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România, Bulgaria şi Turcia la Marea-Neagră. ne face să dorim la Marea Neagră existenta 
unui amic puternic, ca împreună cu Bulgaria 
să putem precumpăni imenisa putere care a
pasă ca plumbul peste destinele noastre, dela 
nord. Bucureşti, 24 febr. 

Considera1iHe aliainţelor dintre ţări şi po
poare sunt totdeauna determinate de interese 
economice, ca·ri dacă sunt bine chibzuite, ho
tăresc o bună stare materială a naţiunilor. 
Din starea de înflorire isvoreşte .aipoi puterea 
pdlitică şi intelectuală a unui neam, impu
nându-se celorlalte prin cultura, activitatea 
şi progresul său. 

Aceasta este o condiţiune vitală, şi pen
tru ca ea să se desăvârşească, trebue ca po
porul sau popoarele să deti111ă că·ile comer
ciale ale lumei, în parte şi proporţionali cu 
numărul inşrlor cari îl ·compun şi capaicitatea 
lui de „muncă. Ţările, cari din 'llefericire nu 
sunt astfel situate încât să poseadă asemenea 
căi, sunt predestinate a suferi supremaţia e
cooomică şi pe cea ipolitică a altora. 

Posedă ·România o situaţie privi·legia,tă? 
Da. Avem ca:Iea Dunărei şi a Mărei Negre. 
Nu însă în mod complect. Dunărea, o mai 
tposedă şi' Bulgari•a; Marea Neagră se îm
pa:rte ca riverani între Rusia, România, Bul
garia şi Turcia. Cel mai î111tins litoral îl po
sedă Turcia şi Rusia, iaT Turoia mai pO.Sedă 
ş; strâmtorile, fără de cari poziţi'.a României 
şi Rusiei ca pooesoaire a coastelor Mă·rii Ne
gre, .nu prezintă decât un enorm lac întins. 
Bulgaria s'a emancipat în parrte ieşind la 
marea ·liberă a Egeei. 

Dacă examinăm acum de oare parte sunt 
i11teresele ·noastre şi care e oomunitatea de 
interese între aceste patru ţări, observăm că I 

Unul erou. 
Ce cautl tu pe stepele irrozave 
Plugar sărac şi chinuit mereu?-. 
Ce cauti tu acolo 'n gura mortil 
Trudit iobag din tristul neam al meu?-

Medalii cautl tu, averi bogate? .• 
C!lutl tu oare laudă ori faimă?
Nu, nu aceste-s ale tale pofte, 
Pe care glasul tău abia le 'ngaimă.-

Nu te încântă-aceste seci nimicuri, 
Cum nu te încântară niciodată, 
Iobag din neamul meu ce:.adus-a tării 
o Jertfă grea şi cea mal minunată!! r 

Te lupt! fără de seamă pentru tară, 
Cu Inima de-amaruri grea, sătulă
T e luptl fără să-tl pese că odată 
Te-or răsplăti stăpânii tăi cu hulii-

Ştim bine c'a ta Jertfă urlase 
Nu va găsi răsplată 'n ută lume ... 
Pe paglnlle mari a astor vremuri 

" 

Vor şterge poate 'nsâniieratu-U nume. 

lnsă in ciuda grea a tuturora
El vor slmtl cum forta ta tresare, 
$1-or tntelege odată poate, unii, 
Că tu adus-al Jertfa cea mal mare 

Numărul poporal pe I an 4. cor. 

noi avem 1nevoe de ieşire la sud, şi aceste ne
voi concordă cu ale Bulgariei şi Turciei, a
·ceasta din urmă avâ'lld nevoe de a-şi importa 
şi exporta mă-rfurile la nord şi dela nord.· 

Poziţiunea geografică a .acestor trei ţări 
le impune o analogie perfectă de interese, şi 
pentru ca ele să fie satisfăcute, este necesi
tate şi de o unitate politiiCă, aidecă o alianţă. 

Poporul român şi cel bulgar au dat do
vadă de :o vitalitate neobişnuită, dispuse a 
munici cu spor pein\,tru desvoltarea la care 
tind. Poporul turc, care <J/Cupă un întins şi 
bogat imperiu, este în plină desfăşurare de 
reorganizare, şi un viitor ma·re H aşteaptă, 
in ziua când statul otoman va fi modernizat. 

Nici Bulgarii nu p~ avea n~mic în contra 
. noastră, nici noi î1n contra for. Expediţia 
1noa1stră dn 1913, a fost o necesitate istorică. 
impusă de împrejurări fatale. Nici până a
tunci nu ne-am răsboit împreună, şi nici pe 
viitor credem că .nu vom avea pentru ce. Noi 
în 1913, n'am pomit împotriva Bulga1riei, ci 
împotriva răsboiuiluă fratricid care ameninţa 
să pustiiască penimmla bakamică. 

Aşa trebue î·nţeles actul nostru. De ar fi 
fost altfel, am fi putut rămâne ·stăpâni pe 
toată Bulgaria de. nord. Nu am făcut'o pen
tru ică noi ştiam că şi în viitor vom fi fat~l
mente obligaţi să trăim în conmn, iar intere
sele noastre în loc să se ciocnească, se u
nesc. O alianţă româno-bulgară, economică 
şi politică este, dar, mai mult decât firească. 

l1n p-rivi1nţa Turdei, ia-răş nu avem -nimic. 
Conturile vechi s'au Uchidat, şi necesitatea 

,\ ., 

' 

Cel ce hulesc azi neamul meu şi-al tău, 
Totl vor păli când I-om privi în fată, 
Căci şi azi biruitor simtlm în piept, 
Cum creşte-a noastră tortă de viată!". 

Iar tle biet plugar ce-tl aperi tara, 
De faimă, de Istorie nu-tl pasă, 
Când Jertfa-tl grea o ştiu doar bine-acela, 
Carl şed cu tine în aceeas casă I 

I. Negură. 

Din Bucovina la Stiria. 

Din aicest punct de vedere, preconizăm că 
o alianţă româno-bulgară-turcă este nece
sară; că poate fi efectivă, pe când aceea cu 
tă.rile cari nu ne pot da direct cheia mărilor. 
este de ordi•n mai mult platonic ... 

Basarabia. 
Declaratille 1>rlntulut Stirbey. 

· Craiova, 25 februarie. 
Ziaul „Avangarda" care apare aci, spune 

în numărul său dela 6 Februarie v. cititorilor 
săi, că printul Ştirbey, şeful conservatorilor dol
jeni, a făcut Ullui important personaj politic, un 
fost deputat, nişte declaraţiuni cu deosebire sen
zaţionale . 

„lmpreună cu toti Românii, - a zis princi
pele Stirbey, - doresc şi eu Întregirea neamu
lui prin alipirea la regatul României a tuturor 
teritoriilor locuite de Români şi cari astăzi sunt 
supuse unor puteri streine. 

De asemenea e de necontestat că din toate 
provinciile locuite de Români, Transilvania e 
aceea care are mai multă importantă pentru 
noi şi aceasta din toate punctele de vedere. 

Totuş eu cred, şi de părerea mea sunt toti 
aceia ca'1 doresc sincer -prosperitatea -neamu- . 
lui românesc, că nu este momentul de a ne 
:gândi la Transilvania. Desfăşurarea eveui-

. mentelor .intr'un viitor apropiat va dovedi că 
am perfectă dreptate. 

Pentru moment noi trebue să ne gândim 
la Basarabia, ai cărei locuitori sunt pe cale a-şi 
uita origina din cauza operei de desnationali
zare a Ruşilor. fără a uita Tansilvania să ne 
unim cu Austro-Germanii contra Ruşilor spre 
a putea reanexa Basarabia." 

fată le poţi citi întrebarea, care ne-o pun îndată: 
,,De unde veniţi şi încotro plecaţi?" Iar noi le 
răspundem, că venim de-acasă din Bucovina şi 
mergem la miliţie. 

Ajunşi în Bistriţa, ne oprim pentru mai multe 
zi-le aci, ca să vedem oraşul, ce ni se arată t:n 
totul sub altă înfăţişare, de cum credeam. E un 
oraş vechiu cu particularităţile sale, cu ziduri 
groase ce trebue să atragă atenţia călătorilor, 
iubitori de a studia lucruri antice. Unde ne în
toarcem, vedem numai Bucovineni de ai nostri, · 
cari rătăcesc pe largile străzi, ce se deschid 
printre zidurile înegrite de penelul vremii schim
băcioase, ce a trecut peste ele. 

In vr'o două zile ne deprindem aşa de bine 
In sfârşit soseşte şi ora, când trebue să pără- cu viata de aci, încât uităm aproape de Câm

sim sălaş-ul părintesc, să părăsim vatra strămo- pul.ungul Bu~'Ovinei. Noi cunoaştem pe locuitori, 
şeas-că şi să plecăm la miliţie. :Miercuri durpă a- dar şi locuitorii ne cunosc pe noi şi vor pomeni 
miazi, în 9 Decemvrie a. tr., ne adunăm mai lungă vreme, că proape întreaga Bucovină a 
multi .cunoscuţi I.a gară şi luându-ne rămas bun fost odată la ei în ospeţie. 
dela toţi 1prietenii şi dela frumoasele regiuni, în Intr'o dimineaţă posomorită şi rece ne adu
cari am petreout anii copilăriei şi pe cari am năm iarăş cete-cete să pornim mai <leparte 
început întâi a le .cunoaşte, apucăm drumul spre spre Stiria. Trenul îşi întinde aripile şi respirând 
tar.a Ardeafolui, tara fraţilor noştri iubiti. adânc ne răpeşte din Bistriţa şi ne duce ca gân-

După o cale anevoiosă .peste coama munţi- dul prin văile deschise, ce se pierd în nemăr
·lor Ca.rpaţi, ce incinge ca un zid firesc Ungaria, ginita pustă ungurească. Cu cât plecăm mai de
ajungem în cel mai apropiat oraş ardelean, în parte, cu atât cercul orizontului se măreşte, până 
Bistriţa. I ce se pierde cu totul în negura depărtării, oe se 

Pe drum întâlnim bărbaţi şi femei, cari se desfăşoară împrejurul nostru. E o tăcere de 
uită la noi cu duioşie de fraţi şi pare că de pe mormânt, numai din când e întreruptă de tipe-·~----_;. __________ .;._ _________________________ _,_~ 

PretuJ 11nui exemplar 10 filerL Numărul poporal pe 11, an 2 cor 



Pa1. 3. „R OM ANUL" 

Jertfa Romanilor pentru tron şi · patrie ~. 
lista soldaţilor Români din comuna CIURILA, comitatul 

Turda-Arieş, pe câmpul de luptă. 

Aurel Boariu, (mort) 
Mitru Iepure Holoboi. (mort) 
Niculae Vlas 
Oăvrilă felecan 
Vasiliu Redean. (rănit) 
Leon Manciu 
Ioan Manciu I. Lati. (rănit) 
Maxim Manciu, fruntaş 
Petru Salomle a sfătului (prisonler) 

JO Dănilă Salomie a sfătului. fruntaş. (rănit) 

Antonlu Iepure 
Alesandru Ilia, fruntaş 
Iosif Ilia, marinar 
V asillu Marc I. Macavei 
Pamfir Manciu, (mort) 
Ioan Iepure, caporal, (rănit) 
Silvestru Iepure 
Teodor Maja 
Vasiliu Boariu · 

29 Vasiliu Manclu I. Precup 
Onuc Marc I. Bobec 
Ambroslu Iepure, (rănit) 
111e Iepure a Marcului 
Oligor Calău 
luon Marc I. Macavei 
Ignat Iepure 
Gavril Iepure I. Arsinte 
Ambrosiu Boarlu 
Vasiliu Popa· a Ani 

30 Vasiliu Popa I. luon 

Demetriu PoPa I. luon 
Ioan Marc a Nutului 
Parteniu Manclu 
Simion Manciu, (rănit) 
Simion Marc I. rezor 
Pantea Tril 
Onuc .~anciu 

.. 

Alexandru Bucur, senrent 
Gligor Manciu, caporal. (rănit) 

.CO Iacob Manciu Jovulul 

Ioan Manclu I. Necită 
Nicolau Boarlu, (rănit) 
Juonaş Manciu 
Iepure Oăvrilă 
Nicolau Iepure I. Arslnte, fruntaş, (rănit) 
·Stefan Manciu 
Mellnton Manciu 

i 
I 
I 
l 

I 

Vasiliu Iepure 
Ioan Iepure a Hori, (mort) -

~ Vasiliu Iepure a Luci 
DănHă Iepure 
Ilie Iepure 
Valer Lucaciu 

OLOTASI CLASA „B'': 
Iosif Iepure 
ObreJa Iepure 
Petru Marc I. Bobec 
Dămian Boariu 
Oavril Manciu 
T odor Iepure 

60 Vasiliu Boariu 

V asilie Marc Licu 
Petru Marc a moni 
Teofil Marc a moni 
Nicolau Vlas 
Iacob Solomie 
Oavril Iepure Hori 
Onuc Marcu 
Oavrll Iepure I. Simion 
Anton Manciu I. Ilie 

70 Vasiliu Iepure 

Constantin felecan 
Necita f ărcaşiu 
Constantin .Marcu 
Ioan Iepure a floari 
Petru Roştaş 

CONCEDIA TI: 

Iuon Maciu Iancu 
Costan Marc I. lştoc 
flore Salomie 
Ioan Samollla 
Simion Iepure 

·.1 

Comunicat prin: Ioan Tămaş, 
cand. de adv 

tul ascutit al locomotivei şi de sgomotul roţilor. li . .până ce a}unge îngreuiat de veşti în Ţara româ-1 
de fier. După ce a înserat trecem prin Cluj şi nească, unde se simte acasă şi păşind mai înce
mai .pe urmă prin Ora.dea-mare, dar nu vedem tişor, priveşte cu ochii duioşi la turmele de oi, 
altceva nimic, decât un număr imens de lumini, I ce se resfată pe coastele Carpaţilor şi la bravii 
ce plutesc ca stelele în nemărginitul întunerec. Românaşii, ce cultivă câmpiile dela picioarele ei. 
Apoi făcându-se ziuă lăsăm ca ochii noştri, în- · Aci respiră mai uşor, căci cunoaşte tara şi fiii 
setaţi de a privi regiuni nouă, să sboare peste . ei iubiţi. 
întinsele câmpii, ce se aştern ca nişte covoare In treacăt ii dăm şi noi o salutare, să o ducă 
în culoarea smă de toamnă la picioarele noa- în undele sale tăcute, până ce se va întâlni cu 
stre şi fug par'că în partea opusă, iar noi stăm limpedea şi zburdalnica J\.foldovă şi să-i spună 
locului. Dincolo de Oradea-mare călătorim toată că încă n'am uitat-o. Cugetând la ea, vedem ca 
ziua fără să trecem prin vr'un alt oraş, doar dacă prin vis munţii noştri ·CU întinsele 1păduri de fag, 
vedem în depărtare răsărind prin negură vârful brad şi molid. ·ce-i ace.păr ·ca ou nişte vestminte, 1 
unui turn gotic dela vr'o biserică catolică, care vedem văile încântătoare prin cari şerpueşte 
ne spune că acolo e un oraş sau sat mai mare. Moldova, vedem vetrel-e ,părinteşti. ce le-am 

Trecem Tisa în iutea·la vântului, acel râu ce lăsat triste şi părinţii rămaşi singuri cu lacri
duce în undele sale povestea din Maramureş şi mi în ochi. 
spune ·prin vea.curi urmaşilor, că de acolo a ră- Th11pul trece oră după oră. Vine iarăş noap
sărit legendarul Dragoş, care vânând zimbrul tea, o noapte ·limpede şi plină de vise misterioa
cu stemă de aur în frunte s'a întâlnit cu fru- se, ce se strecoară în sufletul obosit şi sfâşiat de 
moasa Moldavă şi fermecat de ea a uitat să se durerea despăqirii. Un vânt rece, începe a su
mai întoarcă acasă. Lăsăm câteva clipe ca ochii fla şi noi, închizând ferestrile ne ghemuim pe 
noştri să rătăcească pe râu la vale şi pare că s-caunele vagoanelor, ca să ne odihnim .puţin. 
fi oca re undă e o pagină din vechea poveste a fel de fel d~ închipuiri răslete trec prin min
descălecatului. Dispare şi Tisa şi întinsul cârn- tea noastră şi după un somn lung, ne trezim 
piii începe iarăş dansul său împrejurnl nostru. în zori în o gară din vestul Ungariei. 
Orele trec liniştite, până ce ne apropiem de acea După un po.pas scurt pornim mai departe. 
mare de zidiri, ·ce sunt aşezate pe ambele ma- La răsărit se r.idică strălucitul soare şi ca un 
!uri ale Dunării, cari k>rmeazăBudaf}esta, capi- flăcău tânăr, după ce şi-a scăldat pletele sale 
tala Ungariei. Când trecem podul, tresărim ca argi·ntii ·în marea de smarald a infinitului, pri
·dintr"un vis adânc şi ştergându-ne ochii vedem veste la lumea sb1iciumată de ]os, priveşte mă
a;cel râu, ce spală multe ţări în cursul său lung, celui cel crud, ce îgrozeşte pământul. Priveste 

Sâmbătă, 27 Februarie 1915. 

Silent Musae. *) 
De Al. Ciura. 

I. 

Vechiul adagiu al strămoşilor Inter arma silent 
Musae, pare a pierde mult din severitatea lui 
chiar în aceste zile de incomparabil măcel• mon~ 
dial. · , 

Pe semne, favoriţii de azi ai Muzelor sunt mai 
răbdt~rn, schimbându-şi, la caz de lipsă, Pega.zul 
cu once roib de rând, înlocuind lira şi condeiul cn 
spada şi Manlicher-ul. 

Nu se observă nid.iri, în presa străină o redu
cere a publicaţiilor peri.odice. Ziarele şi revistele 
ap~r cu aceeaş regularitate, aducand acelaş ma
t~na1l ~ast şi variat, ca în vremile bune şi paş
~11ce. ~ ~r putea constata chiar un progres vădit, 
1mb'.)gatmd literatura, cu un nou gen literar: acela 
al literaturii răsboinice. Putini au scris în acest 
gen, dela Iosephus Flavius până la Tolstoi, Sarcey, 
Maupassant: Coşbuc, Sadoveanu; şi mai putini au 
fost martori oculari ai evenimentelor descrise ca 
Josephus Fl~vius, Ia risipirea Ierusalimului şi Sar
cep la :-ised1area Parisului. 
. Scriitorii de azi au trista nenorocire de a d

s~s~a I~ un ca~ac_lism fără pereche în analele isto-' 
nc1. E1 ~ a~unca m pripă filele pline de literatură 
d_ulceaga, mcin~ sabia, îşi încheie zalele sclipitoare 
ŞI pleacă Pe campul de luptă, să-şi facă datoria 
pentru patrie, cum făceau de altcum şi antecesorii 
lor. Ceilalti, cari nu sunt obligaţi a intra sub dra
pel, se atin şi ei pe urma luptătorilor„ Ei se con
ce~1trează _în cartierul biroului de răsboiu al pres
se1, urmărind de aproape toate fazele acestei sgu
dt~itoare trag~dii, în care cadavrelle eroilot; alcă
tuiesc nenumarate ecatombe. Nu este ziar străin 
mai de seamă, care să nu aibă pe câmpul de luptă 
un corespondent, iertfi.nd spese enorme. Şi cores
pondentele se tin lanţ, cari de cari mai interesante; 
rnrespondente ce miroa.se a sânge şi a moarte .... 

Ziariştii adăpostiti la cartierul biroului de răs
boiu al pressei - deşi sunt expuşi primejdiilor 
muWpJe ale celor ce stau în linia de foc - au 
destul prilej de a observa de aproape toate amă
nuntele marei tragedii, ce se desfăşoară înaintea 
ochilor lor. Ei aud şuerul gloantelor şi bubuitul 
îngrozitor al tunurilor; văd cum rănitii sunt trans
portati în ambulantă, şi când focul urgiei a înce
tat, se coboară pe câmpul de luptă şi îşi da.u sea
ma de aspectul fioros al morţii, ce seceră în câ
teva ore zeci de mii de victime. Riporterii trimit 
articolele, scrise în vr'un tranşeu, Ia lumina unui 
opait. Şi, pe urma lor, se pornesc şi cei de acasă. 
Fărâmele asvârl1te de pe câmpul de luptă sunt 
prelucrate acasă, în bucătăria ziarului, cu un dra.m 
de talent şi o mică scânteie de fantezie. · 

•) lntârziat din bunăvointa poştei. 

şiroaieic <le sânge, ce se varsă pe nedrept din 
vrajba, care a izbucnit ca un incendiu cutropi
tor şi voieşte ,să pună capăt la atâtea vieţi. 

Trenul sboară ca o nălucă şi cu cât ne în
depărtăm apropiindu-ne de Stiria şesul începe 
a se tot strâmta şi în depărtare la orizont ve
dem lanţuri de munţi ce ne apar ca 1nişte dâm
buri. Ajunşi în .Stiiria, dâmburile acelea se a
propie mai mult de noi şi se măresc, prefăcân
du-se în dealuri înalte. Privind la regiunile ce 
ne î•nconjourâ, ajungem în oraşul Graz, capi
tala Stiriei, unde trenul poposeşte mai lung timp. 
Curn scoborfun din. vagon, ·o mulţime de Nemţi 
1ie înconjoară şi ne întrebă curioşi, cine şi de 
unde suntem. Incepând a le povesti că venim 
<lin Bucovina, stau toţi neclintiţi şi aşteaptă ne
râbd[itori, să le ~punem ce se petr.ece pela noi 
şi ce se aude cu Ruşii. 

P1ecând şi <le aci mai depate apucăm pe 
valea râului Mur la <leal şi după o călătorie 
de vr'o 4 ore ajungem la locul, unde avem să 
1:e oprim. Compania pentru care suntem desti-
1:a ţi, e î·n Ooss, un ~ătişGr pe cât de mic pe atat 
de plăcut. Poziţia e admirabilă. De o parte 
curge Mvrul cu apa sa limpede, iar de altă 
parte se ridică munti priporoşi, cari veghiază 
ca străjeri neadormiţi şi apără cu poalele lor 
satu-I amintit. Aci căpătăm focuintă într'o vilă 
trumoasă, ce nu e o raritate prin acele părţi. 

Dacă faci o mică excursiune prin oraşele 
şi satele din Stiria, afli apoape în fiecare loc 
Români bucovineni. 

' " 

l 
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Sâmbătă, 27 Februarie 1915. 

Ajunge o depeşă de trei rânduri, în care se 
comunică, cum soldaţii germani au început să co
linde în noaptea Crăciunului, chemând şi pe En
g;Jezii din şanţurile învecinate, să ia parte la bu
curia acestei sfinte seri. Şi a:rticolele curg cu 
droaia, pline de reflexiuni profunde: influenta reli
giei asupra soldaţilor pe câmpul de luptă; inima 
de aur a bcFigerantilor, ce se măcelăresc ca fiarele 
din codru; nădejdi frumoase într'o ''lCe cât mai 
apropiată, etc. 

Cutare soldat francez, prisonier la Nemti a 
fosit anuntat, că mamă-sa c bolnavă de moarte. 
fmpăratul Wilhelm, cu un gest frumos, i-a dat 
voie să meargă acasă, obligându-l pe cuvânt de 
onoare, că se va înapoia. Şi soldatul francez pleacă 
în saitul lui, îmbrăţişează pe mamă-sa şi se îna
poiază iarăş în tabăra prisonierilor germani. ca un 

, al doilea Regulus.„ 
· Da, publicistica străină nu a pierdut nimic prin 

răsboiul de fată, ci tocmai a câştigat. 
In loc să-şi reducă fonnatu~ a continuat a a

pa.re ca şi până acum. dând în aceeaş vreme na
ştere şi la o multime de alte publicatii noui, pe 
tema răsboiului. E de-ajuns, să te opreşti Ia chios
cul de ziare al oricărei gări mai de seamă, şi vei 
rămânea surprins de publicaţiile periodice recente 
- vr'o zece-douăzeci - cari apar exclusiv cu ar
ticole de răsboiu şi cu ilustratii idem. 

Aceste sunt de altcum numai efemeridele ace
stei sângerQase epopei. Scrierile cu adevărat va
loroase vor apare abia după răsboiu, când cei' mai 
talentaţi gazetari şi scriitori străini, vor avea ră
gaz, să-şi adune în volume, mu1tiplele şi sguduitoa
rele impresii de pe câmpul de luptă, unde pressa 
românească nu are nici un reprezentant. 

II. 
· Toa,te aceste constatări au valoare însă nu.mai 

pentru pressa străină, care şi sub sguduirea de ca
taclism a răsboiului, în loc de a se micşora, pare 
a-şi destinde şi mai falnic aripile. 

Cât pentru pressa noastră românească - nu 
e nevoie să întindem mult vorba, căci ne-ain eşofa 
degep;ba ! Aproape toate ziarele noastre şi-au re
dus formatul, în mod foarte simtitor, iar unele 
şi-au sistat apariţia, din capul locului. 

E un simptom acesta mult mai important, decât 
să nu fie remarcat, în câteva rânduri de cronică. 

. „Libertatea' din Orăştie, cel mai răspândit zi•a.r 
pentru popor - apărea, pare-mi-se, în 12 mii e
xemplare __..: Şi-a· sistat apariţia. „Cosinzeana" re
vista 'liiterară fără mari pretentii, dar care umplea 
un gol foarte bine simtit, a încetat deasemenea, 
în zilele din urmă. „Luceafărul" nu mai apare din 
vară, dela isbucnirea răsboiului. „Transilvan~a.", 
organul „Asociatiunii" va apare numai conditionat 
în 1-2 numeri la an; „Biblioteca poporală a Aso
ciatiunii", ce se desfăcea în zeci de mii exempu:i.re 
anual, şi-a sistat aparitia pentru anul acesta. 
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trebuie să recunoaştem că suntem aruncaţi cu mai 
mult de o jumătate de veac în llrmă, până ain
colo de înfiinţarea „foaiei pentru inimă, minte şi 
literatură", a neobositului Gheorghe Baritiu; sau a 1 

„familiei" bunului Iosif Vulcan. 
Azi stăm în fata unui adevăr nespus de umi.li

tor: trei milioane a de Români din tara noastră (ori, 
dacă vreti: patru!) n'au în anul Domnului l 91S 
- nici o revistă literară! 

Fixez acest fenomen destul de ciudat şi îngrijo
uător, cu graba cronicarului, al cărui condeiu azi 
nu se poate opri 1a1supra 'Jlui vreme mai îndelun
gată, în goana vertiginoasă a evenimentelor, ce se 
wrecipită, fără a-ti da răgaz să le observi cu ochiu 
lliniştit de judecător. 

S'ar putea spune multe pe această temă şi s'ar 
putea evidcntia concluzii destul de dureroase. Du
pă mişcarea. culturală deosebit de fecundă a de
ceniului trecut; după ce pressa noastră ajW1sese 
apogeul - şi ca redactare şi ca tiraj - ne pome
nim deodată, că ziarele ni se reduc şi unele îşi si
stează apariţia. 

Zângănitul armelor a speriat pe bietele Muze, 
cari abia începuseră a se obişnui şi cu căminurile 
noastre - şi tot ce s'a muncit cu 15-20 în urmă, 
va trebui refăcut dela început, când se va isprăvi 
odată cu grozăviile acestui răsboiu. 

Da, grozăviile răsboiului ! 
Dar pentru ce n'au produs grozăvii!e răsboiului 

acelaş efect şi în pressa străină? Pentru ce, în Ioc 
de a o stângeni i-au dat un nou avânt, deschizân
du-i noui perspective de muncă? 

Pentru că str~tinii au şi o pressă mai bine spri
jinită şi - în consecinţă - şi scriitori mai multi. 
Au sute de mii de cetitori - şi astfel deranjul pri
cinuit de mobilizare nu se remarcă în mod mai 
simtitor, căci soldaţii cetesc şi în tranşee .... 

Trebuie s'o recunoaştem acea.'Sta. şi să consta
tăm, că suntem încă numai la începutul adevăratei 
desvoltări culturale, de aceea ne poticnim la cea 
dintâi stavilă, ce. ni se pune de-acurmezişul dru
mului. 

Revistele şi ziarele sunt tot atâtea producte 
fireşti, strâns legate de gradul de cultură •al nea
murilor. 

I 
Prin ele respiră şi se manifestă un neam - prin 

ele trăieşte. , . 
i., Si iată, că un neam de peste trei milioane, n'are 

azi nici o revistă literară, care să-i satisfacă ce-
rinţelor .culturale celor mai elementare. 

* 
Va trece şi răsboiul acesta. şi cei ce vor scăpa 

- cu pielea mai mult sau mai nutin întreagă -
vor duce î1"1inte plugul în ogorul părăginit. 

Va fi o lume şi o viată nouă - şi cei ce o 
vor ajuITTge, îşi vor face cruce, ca după un vis urît. 

Se vor pune pe lucru cu forte îndoite şi, între 
alte multe lipsuri ardente, nu vor pregeta să dea 
mai multă atenţie pressei şi mişcărilor cu.\turalc, 
în genere. 
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Vom avea scriitori, al căror cuvânt va răsuna 
clar şi hotrtrît, ca o întrupare a 1a;spiratiilor multi
mei. 

Vom avea gazete ce apar în sute de mii de e
xemplare, cu mil'ioane de cctitori', căci toti analfa
betii noştri se vor fi prăpădit în răsboiu.„. 

Şi vom fi un neam mare şi puternic, pentru că 
atunci - :a;bia atunci! - vom şti preţui după vred
nicie importanta slovei tipărite şi a cult11rei na
tinna/e! 

Dem'ocraţia · modernă 
mul de azi. 

şi erois· 

Egalitatea cetătenească e o mare şcoală .a patrlotls
mulul luminat. 

Ca orice mare cataclism, răsboiul are părtile lui de 
sublim; are aspectele înălţătoare ale omului apropiat de 
dumnezeire. Căci nici h1venţiunile minunate, nici crea
ţiunile luminoase ale fanteziei, nici însuşirile fireşti prin 
cari se distinge adevăratul intelectual de restul celor 
robiţi materiei, nimic nu a fost mai vrednic să deştepte 
nobleta latentă din sufletul nost1u, decât actele de bra
vură, altru.ismul sfânt şi spiritul de jertfă pe care l'au 
dovedit cei ce se luptă m aceste vremuri. 

Dar şi mai inăltător este exemplul acelor bravi ti
neri cari au murit, deşi ar fi putut prin protectiunea 
părinti lor lor să fie mai puţin expuşi: voim să vorbim 
de părintii germani, sau de C()Piii marilor miniştri fran
cezi şi germani cari au murit în primele rânduri ale fron
turilor. Mai ieri fiul primului ministru francez, Viviani, 
îşi găsi moartea în r.ăsboiu, iar azi telegramele ne aduc 
vestea mortei fiului lui Bethman-Holweg, cancelarul im
periului german. Ce înăltător e exemplul acestor oameni, 
cari au profitat de înalta lor situatle numai în senzul 
că au putut obţine onoarea de-a muri printre cei din
tâi. 

Şi cât cţe mult se întăreşte democraţia, când constată 
că această formă de guvernământ poate fi susceptibilă 
cu devotamentele ce nu cunosc privilegii/ şi cu avânturi 
ce nu sunt aristocratice decât în aceea că cei iertfiti 
poartă nume de oameni mari! 

Dar această c~alitate înaintea mortei, a fiilor de 
mari miniştri cu flii de oameni sărmani, - şi egala în
sufletire a tuturor claselor sociale, va fi pentru lumea 

· de mâne o aducere aminte salvatoare şi· un admirabil 
sprilin moral. 

Căci în ajunul răsboiului de acuma se vorbea cu 
insistentă - cu o insistentă pe care faptele de atunci 
o justifica - despre aşa numita luptă de clase, atât de 
puternici, atât de accentuată, când unii sociologi ca No
vicow o socotea drept un reflect al diferenţelor de rassă 
ce ar fi la baza deosebirilor de straturi sociale la un 
acelaş răsboiu. Şi totuş a fost de-ajuns ca frontierele să 
să fie ameninţate pentru ca înlăuntrul frantei, sau în
lăuntrul Germaniei, să nu mai existe socialişti, anar
hişti, internationalişti, şi ca toti să se strângă frăţeşte 
în jurul aceluiaş steag - steagul mortei când nu poat~ 
fi al gloriei I 

Iată numai câteva date, în mare, ca să nu in
trăm în amănunte şi să nu precizăm reducerea 
foarte importantă, ce s'a efeptuit la alte ziare ale 
noastre. 

fnsistand numai pe lângă sistarea tuturor revi
stelor noastre literare („Luceafăru:if', „Cosinze:rna", 
„Transilvania" şi „Bibi. poporală a Asociaţiei") 

Vom avea atunci, probabil, gazetari, - cum au 
toate ueamurile lumii - cari se vor putea, dedica 
exclusiv înaltei lor misiuni, la adăpostul gândurilor 

· · Şi se mai zicea încă ceva: se spunea că spiritul ostă-

Dela început se uitau Nemţii foarte curioşi 
I~ ei şi Ie părea un soiu de oameni, pe cari nu 
i-au văzut nicicând; cu încetul însă s'au -deprins 
cu dânşii şi astăzi chiar de multeori că şi 
locuitorii Stiiriei ştiu câte un cuvânt românesc. I 
Bucovinenii s'au deprins ca Ia ei acasă şi se 
înţeleg foarte uşor cu populaţiunea, deşi nu i 
vorbesc în propoziţii, ei întrebu~nţează numai 

1 

cuvinte singuratice şi frânturi de fraze. Nemtii 
admiră ·Portul nostru şi nedumeriţi ne întreabă 
ori' de studenţii merg la şcoală îmbrăcati 
în straie naţionale şi auzindu-ne vorbind limba 
germană literară ne întreabă, unde am învăţat 
aşa de bine gerrnâneşte, căci ei vorbesc aproa
pe toţi în dialectul de pe acolo. 

fiecare Neamt ştie că departe în răsăritul 
monarhiei .este un popor viteaz, un popor de 
eroi, ale cărui regimente au luptat până Ia 
moart·e pentru credinţa ·ce o arată fată de tron 
şi patrie. ŞHu apoi, că este poporul românesc 
independent şi chestiunea ou cine va ţinea Ro
mânia îi preocupă îndeosebi. De repetiteori se 
adună mai multi locuitori la un loc şi ne punem 
la discuţii întinse desfăşurând viata şi starea po
porului român, care lucru îl ascultă cu foarte 
mare interes. 

După cum se vede faima natiunei noastre a 

materiale. 

ajuns astăzi din cea ro.ai străl~cită ~ur!e V boe- I, 

reascrt până în cea mai obscura casa taranea
scă şi toti sunt pătrunşi de un dor fierbinte, să j 
vadă acea ţară de viteji luptând .alături d~ im- , 
periul austro-ungar în contra duşmanulm oo
muu, 'ce într'o sorbitură vrea să înghită toată I 
lumea. 

De multeori seara rătăcind pe drum auzi 
deodată o doină duioasă, care străbate văzdu
hul cu farmecul ei străin şi necunoscut pe acelea 
1.ocuri; ia.ir <lacă te aiproprii, vezi un soldat ră
zimat cu obrazul pe .palme cugetându-se departe 
acasă Ia prtrinţii săi bătrâni şi gârbovi de po
vara anilor multi, ce îi poartă în spate, la soţia 
sa ~ubită rămasă biata fără mână de ajutor, la 
copilaşii drăguţi, ce n'au văzut de mult pe ta
W.1 lor şi cuprins de nostalgie, face să răsune 
struna duioasă a doinei, singura mângăere ce 
i-a mai rămas. 

Deodată munţii pare că tresaltă fermecati 
de un cântec atât de frumos, isvoarele stau din 
din murmur, ;ca să nu stingherească armonia 
măiastră, ce adie suprafaţa apei limpezi ca un 

.i zefir uşor. Departe de casă în tara străină, între 
oameni străini, Românaşul îşi aduce aminte de 
scumpul său cămin, de scumpa s.a moşioară şi, , 

!jCSc nu poate fi atât de desvoltat în socletătile demo
cratice unde individul este înclinat spic independentă. 

ca să-şi mai potolească dorul inimii sale, cântă 
doina. 

De multeor.i auzi pe ca.te un soldat doi·nind 
din fluer şi atunci iarăş trebue să tresari şi să 
scapi o lacrimă de dor, visându-te acasă lângă 
o tunnă de oi, ce zbiară umblând după păşine 
pe coastele munţilor. 

Carpaţii cunosc doina, dar acum încep şi 
Alpii a -0 cunoaşte şi veacuri dearândnl vor po
vesti locuitorii, că în o vreme de grele răsboaie, 
de grea cumpănă pe acest :pământ, a venit un 
popor din răsărit, un popor plin de viată, care 
are un cântec drăgălaş, cum nu se mai poate. 
Şi poveste va rămânea aceasta, căd ceea ce ştiu 
străinii numai din auzite, au a:vut ocazie să va
dă cu ochii şi să cunoască darurile nepretuite, 
cu cari O-zeu a bineouvâtat poporu·! nostru. 
Fruntea muntHor înalţi se pleacă în jos spre a
dâncul văilor. iar ecoul străbate până departe 
la isvoare îndulcindu-le şi pe ele din fagurul ne
secat de frumseti, -cu care e înzestrat ··- poporul 
român. 

Din pribegie, februarie 1915. 

· Ioan Sabie, 
abitnrient al gimna. din Campulunit (Bncovina). 



] 
l 
l • 
t~ 

l 
! 
i 

I 
' 
~ 
! 

I 

.. - - --·--------·-----·-···-„„ ......... _. ____ ~-----....--··~-„··~ ·-~ .. ,, __ ------. -

Pag. 4. 

Disc.ip.lina .cu car.e .. m .. erg. Ia moarte, minunatii copil ai I L upte disperate la Stanislau. patne1 ce ~u e mcam, ş1 e pretutindeni - în suflete şi j 
nu .Pde harta! - dovedeşte încă odată falşitatea legendei , Budapesta. - Dela cartierul pressei se a
ant1- emocratice; . . I nuntă: ,Ruşii apără Stanislaul prin 0 sfortare 

Dimpotrivă, democratia e forma de guvernământ ce I supraon:enească. ·Lupta se dă pe şes, un teren 
deştea?tă .co~ştiint.ele !n.di~iduale; :a face din orice om 1' favorabil pentru tmpele noastre, cari se luptă 
o farta, ş1 dm orice mnna o harfa care răsună la e- . rezolute cu -însufleţire şi încredt}re în biruinta 
courile sufletului întreg al rassei. noastră. · 

Democratia, apoi, este şi o mare şcoală de morală; Slăbirea ofensivei ruseşti la Duela. 
ea formează pe fiii lui Bethmann-liolweg, pe copiii lui 
Barthou, ori Viviani, că nu sunt fiinte privilegiate şi că Budapesta. - Dela cartierul ,pressei se a
atunci când patria are nevoie de jertfele fiilor ei, nici nuntă: Luptele la Duela nu mai sunt aşa de vio
o diferentă socială nu poate şi nu trebuie să mai e- lente, R~1ş!i a.~ încetat să mai împuşte noaptea. 
xiste. L~ f els~v1zkoz, tr_?pele noastre au ocupat o în-

Iar pentru viitor, pentru viitorul ce-l întrezărim prin- nalt1me importanta, după ce au dat de 14 ori 
tre·lacrimile de azi, ca o apoteoză a unei lumi mai bune, atac împotriva ei. 
conştiinta jertfelor prezente şi bravura de care au dat• 
dovadă toate clasele sociale, va fi un factor puternic 
de armonizare a claselor, şi de alungare a oricărei dis
cordii interne. „A quelque chose malheur est bon". 

"Viitorul". 

Răsboiul. 
Telegrame oficiate. 

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

Budapesta. - ;Dela cartierul principal se 
anunţă: ln Polonia rusească nu e nici o schim
bare. In Galitia occidentală un grup al trupelor 
noastre avansând spre ost dela Grybow. a ocu
'Pat câteva puncte de razim ale Ruşilor, a făcut 
prisonieri 560 de Ruşi şi a capturat 6 mitra
liere. 

In Carpati sunt iarăş ninsori mai, ceeace ne 
influi'llţează acţiunea răsboinică. Situaţia ge
nerală nu s'a schimbat. 

Jn luptele ce se dau la sud de Nistru atacu
rile trupelor noastre progresează cu succes. ln 
h;ptele din 21 şi 22 am făcut prisoneri 10 ofi
ţeri şi 3338 soldaţi. 

In Bucovina nu ·e nici o schimbare. 
Berlin. - Dela cartierul principal german 

se anunţă: In Champagne duşmanul a conti
nuat să atace desperat, dar şi aceste atacuri 
le-am respins tot ca pe cele anterioare, şi n 'au 
avut nici cel mai mic succes, deşi duşmanul a 
aruncat forte mari în linia de foc. Dealtcum 
de pe acest câmp de răsboiu •nu e nimic mai 
remarcabil de raportat. 

Pe câmpul de răsboiu din ost dealungul ii
niei Niemen-Bobr şi a Narewului luptele con
tinuă. 

Oraşul Prasznisz zidit ca o cetate a fost o
cupat ieri în asalt după lupte viguroase, de 
către trupele de rezervă din Prusia orientală. 
Am făcut peste 10,000 prisonieri, am capturat 
peste 20 tunuri, U'11 mare depozit de mitraliere 
şi foarte mult material de răsboiu. 

ln alte lupte ce s'au dat în zilele din urmă 
spre nord dela Vistula am făcut 500 prisonieri. 

In Polonia, la sud de Vistula după un atac al 
Rusilor executat cu forte covârşitoare, am o
cupat primul fort extrem, Mogilj, ce se găseşte 
spre sudost 'dela Bolimow. Dealtcum nu se 
semnalează nimic 'llOli. 

E demn de remarcat că comandantul dela 
a 57 divizie de rezervă rusească, care a fost 
prins la Augustow a întrebat pe ofiterii ger
mani, că adevărat e că Antewepenul asediat de 
Germani va cădea în curând. Când l'au lămurit 
apoi asupra situatiei de pe câmpul de răsboiu 
din apus, n'a voit să crează, că armata ger
mană vestică se găseşte pe pământ francez. 

Germaniei nu i se dă gratie. 

Paris. - „Journal" scrie că ChurahiH a de
clarat că Anglia şi f'rata va .confişca toate în
cărcările pe vapoare destinate Germaniei, ori 
sub care ·pavilion s'ar găsi aceste vapoare. 

Atac general împotriva Dardanelelor. 

~ondra. - „Times" scrie: Atacul pornit îm-
1potnva Dardanelelor trebuie executat ori cât 
va C?S~ •. c~I_?itala Turciei sau se va p~eda sau 
va fi mm1c1ta, ca astfel comunatia pe :Marea 
·neagră să .poată fi redeschisă. 

Londra. - ·Aci se vorbeşte, că consiliul for
ţelor ni:ivale aliate a luat hotărîre, ca imediat 
ce va h vreme favorabilă să se înceapă atacu1 
general împotriva Daf'danelelor ou întreagă 
flota. 

Comunicate oficiale rusessti 
despre luptele din Polonia. 

. Petrograd . ...:... Luptele au început pe malu
nle drep~e ale apei Bobr, Narew în regiunea 
Oswet ~1 pe drumurile în spre Lomza-Ostro
lenka-Prazsnysz-Plors având caracterul unor 
cont~a-atacuri. Pe malul stâng al Vistulei am 
respms. slab.e atacuri inamice. Tot astfel pe 
Bzura mfe!·10a!ă, lângă Witkowice şi pe Vi
stula superioara, pe Nida lângă Boşinec. 
. Pe D~naieţ, lângă Jabno am respins ofen

siva unm detaşament austro-german. In Car
paţi am respins atacurile înverşunate date lân
gă Sasionki-Stopk6-Mezolaborcz. Mai ales ata
curile Germanilor între Tuşla şi Myczkow au 
fost extrem d·e crâncene. Inăltimea situată la 
nordvest de Seneczuw, luată 'de ;duşman a 
fost recucer~tă .de noi cu baioneta. In regiu~ea 
Klau.se am mamtat luptând. La Przemysl am 
res1~ms c:u uşurintă două ieşiri ale garnizoanei 
fortarete1. 

. :Comu~icatu.1 armatei din Caucaz anuntă că 
mc1 o actmne importantă n'a avut loc la 18 şi 
19 Februarie. • 

Diferite. 
- Vaporul Deptford a fost nimerit alaltăieri în Ma

r:a nordică în apropiere de Scarborongh de o torpilă şi 
s a scufundat. Marinarii afară de 1 au fost toti salvati. 

- Guvernul olandez pregăteşte o lege în baza că
reia să poată fi chemat contingentul din anul viitor şi 
mai curând în caz de necesitate. 

- Se anunţă din Tokio: Zece distrugătoare de tor
pile, a căror construire s'a început în Septemvrie, au 
fost lansate pe apă. 

- 1mpăratul Wilhelm a acordat din prilejul biruin
tei dela Mazuri, generalilor Hindenburg şi Ludendorf, 
frunza de stejar, fiind aceşti- comandanti ai armatelor ' 
germane decorati deja cu „Pour le merite". 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 26 Februarie 1915. 

Dieceza Caransebeşului nu alege. In Ca
ransebeş s'a ţinut Sâmbătă în 7 februarie v. 
c. consistoriu plenar sub presidentia P. S. Sale 
Episcopului iDr. Miron E. Cristea. In vederea 
stărilor escepţionale de astăzi, consistorul a 
hotărât, ca alegerile deputaţilor pentru sinodul 
eparhial să fie amânat pe timpuri mai priel
nice. 

Multumita clubului român din parlamentul 
Legarea Irlandei de Anglia austriac către armată. D. deputat în cameră 

prin un tunel. vieneză Simionovici, şeful clubului deputaţilor 

Sâmbătă, 27 Febmarie 1915. 

în numele clulmlui devutatilor imperiali români 
pentru faptele strălucite de arme şi Vă tran.r;;
mit mulţămita Românilor bucovineni pentru eli
berarea patriei de sub presiurzi crude şi griji 
grele. 

L.a această telegramă a sosit următorul răs
puns al generalului von Pflanzer din localitatea 
Delatyn: 

•fericit de cuvintele D-Voastre onorifice Vă 
transmit D- Voastră şi clubului prea devotatele 
mele mulţumiri. 

Ataşatul militar suedez despre soldaţii români 
Din Viena se anuntă: • 

Ataşatul militar suedez maiorul Adlerkreuz 
care a vizitat frontul din Polonia rusească şi tru~ 
pele austro-ungare de acolo, spune că toate tru
pele croate, ungare, bosniace, germane, române fac 
cea mai bună impresiune. ln special l'a impresionat 
atitudinea martială a Românilor, despre cari a 
spus că sunt un excelent material de soldaţi. 

Teama tăranilor bucovineni de Ruşi. Se a
nuntă din Burdujeni: Gospodarii români din în
treaga Bucovină jefuiti de hoardele muscăleşti, 
au organizat o de1egatie, care a înaintat astăzi 
o cerere guvernului român, să le permită să se 
refugieze în România în ca7lul când Ruşii 
s'ar întoarce din nou în Bucov'ina. In cererea 
lor tăranii arată că în Bucovina Rusii au pustiit 
satele, au necinstit femeile şi schilodit pe băr
bati cât au stat acolo. 

Principesă - pilot militar. Una dintre es
travagantele răsboiului actual va rămânea prin
tesa rusă $achovski, care a depus zilele tre
cute examenul de pilot, ca să poată întra apoi 
în serviciul armatei ruseşti. Conform ştirilor de 
prin ziarele din Rusia princesa-aviatoare face 
bune servicii de ecleraj armatei ruseşti. Ea face 
mai multe sboruri pe zi ridkându-se la înăltimi 
consi<lerabile. Pentru bravurile săvârşite .pe te
renul servkiului de ecleraj 1princesa-pilot a fost 
propusă ţarului spre <leooraire. 

Ultima oră. 
IT ALIA A TRIMIS UN ULTIMAT SERBIEI? 

Sofia. - Ziarele anunţă că Italia ~r fi trimis 
Serbiei un ultimat În urma invaziei trupelor sâr
beşti În Albania. 

(N. R. Neputând controla ştirea ziarelor bulgare, 
o_ dăm sub c1ivenita rezervă). 

SEMNAREA CONVENTIUNEI ! ROMANO-BUL· 
GARE. 

-Viena. - Din sursă oficială aflli cd a· fost sem
Tlată CQP.ven(ia româno-bulgară. privitoare la tran
zitul de mărfuri bulgare prin România. Convenţia 
va fi ratificată zilele acestea şi de cele două gu. 
verne. 

CU CINE VA MERGE BULGARIA? 

Sofia. - Ministrul rk finanfe Tonceff a decla
rat că împr11mutul Bulgariei la Berlin s' a făcut fără 
ca guvernul să ia vre-un angajament politic. 

Bulgaria va merge alături de aceia care-i asi
gură interesele nationale. 

SÂRBII NU CEDEAZĂ CU NICI UN PRET 
• MACEDONIA. 

Budapesta. - Ziarul bulgar „Voila" declară că 
Serb_ia nu va ceda niciodată de bunăvoie Macedo. 
nia. Nici chiar în cazul când Bulgaria ar merge a
lături de puterile triplei-Înţelegeri. Acesta este un 
motiv mai mult ca Bulgaria să urmeze o altă direc• 
ţie în politica externă. 

ZVON DESPRE UN ATENTAT IMPOTRIVA GE
NERALULUI PAU. 

Bucureşti. - ln capitală s'a răspândit Luni sti
rea, că s'ar fi produs un atentat împotriva gene
ratului Pau la Sofia. Ştirea a produs mare senzatie. 
Un ziar din capitată a primit chiar o telegramă, că 
atentatul a avut loc. 

Londra. - In camera deputaţilor s'a făcut români bucovineni, a adresat dlui general de 
propunere ca între Anglia şi Irlanda să fie con- cavalerie bar. von Pflanzer următoarea tele
~tuit un tunel, ca nu cumva să se creeze din nou gramă: 
o situaţie, ·cum s'a creat acum <CU blocada ger- Prof.unt! emoţionat de ştirea în_ibucu,_rătoar.e conr.r~~~~rile noastre oiicla1e ştirea n'a fost Încă 
mană, în urma căreia legătura între Anglia şi despre intrarea trupelor noastre wteze in cam- ·; ______ -------·---
Irlanda comunicaţi~ e î12!~~~ptă. tala patriei noastre, felicit pe Excelenta Voastră --Recfactor--responsabil: ·constariti;;="'~~ 

Tiparul ttpo1rafiel „Concordia" societate pe actU îa Arad. ~Editor. responsabil: LAURENŢIU LUCA. 


