 600 soldat! 
ai duşmanului. Două atacuri ale Rusilor execu· 
tate noaptea împotriva Iednorozek s'au prăbu· 
sit în focul nostru. 

II! 

Amănunte despre noua infrângere a 
Ruşilor la Augustowo. 

Berlin. - „Wolfbureau" afl:ă dela cartierul ge
neral: După înfrângerea armatei X rusă în bătălia 
de iarnă din Mazuria şi capitularea dln pădurea 
Augustowo, resturile corpului III se :aidunară sub 
fortificatiile Olitoi; resturile corpurilor 26 şi 3 si
berian se retraseră la Grodno şi la spatele liniei 
Bobrului. Comandantul de armată Sievers, şeful 
statului său major general şi comandantul cor
putui III au fost destituiţi. Trei corpuri noui anu
me: II, XIII şi XV, au fost trimise la Grodno; ce
lelalte s'.a:u complectat cu recruţi. Aşa s'a născut o 
nouă a X-a armată, c:ne la finele lui februarie a 
încercat înzad<lJ' să alunge pe Germanii avansaţi 
până la linia Bobrului şi lângă fortăreaţa, Grodno. 
In aceste atacuri trupele corpului XV au avut pier
deri enorme. Comandamentul german nu avea in
tentiunea de a se stabili aproape de linia Bobr şi 
de forturile dela Grodno, ci ai voit să-şi câştige li
bertatea cât mai curând posibil( -

O pradă imensă fiind aproape pe de-a 'ntregul 
strânsă în pădurea dela Augustowo, Germanii în
cepură o mişcare aducând noua grupare proiec
tată. Aripa dreaptă ocupă pozitiunile pregătite în 
regiunea Augustowo; celelalte forte fuseră strânse 
în puncte f.a1Vorabile. Corpul III rus se puse în miş
care dela Simno spre Lodzieje; corpul II dela 
Grodno prin Kopziowo-Seiny spre Krasnopol; ce
lelalte corpuri străbătură pădurea Augustowo, un
de totuş întimpina1 ă o puternică rezistentă a Ger
manilor pe care n'au reuşit a o sfărma. 

La 9/3 Germanii începură ofensiva contra cor
pului III operând la aripa dreaiptă rusă. Acesta 
văzându-se amenintat de flanc, luă o retragere pre. 
cipitată în direcţiunea ESE. părăsind mai multe ml· 
traiL'iere. Această retragere lăsă deschis flancul 
corpului II, ale cărui coloane au ajuns la 9/3 la 
Berzniki Gibl. ln contra1 acestui corp fu acum în· 
dreptată ofensiva germană la 9 şi 10/3 şi se pro· 
duse lângă Seyni şi Berzniki o luptă în contra ina
micului surprin,s în aceste părti şi luat, cu asalt 
chiar în noaptea de 10/3. Două regimente noul au 
fost total nimicite lângă Berzniki; cei doi coman
danţi au fost capturati. Şeful .airmatei ruse văzând 
lipsa unor şanse de rezistentă ulterioară, ordonă 
la 10/3 retragerea armatei întregi. 

La 11/3 am ocupat Gibi. O divizie de cavalerie 
germană a luat în aiceeaş noapte Kopziuwo unde 
300 de Ruşi au fost udşi;am luat mai mult de 
5000 de prisonieri; 112 mitraliere şi trei tunuri au 
rămas în mânile noastre, O luptă mai mare n'a a
vut loc; singură ameninţarea de o învăluire ger
mană a fost de rujuns spre a determina retragerea 
precipitată a inamicului. (Corr. Bur.) 

Pierderile marinei comerciale engleze. 

Berlin. - Agenţia Wolff anuntă: Contrar 
statisticei oficiale publicate la 13 Martie de a
miralitatea engleză, după care pierderile to-· 
tale ale marinei comerciale engleze ar cu"~inde 
87 de vase dela începutul răsboiului, „Lokal~ 
anzeiger" află din isvor autorizat competent, 
c.ă afirma.tiunea statlstlcel erwleze este falsă. 
Pierderile marinei de comerţ engleze sunt sim· 
titor mai mari. Cifrele pierderilor de răsboiu 
se urcă la 124 de vase, plus vapoarele de pes
cuit pierdute, al căror număr publicat de sta
tistica engleză, este 4_7, formând un total de 171 
vase pierdute. 

Situatia deplorabilă a finantelor ruseşti. 

Berlin. - „Russkija Wjedomosti'', care ~e 
ocupă cu congresul de curând închis al indu
striaşilor de aur, observă, că prin sporirea ex
p!o<ţtărei de aur nu se poate conta pe urcarea 
valutei ruseşti p~ un timp înqelungat. Cauzele 
congresului sunt dificultăţile financiare provo~ 
cate de răsboiul eurQpean, Este cunoscut că 
imediat după .declararea răsboiului s'a i~tins 
dreptul de emisiune al băncei imperiului rusesc 
la 1200 milioane ruble. Această sumă e de mult 
epuizată. Stockul de aur al băncei imperiului 
n'a sporit în timpul răsboiului, ci a scăzut, iar 
acoperirea biletelor de credit în aur a scăzut 
la 55 Ia sută. Dar industria aurului rusească e 
departe de a putea satisface acum cererile care 
i s'ar adresa din partea finanţelor statului. Ex
ploatarea s'a urcat foarte încet, şi în anii din 
urmă a arătat chiar o tendinţă spre scădere. 

\ 



Danemaf'ca păstrează o strictă 

neutralitate. 

Covenhaga. - La Folketing ministrul ară
rărei nationale al Danemarcei răspunzând în 
numele guvernului la o interpelar" a decbrat 
că politica Danemarcei trebuie să continue a pă
stra Q_ strictă neutralitate imparţială. Ministrul 
a cerut parlamentului să sprijine a~este silinte 
ale guvernului. 

Ţarul proclamă autonomia Poloniei. 

Petrograd. - Ţarul a proclamat vrintr'un 
ucaz autonomia Poloniei. Populaţia. 'f>oloniei a 
întâmpinat cu scepticism aceasta gratie târzie 
a Ţarului. Cea mai mare varte a Poloniei e de 
altCllm în mâna Polonilor. 

Scene agitate în Reichstag. 
Incinta Reichstagului a fost Sâmbătă teatrul 

unor scene foarte agitate şi tumultoase, provo·
cate prin atacurile deputatului socialdemocrat, 
Ledebour, înrdeptate împotriva autoritătilor 
din Alsacia şi Lorena şi împotriva comanda. 
mentului armatei. 

iOespre decursul şedinţei se an un tă: Conti
nuând Reichstagul în şedinta de Sâmbătă dis
cuţia asupra bugetului ministerului de interne, 
după deputatul socialdemocrat Stadthagen şi 
p1 ogresistul Hausmann,cari au vorbit despre stă-
rile provocate prin cenzură, deputatul social
democrat Ledebour a făcut critică legii privi
toare la măsurile excepţionale şi cerând re
stabilirea dreptului de întrunire şi întrebuin~ 
tarea liberă a limbilor, a atăcat cu vehementă 
autorităţile administrative civile, cari germani
zează tinuturile locuite de f rancezl. Aceasta 
ne dă esplicarea - a spus deputatul Ledebour 
- că Alsacenii şi Lorenii doresc să ajungă sub 
stăpânire franceză. (Sgomot, întreruperi in 
dreapta: Unde e pacea internă a tării?) 

Ledebour continuând: Iscălesc tot ceeace s'a 
spus aci spre gloria bravelor noastre trupe şi 
a comandantilor. Faptele politice ale conduce
rei armatei dovedesc însă, că aceasta nu se 
găseşte la înălţimea situaţiei. M'am îngrozit 
când am cetit anunţarea, că pentru fiecare sat: 
pe care I'au incendiat Ruşii, Germanii vor da 
foc la 3 sate ruseşti. 

Llebknecht (socialdemocrat:) Barbarlet 
On aripa dreaptă se ridică o furtună de pro

testări. Strigăte: Ne mai pomenit! Nu tolerăm, 
ca conducerea armatei să fie atăcată în acest 
chip!) 

Vil:::epreşedintele Dowe îl îndrumă la ordine 
pe deputatul Liebknecht. ' 

Ledebour continuânnd declară că aceasta 
di9pozitie a conducerii armatei loveşte chiar 
acea parte din populaţiune, cu a cărei priete
nie imperiul german trebue să calculeze. (Sgo
mot.) 

Vicepreşedintele Dowe declară, că nu poate 
permite o astfel de critică la adresa armatei. 

Deputatul Ledebour îşi continuă discursul in 
acelaş ton, dar se porneşte din nou furtuna de 
protestări şi un sgomot asurzitor umple sala 
de desbateri. Deputaţii sar agitaţi din bănci. 
Socialdemocratii îi strigă oratorului: 

- Vorbeşti poate în numele partidului 
Dtale? 

Restabilindu-se liniştea Ledebour spune dl 
politica germană trebue să apuce pe un astfel 
de drum, încât popoarele să vază în Germania 
un scut al libertăţilor lor. Aceasta e convingerea 
mea ca socialdemocrat şi patriot german. (Ila
ritate sgomotoosă). Aceste le. spun în interesul 
iubitei mele patrii germane şf în interesul Eu
ropei. (Contrazi~eri, strigăte de „Piui", sgo
mot.) 

Secretarul de stat Dr. Dellbriick declară că 
nu consideră de corespunzător actualei situatii 
de a da un răspuns la această vorbire. 

Oratorii partidelor conservativ. national-Ji-· 
beral. progresist şi al centrului desaprobă şi pro
testează îrrinotriva tonului întrebuinţat de de
putatul Ledebour în discursul său. Deputatul 
Scheidemann declară în nume1e partidului so~ 
cial-democrat că deputatul Ledehour a fost in-- - ·---

. sărdnat din partea partidului să vorbească nu
mai la paragrafii privitor la limbii iar tot ce 
a spus afară din acest cadru, sunt declaratiilP
lui proprii şi singur poartă răspunderea pentru 
ele. 

Mai vorbesc încă danezul Hense.n, care cere 
sistarea legilor exceptionale anlicate popora
tiunei n<><.Yermane. iar deputatul polon Se„da 
'işi exprimă părerea că opinia publică pretinde 
ca sistemul politic aplicat fată de Poloni să fie 
schimbat în curând. Răsboiul mondial reclamă 
cele mai mari jertfe clela poporul polon şi de 
aceea în Prusia nu mai poate fi deviza: Luptă 
împotriva Polonilor. E vorbă de liniştea sol
datilor poloni, cari sunt pe câmpul de luptă. 

Continuându-se seara şedinta <;i votându-se 
bugetul, Reichstagul s'a amânat până la 18 

Maiu. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 22 Martie n. 1915. 

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

„Albina" inst. de cred. şi ec. Sibiiu 100 cor. 
Dr.Iuliu Coste, adv. Ciacova 20 cor. 
Dr. Brutus Macaveu, medic, Câmpeni 5 cor. 
C. Morariu, preot, Pătrăuti 2 cor. 
Gavril lovan, Înv. Sabolciu 2 cor. 
Vasile Cădariu, cojocar Pecica 1 cor. 

' Total 130 cor. 
' Un preot decorat. :După ziarul cluian „Uj-

sâg", între ofiţerii decoraţi pentru vitejie,. se 
află şi numele iubitului nostru preot Ioan lsa1cu, 
parohul f eneşului săsesc, de prezent preot mi
litar Ia reg. 32 de honvezi. Majestatea Sa con
siderând serviciile prestate în continuu, chiar 
dela începutul campaniei de luptă din Galiţia, 
din partea acestui distins preot român, la pro
punerea statului major militar, graţios a şi de
corat pe d. lsaicu cu crucea de aur clasa a IT. 
pentru merite preoţeşti. felicitări. 

Pentru elevii preparandiilor. lnaltul m1ms
ter de culte şi instrucţiune publică, cu abatere 
dela elevii preparandiali născuţi în anii 1891, 
1895 şi 1896 pentru estinderea favorurilor cir
cumscrise în ordinatiunea Nr. 913 ex 1915 prez. 
şi asupra preparanzilor, cari nu apartin la acei 
ani de naştere, dar se insinuă benevol la ser
viciu militar, prescrie că în fiecare caz elevul 
să-şi subştearnă petitul pe calea Venerabilului 
Conzistor instruat cu indicările de înaintare în 
învăţământ, precum şi cu raport detaliat des
pre personalitatea lui suscepute în raportul con
sistorial. Relativ la aceştia înaltul minister va 
hotărî din caz în caz. , 

Mai departe ordinaţiunea prezidială de sub 
Nr. 913 nu priveşte pe elevii cursului al IV-iea 
şi pe cantori, cari au să între acum în Aprilie 
a serviciul militar. Nu se estinde favorurile nu
mitei ordinatiuni nici asupra celor candidati de 
învăţători, cari au intrat la serviciul militar ac
tiv la începutul anului şcolar curent, ci relativ 
la aceştia li-se pune în vedere din partea înal
tului minister cele mai largi consideratii după 
înapoiarea lor dela serviciul militar. Cauza a-
cestora încă va fi rezolvată din caz în caz. 
Elevii, cari la examenele finale din 1913/14 anu
me: la examenul de curs şi de cvalificatie de 
curs IV, ori f..a examenul de cvalificate final ti
nut tot atunci, precum şi cei dela examenele 
corectoare dela începutul anului şcolar 1914/15 
ar fi fost reiţiati pe un an - cu. consideraţie la 
stările escepţionale de răsboiu - pot cere să 
fie aduşi la examen şi înainte de împlinirea anu-
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cum şi citarea. In chestia examenelor vizate 
mai în urmă se poate cere dela minister şi pe 
cale telegrafică îngăduintă. 

Nenorocirea aviatorului român Gaina. După 
o telegramâ din Bucur eşti aviatorul Gaina, ste
gar in armata românii s'a priilmşit cu aparatu!. 
Aviatorul a fost i<dsit mort, iar înso(itorul sâu 
grav rănit. 

i"-onument honvezilor re2'.imentulut 8 din 
Lugoş. Cetim în „Drapelul": D. general-briga~ 
dir Desideriu Molnâr, care a plecat în răsboi 
ca comandant al regimentului nostru Jugojan de 
honvezi N. 8, în partea sa covârşitoare com-
pus din Români, trimite de pe câmpul de luptă 
dela nord primarului oraşului Lugoj o scrisoart! 
la care alătură 200 cor. pentru un monument ce 
se va înălţă în Lugoj a timpul său pentru eter
nizarea strălucitorului eroism al acestui ·regi
ment, care şi-a vărsat sângele pentru rege şi 
;patrie. Şi ca brigadir dela Caşovia este cu su
fletul în mijiocul eroicilor săi Lugojenii cari 
s'au distins cu vitejia vrednică să o ştie lumea. 
Trimitând în scopul monumentului cele 200 cor. · 
salută pe lugojeni, convins că oraşul şi comi~ 
tatul va da dovada avântului cugetărei şi sim
ţirei. colectionând bani în acest scop sublim, ca 
pentru totdeauna să fie eterni7,ată gloria lugo
jenilor şi a celor din Caras-Severin. In acelas • 
senz va scrie şi prim-comitelui. Brigadierul în- „ ' 
cheie cu o salutare caldă către toti prietenii săi 
de aici. ,· 

Sinuciderea baronesei de Vaughan. Ziarul 
„Le Matin" de azi aduce ştirea că baroneasa 
de Vaughan. fosta sotie morganatică a defunc
tului reg~ 1:-eopold al Belgiei, s'a împuşcat în 
palatul e1 dm Paris. 

Ultima oră.· 
RUSII CONCENTREAZĂ NOUi TRUPE LA 

. NADWORNA. · 

Budapesta. - Dela cartierul nresei se a" 
nuntă: In luptele ce s'au dat spre nord dela -
Nadworna Rusii au avut Pierderi extraordinar 
de mari şi au fost constrânşi să se retragă. Se 
pare însă că după înfrân~erea ce au suferit-o 
Ruşii, concentrează noui forte. pe linia a- · 
ceasta. 

BOMBARDAREA DARDANELELOR. 

, · BudaP,esta. - „Politikai Hirad6" anuntă din 
Constantmopol: In Dardanele răsun ii 'din nou 
bubuiturile tunurilor, cari se aud până la Gue
mueldina. Bombardarea pare a fi nemaino-.,.,enit 
de violentă şi probabil are loc Î" sinul Xeros. 

MUNTENEGRENII AU EVACUAT D.JAKOVA 
$1 .JPEI(. 

· Scutari. - Muntenegrenii au evacuat DJa
kova şi .Jpekul. Sârbii au voit deasemenea să 
evacueze Prizrenul şi În acest scop au pornit 
tratative cu Mohamedanii din Priştina. Aceştia 
au declarat însă că vor trata, numai În caz <la- . 
că Sârbii vor evacua între~ teritorul locuit de 
Albanezi ocupat În cursul răsboiului balcanic 
de armata sârbească. Sârbii au declarat că nu 
pot împlini aceasta dorintă. . , 
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Dr. Simeon Butean, Şomcuta-mare. Am pri
mit 14 cor. în abonament până la 30 Aprilie 1915. 
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Redactor responsabil: Constantin Savu. 

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 scutltl de ser- · 
viciul militar. Pentru lămuriri mai 
detailate a se adresa dlui COR
NEL DEMETER, apotecar în 

Szâszvâros. 

lui. de reitiare, dar de acest favor se vor bu
cura numai acei candidati de învătători, cari 
au deja 18 ani împliniti. sunt aflaţi apti pentru 
serviciu militar şi au şi intrat deja sub arme, 
respective vor da garanţii pentru imediata in
trare sub arme şi-şi vor justifica chemarea p.rin 
biletul de chemare la arme. In scopul acesta, 
totdeauna pe calea Ven. Consistor. îşi vor 
înainta petitele la înaltul minister de culte şi 
instructiune publică. adjustate cu: extras de bo
tez, biletul de serviciu militar, respective a
testat medical militar şi declaratia valabilă 
despre obligarea sa de a intra la miliţie, pre- (De 2388-3) 
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