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ANUL V. 
ABONAMENTUL: 

Pe un an . . 28.- Cor. 
Pe jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni . . 7.- „ 
Pe o lun·ă• • . 2.40 „ 

Pentru România şi 

străinătate: 

Pe un an . . 40.- franci. 
Telefon 

pentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

Un nou falş săsesc. 
Arad, 16 Martie 1915. 

·Revista ungurească „Nemzeti iskola" în
tr'un articol întitulat „Invăţătorii saşi", acuză 
pe aceştia, că sub diferite pretexte se feresc 
a lua parte activă 'În răsboiu. Paravanu1l după 
care se ascund ~-au gă·sit autorităţble biseri
cei săseş·ti, susţinând anume, că învăţătorii 
saşi pat îndepl~ni şi funcţiuni duhovniiceşti. 
Sub aoest htlu :numeroşi învăţători saşi se 
află astăzi la adăpostul! gloanţelor ruseşti, a 
căror ravagii le cunosc numai din exhibiţiile 
<llui Ncugeboren plasate în „S. D. Tageblatt". 
Autoruil airticohJllui arată cu cifre, că în schim
buri acestui ,,patriQ\tiism" admirab~l interpretat, 
poporul săsesc primeşte enorme subvenţii 
dela stat pentru întreţinerea instituţiilor sale 
Ollilturale. 

ARAD, _Mercuri 41.7 Martie_ ~915. 

următoruil fapt. ln ziua Paşti·lor româneşti 
din 1914, Saşii guvemamentali au ţinut în Si
biiiu -0 mare adunare spre a condamna aititu
dinea depiutaitului Dr. Rudolf Brandsch pen
trucă în camera ţării a luat apărarea bieţilor 
„Şvabi" din Bănat contra persecuţiilor ce le 
sufereau. Şi R. Brandsch a fost despoiat de 
tovă1raşia <.IUui E. Neugeboren, fiindcă IJIU i-a 
cemt b~let de voie spre a putea spune un cu
vânt în ~avoa1rea conaţionalilor săi: din Bă
na·t. ln aceaistă mar·e adunare, celebră prin 
fadimentul pofrticei săseşti ofiiciale, s'a r~dicat 
şi fmntaşul Saşilor din Sibiru preotul A. Schul
lerus, rare în cursul vorbirei sale a făcut ur
mătoarele senzaţionale destăinuiri: 

„Mai departe, şcoalele noastre au scăpat 
de îngenunchiarea care le ameninta: Ele pri
mesc subvenţia de stat, - care se obţine de 
obicei numai cu preţul expunerii lor în mânile 
organelor statului, - fără nici o condiţie pă
gubitoare. Deputaţii noştri au fost chemaţi la 

Articofol din chestiune a c~zut ca un trăs- discuţia legii din 1907 încă înainte de a fi vă
net în capul! blajinilm noştri ·oompaitriioţi. P.re- zut proiectul de lege lumina zilei. Şi paragraful 
tJ.nsa lor fidelitate guvemamentală, isvorîtă respectiv, care eliberează şcoalele noastre de 
di·n interese materiale, a ·suferi1t o lesiune a sclăvia în care te apucă subvenţia de stat, a 
cărei descoperire putea da de mal tainicul joc fost stabilit în acord cu autorităţile săseşti 
de veche duplidtate săsească. Astfel ziaml şcolare şi bisericeşti. Trebuie să COQibatem 
oficios a:l bisericei săseşti „Kirchliche Blătter" părerea, că sprijinul acesta ar fi un bagatel, 
imediat a săriit: în apărarea ,;lea·Jităţii" grav pe care nu I-am putea primi fără să roşim. In 
atinse şi prin ini1ţiala „Sch." (Schuller?) în- exigenţele avansate de _azi noi nu ne putem 
oearcă să sputlbere afirmativele calomnii şi lipsi de el, fără a pune noui sarcini grele pe 
„miinduni" ale menţionatei reviste ungureşti. credincioşii comunelor noastre. Subvenţia a-

h1~re altele afirmă în mod aipodictic, că I ceasta revine însă colectivităţii, fără ca să fie 
şcoalele săseşti nu primesc nici un ban din bu- silită a împlini şi condiţiunile grele împreunate 
getul statului („erhalten keinen einzigen Hei- cu subvenţia. Căci chestiunea s'a aranjat în 
.Ier", v. S. D. Tageblatt diin Si:biiu Nr. 125.35 tăcere astfel, încât în lege paragraful respec-
din 8 Martie c.). I tiv s'a stabilit astfel, că şcoalele cari au un alt 

1 
Acestei aifinnaţii ne permitem a-i opune sistem de s·atarizare decât şcoalel~ de stat, 

I 

I c! din colonia ooastră din Viena şi a mai multor Din activitatea „Comitetu ui e Români refugiaţi din părtlie ocupate, car.i şi-au 
•t " d. V· -pus toa·tă dragostea în serviciul acestei cauze 

Cart ate 10 1ena. patrioti.ce şi nobile. Munca lor merită toată 
(24 Octomvrie 1914 -28 faur 1915). lauda şi recunoştinţa. 

Astfel a fost iPOSibil, ca să intrăm în contact 
Din iniţiativa comitetului sodetăţii pentru ·direct cu soldaţii români din aproape toate spi

zidirea unei biserici ortodoxe în Viena s'a ron- talurile din Viena, împrejurime şi provincie. Din 
stituit din toţi fruntaşii coloniei române din donaţiuni şi cumpărări am putut împărţi pâ~~ 
Viena doamne, domnişoare şi domni, în 24 Oe- acum o mulţime de vestminte calde fa soldatu 
•tomv;ie 1914 „Comitetul de caritate" ail socie- cari se întorc pe ·Câmpul de luptă, peste 50.000 
tătii biseriiceşti din Viena cu .următorul scop: ţigarete, Ia 1300 cărticele de rugăci11I1i, parte 
Vizitarea soldatilor români răniţi şi bolnavi, cari donate parte cumpărate, 3000 cărţi de lectură 
se află în spitalurile <lin Viena şi împrejurime, şi cale;1dare. La un număr considerabil de so_l
miJlocirea intre wldatii români şi conducerile daţi, cari se întoriceau în patrie, am acordat dm 
spitalelor, cu cari ei nu se pot înţelege din cauza modestul nostru fond ajutoare băneşti în suma 
necunoştinţei 11.imbH, îngriHrea corespondentei de peste 200 cor. Afară de aceasta comitetul a 
cu familiile 1celor răniţi, împărţirea cărţilor de tipărit anume o cărticică d_e rugăci?ni pen!ru 
rugăciuni şi altor obiecte reJ.igioase, procura- răsboi în 6000 exemplare, dm care sau 1mpar-

Nr. 50. 
R.EDACTIA 

şi A D M I N I S T R T LA1 
Strada Zrinyi Nrul l/a 

INSERTIUNILE 
se primesc la admini-

" stra(ie. 
Multnr.iitc puhlice si Lo1; 
dcscilis costă sirul 20 fii. 
M:muscriptelc nu se în· 

napoiază. 

sunt scutite de îndatoririle citate mai sus". 
(cf. „S. D. Tageblatt", Nr. 12245, djn 1914.) 
Această mărturisire, spusă în publicitate dela 
î1nălţimea demnităţii preoţeşti şi a a'lltori1ăţi-i 

specialistului în chestrunHe imerne să:seşti 1 are 
valoarea unui ddcument autentic, care nu· mai 
poa1te .fi contestat. 

Destăinuirr.le prootutui A. Schul'lerus sunt 
şi o minunată caracterizare a sistemului ... 

după care se făuresc legile în tara 
aceasta. Anruliza acestui sistem ar duce la 
concluzhi sdrobitoare, ·pentru cari însă împre
jurăirtle actuale nu sunt deloc propice. Dea
stădată ne mărginim să constatăm că surnten:i 
în faţa unui noo falş săsesc. De a!ltfel compa
trioţii noştri dela gazetă şi..ia'll făcut în timpul 
din uirmă o predilectă preocupaţie din acest 
procedeu de falşificare. Şi cazul descoperirt de 
noi .ara1ă ·limpede că avem <le-a fa.ce cu o 
speţă de Teeidivişti incorigibili, caTi îşi fău
·resc eroii şi strălucirea gloriei răsboini'ce tot 
pe socOlteala noastră, oum au făcut-o în cursul 
atâtor veacuri. 

Ce vaioare mai ·poate avea în gura unor 
astfel de oameni noţiunea de onestitate cu • 
care ţin să se eta1Jeze ila orice prilej? 

Aveţi dreptate domn)lor. Autorul arrtico
~uUui din „Nemzeti lskola" vă poate riposta li
niştit în 1:enninol<>gia d-voastră: „Aut Lug 
unei Trug ist <.Ier ganze Aufsatz aufgebaut'". 

Pa, -da, auf Lug 1lllld Trug. Sau oo, dle 
Neugeboren? Cato. 

Din însărcinarea noastră preoţii de aici au 
vizita•t şi spita.Jurile din Baden, Tulln, MădJ.ing, 
Konneuburg, Brilnn, lglau, Prag, Karlsbad, Ma
rienbad, franzensbad, Eger, Budweis, Ebensee, 
Ischl, Gmunden şi Klagenfurt, în cari au aflat 
peste 1000 de soldaţi români, împărtindu-le căr
Hcele de rugăciuni, ·cruciuliţe cu Sf. Ioan cel Nou 
dela Su-ceava, ale cărui moaşte se află de pre
zent în capela română din Viena, cărti de cetit, 
calendare, gazete, ş. a. 

Acuma/împărţeşte resp. trimite comitetul 
săptămânal la 100 spitaluri cam 400 exemplare 
de ga,zete româneşti (.;Românul'', „Gazeta Tran
silvaniei", „foaia Poporului" din Sibiiu, ,,foaia 
Poporului" din Budapesta cu „.foaia Ilustrată", 

Telegraful 1Român" 'şi mai 'înainte „Cosin:.
~eana'') cari ni-au fost puse la -0.ispozitie de 

' ' . respectivele direcţiuni, parte gratuit, parte cn 

·rea unei ·lecturi folositoare, cărţi şi gazete, im- tit până aicum peste 3000 exemplare. T!pă~irea f 
( ei a fost înlesnită prin acordarea unm a1utor In fiecarAe ~ui:nin~că şi sărbăt<?a:e ~ . ace în părtirea diferitelor obiecte folositoare vest- di'n partea 'ml·ni"sterul.ui de răsboi, căruia îi adu- capet.a rom .. ana d_m. V!en.a. un serv1cm d1vm pen-

preţuri reduse. 

minte calde, ţigarete ş. a.), awrdarea de a.iu- Id ~ - ţ 
toare băneşti, îngrijirea pentru cerinţele sufle- cern şi la acest loc profunde mulţămiri. tru so atu Tomam ram 1• 

teşti şi religioase prin preoţii români din cu ocazia serbătorilor Crădunului comite- !Pentru împlh~irea acestui scop. am ~v~t ne-
.Viena ş. a. tul a araniat 0 serbare festivă, la care au fost voe de un fond banesc,la care a~ ţnnevo1t a con-

ospa~tat1' ·pe.ste -,oo de solâati. Despre această fru- tribui: câte 1000 cor.:. fo~t~l mm1stru ·~.e exter-lmplinirea acestui :program vast şi greu, me- - t-el B ht Id strul preşedlillte con 
nit să aline în parte suferinţele sufleteşti şi tru- moasă serbare patriotică şi .uatională s'a publicat I ne con .. e ere 0 şi mm.1 . · 

7 
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peşti ale soldatilor noştri, a fost _posibilă numai un rar>0rt detailat în ziarul ,,,Românul" din Arad tele Sturgh,·. 600 cor_.: 1!11msterul. d~. ras?°;~0 prin devotarea unui număr mare de Romfmi (din 24 Ianuarie 1915). ' 500 cor.: societatea bisericească dm iena, "'0 -

~~um~ă;;;.:r..;..ul;;;..:.;.;.:.po.:.:p..:..o..:..ra""""':l~p-e--=-l-a-n-4-;-.-C-O-r.----:--;Prefulunui -exemplar lO meri. Numărul poporal pe '/a an Z cor 
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l'11g. 2. 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna BERZASCA, comitatul 

Caraş-Severin, pe câmpul de luptă. 

Frâncu Iosif, are 3 copii 
Preda Eugen, căsăt. 1 fată adoptată 
Preda Nicolae, 3 copii 
Micşa Simeon, 2 copii 
Raichici Ion Circu, 3 copii, prisonier 
Nicolici George, june. rănit 
David Sava, 2 copii • 
Marta Sava, 5 copii 
Puia Simeon, căsăt. rănit 

A.O lenciu Nicolae, 2 copil 
Raichici Alexandru, 2 copii 
Raichici Alexandru, faur, 4 copii 
Tioia Stef an, 3 copii, concediat 
faxanov Bojidar, sergent, 2 copii 
Balaban Ioan Cămătariu, 1 copil 
V ucec Nicolae, 1 copil 
Puia Sofronie, 4 copii. 
Tioia Vasilie, căsăt. 
1Ţioia George,. june 

20 Ilici George, 3 copii 
Raichici Dionisie, 3 copii 
Mâncoci Matei, 2 copii 
Radovan Vichentie, 2 copii, pierdut 
1Bololoi Lazăr, 1 copil · 
Micicoi Pavel. 1 copil 
Paici Marescu, 2 copii 
Paici Antonie, căsăt. 
Mogoşan Marcu, 3 copii 
Brăilă Arsenie, 2 copii 

30 Ienciu Pantelimon, 3 copii 
Alexandru Antonie, 5 copii 
J\farchescu Luca, căsăt. 
Sporia Iosif, 2 copii 
Giurgiu Nicolae. căsăt. 
lliciu Iosif, căsăt. 
Mâncociu Triion, 1 copil 
Tioia Petru, june 
Marchescu Sava, 4 copii 
Ion Nicolae Barbu, 2 copii 

40 Giuriciu Lazăr, 1 copil 
Roşu Alexandru, 4 copii 
lenciu f otie, căsăt. 
lenciu Iosif, 1 copil 
1V ucec Ilie, 1 copil 
lvancu f otie, 3 copii 
lvancu Pantelimon. •ăsăt. 
Draghiciu Martin, 5 copii 
Terovan, Sava, 5 copii 
Mâncociu Nicolae, 2 copii 

50 Mâncociu Marin, 2 copii 

cor.! K. k. priv. osterr. Verkehrsbank din Viena; 
200 cor. guvernorul Dr. Sieghardt; 200 cor.: 
Anglo-ăstetr. Bank din Viena; 100 cor.: Baro-
nul George Vasilco; câte 50 cor.: Dnele .Ex~: 
Sa Irina de 1Mavrocordato şi E. flempel ş1 dnn 
Alex. baron Hormuzachi, Exc. Sa feldmareşal
locotenent E. Cenna şi Dr. T. Bendevschi; 45 
cor.: C. cav. de Nicolita-Popovici; 40 {,'Or. con
tele Dr. Thiirheim; câte 30 cor.: dna general 
Blanca Lupu şi dnii Exc. Sa feldmareşal:-lo:_ot. 
M. Şandru, consul gen. rom. Paul de Sch1H-::,u
vero şi Dr. l. Turcu; 25 c~r.: Dr. E. Doctor_, J. 
şi C. Balmoş; 24 cor.: d. ş1 dna colonel Tra1lo
vrci; câte 20 cor.: Dnele Exc. Sa Cenna, colonel 
flartmann, Em. Safrano, Elena de Vaida-Voe
vod, 1E. ,fangor, Iuliana Krammer şi dnii gene
ral D. Materinga, dep. Simionovici, dep: Dr..cav. 
de Isopescul-Grecul, cons. Gramatovid, prim
secretar Carp, Dr. Sterie Citircu, dep. Dr. Va
silovschi, Dr. L. Popovici, Dr. flosszu. colonel 
flartmann şi Dr. Calinciuc; 19 cor. ing. Berdi
şteanu; 15 cor. d. consul Arnold~; câte 10_ :or.· 
Dnele resp. d-şoarele: florica Orama1ov1c1, E. 
Eitel-florian Delia Dr. Popovici, M. Serafin, M. 
de :Pruncul, 'nr. A. Scarlatescu, Virginia Ţur
can, A. de Onciul, 1E. Borlea, T. Bobel, Lucia şi 
Cesar Popovki, M. de .Origorcea, Elena baron 
Szymonowicz, P. baron Vasilco, Natalia baron 
ttormuzachi şi dnii Dr. V. ·Roşca, păr. Tomo
iagrt, păr. tP. Si<lorovid, păr. I. _Dihon, Onesim 
Turcan, Const. baron liormuzach1, Dr. V. Marcu, 

I 
I. 

Bălăban George, Glava, 2 copii 
Golumba Radu. 4 copii 
Golumba Vasilie, 4 copii 
-Ooiumba T orna, seri~. mai. 2 c., rănit 2-ori 
Golumba Nic. serg. căsăt. rănit 3-ori 4 irati 
Marchescu Antonie, june 
Bălă.ban Nicolae, căsăt. mort 
Tioia George, 2 copii 
Tioia Matei, 2 copii 

60 BalabaSJ Mihail, 3 copii 
lenciu Petru. 3 copii 
Raichici Dimitrie, l copil 
Moise Iosif, 6 copii 
lliciu Nichita, căsăt. 
lliciu Nicolae, june 
Dhimboaşa George. 4 copii 
Balăban Nicolae a lui Glăvoni, 3 copii 
Berbecioc Vasilie, 2 copii 
Bălăban Nicolae, 2 copii 

70 Marcoviciu Dimitrie Mădru, 4 copii 
Mâncociu Ilia, 1 copil 
Raichici Iosif a lu Rista. căsăt. 
Raichici Constantin, 2 copii 
Marta Nicolae. căsăt. 
Popoviciu Ilia a lu Efta. căsăt., prins 
Marchescu Nicolae, 1 copil 
Bişa Petru, 4 copii 
J\\untean Nicolae, 4 copii 
David Marcu, 2 copii 

80 David Petru, 4 copii 
Paici George, 4 copii 
Puia losif, 2 copii 
IBălăban Mihail. 2 copii 
Mâncociu Antonie, 2 copii 
Lupulovici Ştefan, 2 copii 

. Barbu Tismonar, 7 copii 
Necşici Berbecioc Mihail, 1 copil 
Necşici Berbecioc lgnatie, l copil . 
Miciu Tr., june, decorat cu med. de argmt 

90 Marcoviciu Marcu. căsăt. 
.Curea Nicolae, văduv, are 5 copii 
Draghici Iosif, sergent, 2 copii 
Draghici Ilie, 2 copii 
Sava Ion. căsăt. 
Marchescu Mihail, 3 copii 
lvancu Nicolae, 1 copil 
Raichici Moise, 2 copii 
Ion Ilie Sebeşantu, 2 copii 
Turmac Toma, 1 copil, rănit 

C. A. Mani·u, A. Lupeanu, I. de Miculi, Dr. Pl. 
Lupu, Dr. Eusebie rMandicevschi, căp. S. Iancu, 
Dr. V. Temaveanu, I. Procopovici, P. Siretean, 
T. Selesianu, baron Vitinghof-Schell şi Dr. Ne
delcu; 7 cor.: I. Neaimtiu; câte 6 cor.: Dr. Erast 
Mandicevsohi şi <lir. C. Mandicevschi; câte 5 
cor.: dnele resp. d-şoarele Maria de Noculita, 
L. baron fkmdor, Tinca Messersohmidt, V. de 
Pruncul, L. Petrescu. Silvia Serafin şi dnii Dr. 
.T. Bogdan, L. Karl, ing. D. Balossu, de Ianosz, 
O. Oprita, maior tP. Banda, .P. iMonyencs, V. 
Gramatovki, M. :M. şi Dr. Pascutiu; câte 4 cor.: 
O. Malinovschi, M. Popcovici, locot. :Mitrofano
vici şi E. Micşa; câte 3 cor.: dna Zagar şi (prin 
păr. Dr. Raica); câte 2 cor.: dnele resp. d-soarele 
I. de Miculi. L. de Tarangul şi dnii A. de Cal
mutchi, insp. N. Tarasievici, St. Munteanu, un 
fugar din Bucovina, un fugar din f ranta, iM. M., 
M. M., N. iN. 

Afară de aceasta au incurs pentru fondul a
cesta din venitul serbării de Crăciun 146 cor., · 
din discul de Crăciun în capela română din 
Viena 61.72 cor. şi din cutiâ de ofrande dela 
moaştele Sf. Ioan cel Nou dela Suceavă, aşe
zate acuma în capela română 55.04 cor. 

I. P. S. Sa mitropolitul Ioan Metianu a bine
voit a dona pentru a fi împărţite între soldati, 
550 cărticele de rugăciuni. 

Diferite obiecte (cărti. vestminte şi rufe, ti
garete ş. a.), pentru soldaţi au dăruit: d. şi dna 
general Lupu. dna C. Dunca de Şchiau, dnele 
M. Baritiu, Săbădeanu, Wilhelm şi X, dşoarele 

Mercuri, 17 Martie n. 1915. 

100 Raichici Dimitrie. căsăt. 
Bacila Petru, 2 copii 
Marcoviciu George. stud. 
Sirbu Atanasie, 2 copii 
!Curea Dimitrie, 3 copii 
Raichici George a lui Martin, 1 copil 
lenciu Ioan, l copil 
Raichici George a lui Mihai. 3 copii 
Marta Dumitru, 1 copil 
Ion Dimitrie a lui Ana. căsăt. 

11 O M.icşia Nicolae, 2 copii 
Raichici Rista, 2 copii 
Bălăban Nicolae a lui Persa, 2 copii 
Radovanov Blagoie, căsăt. 
Sain Nicolae, 4 copii 
Ienciu T orna, 1 copil 
Balaban Ilie. 2 copii 
llon Dimitrie Geamănă, căsăt. 
N iescu Iosif, june, mort 
Niescu Marcu, june 

120 Tioia Ilie, 3 copii 
Preda Nicolae, june 
Roşu Mihail, serg. mai., căsăt., prins 
Sima Vasilie, 2 copii 
!\\arta Constantin, 2 copii 
Pervu Petru, căsăt. 
Petrovici Dragulescu George, 2 copii 
Ţioia Petru. june 
Tioia Milotin, căsăt. 
lenciu Nicolae, 1 copil 

130 Armanca Nicolae a lui lovan, căsăt. 
iArcan Svetozar. 1 copil 
Sirbu Nicolae, dsăt. prins 
Chelnkeanu Ioan, 1 copil 
Raichici Antonie, ânv., căsăt. mort 
Mâncociu Iosif a lui Sofron, june, mort 
Raichici Grigore4 june 
1Raichici Lazăr, june, rănit 
Bălăban f otie a Margaretei Jun. 
Turmac Toma, june. rănit 

140 Băcila Sava, june, rănit 2-ori 
Eugenie Marcovici Ienciu, june 
Bişa Alexandru june 
Bişa Moise Miletin june 
Ivaşcu Antonie 
Ion Iosif 
Gherbaci Petru căsăt., concediat 
Terovan Dănilă · ----- _ -
iMâncociu Mihail, 2 copii 
Ivancu Petru 

150 Puia Ioan a Cristinei 
Bălăban George a lui George 
Tioia George 
Mogoşan Nicolae căs. 
Raichiciu Sava. căsăt. 
Turmac Ioan, 1 copil, prins 
Turmac Pan Nicolae, 2 copii 
Sirbu Dionisie. june 
Tioia Mihail. căsăt. 

L. Petrescu, I. Teclu, A. Cosovici şi dnii conte 
Dr. Ttirheim şi S. Iosipovici. 

· Cărti şi calendare au donat „Asociaţia" din 
Sibiiu, tipografia Concordia" din Arad, libră
ria Krafft din Sibiiu şi „Libertatea". 

Comitetul de caritate îşi împlineşte o dato
ria sfântă, aducând mulţumitele cele mai căl
duroase şi profunde atât în numele său cât şi 
în numele soldatilor cari au beneficiat de toate 
aceste tuturor marinimoşilor donatori: insti
Jutiuni, corporatiuni. doamne, .domnişoare si 
domni, rugându-i totodată, ca şi pe viitor să 
nu ne uite. 

Activitatea comitetului fiind în nrimul rând 
condiţionată de mijloace băneşti. apelăm şi cu 
ocaziunea aceasta la sufletele nobile româneşti, 
să contribuie la mărirea fondului nostru, din 
care se sprijinesc mii de soldati români răniti. 

Donatiuni benevole se Drimesc la cancelaria 
Comitetul de caritate" (Hilfskomitee), Viena 

'f. Lăwelstrasse Nr. 8 şi se vor evita pe cale zia
ristică. 

Pentru comitet: 

Dr. Victor Roşca, prez. 

P. S. Ziarele româneşti sunt rugate a re
produce acest raport. 
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· Sava Ion Gincu. căs. 
160 Bălăban Ion, barberu, căsăt. 

IBălăban Petru Brută, june 
Marta Petru a lui Avram, june 
Armanca Ion a lui Mă2iaru, june, prins 
Marcovici Ilie. june 
Sain Petru, căsăt. 
lliciu Dimitrie, 2 copii 
"Mâncociu Vasile, 1 copil 
Niescu Dionisie, june 
Marchescu Nicolae, june 

170 Puia Ioan, căsăt. 

Raichici Gruia lui Adam, june, rănit 
Terovan Alexandru, june 
Micşa Martin, 2 copii 
Armanca Nicolae, 2 copii 
floria Constantin, june 
Puia Ilie. june 
Raichici Ştefan a lui Soiron, june 
Beda Simeon. june 
'frâncu Petru, 2 copii 

180 Ivancu Mihail, căsăt. 

Ioan Dionisie, căsăt. 
Petraşcu Andrei. june 
·Mo2oşan Sofron, june 
Bişa Nicolae, june 
David Geor2e, căsăt. 
Raichici Ioan Antonie. căsăt. 
Ţloia Nicolae a lui Alexandru, căsăt. 
Marta Arsenie, june 
Andrei Ioan, 3 copii 

190 Disa2ă Marian, 2 copii 
Tioia Nicolae, june 
Berbecioc Toma. june 
Ilici Iosif Isaia, june 
Raichici Sava. june 
T erovan Ioan, june 
Ţerovan Dimitrie, june 
Marta Samuil, june 
Păuta Vasilie, june 
Bălăban Dimitrie, june 

200 Niescu Petru, june 

Bişa Stria, june 
Balaban Geon~e. 1 copil 

' 

Raichici Petru a lui Cuzma, June 
J\\âncociu Mihail. căsăt. 
Bişa Moise, june 
Chici Ioan, 1 copil ......_ 
Lupşan Bucea Nicolae. june 
Tioia George a lui Bârcu. căsăt. 
Macinovici Pau, căsăt. 

210 lenciu Martin, june 

Ilici Iosif a lui Isaia, june 
Ţioia Ioan a lui Lisandru, june 
Szatmary Gavril, sub-locot. 23 ani, mort 

în Polonia rusească în 28 Dec. 1914. 

(Sfârşitul în nrul viitor) 

Noua situatie din Grecia. 
Interventia Oreclel în răsbolu, alături cu aliaţii, 

este exclusă. 

Telegramele ne aduc ştirea că d. Gunaris 
a isbutit să formeze w1 guvern de concentra
tiune, mult mai serios şi mai puternic decât se 
aştepta. Aproape toti membrii noului guvern 
sunt foşti miniştri şi considerati ca personalităti 
politice de întâia mână. Printre ei se află si 
fosti partizani ai dlui Venizelos, ceea ce pro
bează că acesta din urn1ă rămăsese cu desăvâr
şire izolat în consiliul de coroană. 

• 
„Nea Etas" ziarul dlui Venizelos, face o de

stăinuire senzatională asupra amestecului Ro
mâniei în criza politică din Grecia. Dată fiind 
sursa acestei noutăti, o reproducem ca simplu 
document. 

„Nea Elas" spune: , 
c „Aflăm, din izvor absolut sirwr, că guvernul 
român, prin reprezentantul său la Atena, a de
clarat dlui Verzizelos că „România rămâne Ia 
dogma echilibrului balcanic". 

E vădit că această declaraţie dowdeşte că 
orice tendinţă a Greciei cătră egemorzie în Bal
cani, n'ar plăcea celor dela Bucuresti. 

ln fata acestor neaşteptate declarafizmi ve
nite imediat dufJă dorinta vădită a Bulgariei de 
a săvârşi marile manevre şi după ştirile despre 

„R O Ml NUt-,, 

bunul mers al negocierilor româno-bulgare, ~··
vernal grecesc a fost silit să privească mai lar.f!". 

* 
De altă •parte, în pressa italiană se manifestă 

unanim hotărîrea guvernului ,din Roma de-a în
gădui aliaţilor să stabilească stăpânirea lor la 
Constantinopol. 

In a{;eastă .privinţă sunt foarte caracteristice 
<leclaratiunile următoare ·ce le fa.ce „Corriere 
dela Sera". 

„Pressa din mai multe tări beligerante scoate 
la iveală marele preţ ce-l pune pe neutralitatea 
Bulgariei. Cu atât mm vârtos - adaugă ziarul 
- s'ar putea scoate în relief, azi, valoarea nezi
tralităfii italiene, fără de care flotele aliaţilor 
ar fi nevoite să se lupte în Mediterana. 

Chiar dacă am presupune că flota anglo
franceză ar fi sosit în fata dealurilor din Stam
bul, că deci trivla-întelegere ar avea la cheremul 
său pe Turcia europeană şi totuş ea ar putea -
după zisul ziar - să alcătuiască o nouă situaţie 
balcanică, însă nici de cum să întemeieze o nouă 
orânduire definitivă, atât la Constantinopol, cât 
şi la ştrâmtori, atât în Turcia din Europa cât 
şi în Turcia asiatică. 

Reiese din toate amănuntele de până aci că 
la Bucureşti, la Atena şi la Roma, se cugetă la 
fel de a se împiedeca la momentul oportlln o 
schimbare contrarie intereselor în Dardanele. 

Faptul este viu comentat de pressa ţărilor 
beligerante". 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta. __'.}, In sectorul de vest al frontului 
din Carpaţi ziua de ieri .a1 fost mai liniştită. Spre 
nord dela pasul Ujoc s'au dat lupte mai serioase. 
Ieri la amiazi forte considerabile ruseşti au luat 
ofensiva înaintând până în apropierea poziţiilor 
noastre, unde s';a,u mentinu1: câtva timp Un sur-

. prinzător contraatac al nostru dat după amiazi 
după o luptă violentă a respins pe inamic pe în
treg frontul, în vreme ce am capturat 4 ofiţeri !)i 
500 soldaţi de rând. O luptă crâncenă s'a dat şi în 
apropierea poziţiilor noastre de ambele ma•rgini 
ale şesului Opor. Inamicul, care şi-a mai concen
trat alte întăriri de către Stryj, de câteva zile a în
ceput iarăş ofensiva cu mari forte în şes şi pe în
nălţimile din jur. Toate încercările de a cuceri 
înă1~imile pasului, au eşuart: cu foarte mari pierderi 
pentru inamic. Atacul de ieri, care ia•răş s'a prăbu
şit în urma efectului focului nostru, considerând 
marile pierderi, pe cari le-a suferit inamicul, cu 
greu va fi reluat. In aceste lupte am capturat vre-o 
1000 de oameni. 

In poziţiile spre nord dela Dniester lupt'.l e în 
curgere. Un contraatac întreprins de trupele noa
stre a câştigat teren. In celelalte puncte ale fron
tului Ruşii au fost respinşi. ln Polonia şi în vestul 
Galiţiei s'au dat dueJiuri de artilerie. 

* 
Berlin. - Se comunică dela cartierul general: 
Pe câmpul de operatii dela vest: Ieri 2 ca1110-

niere inamice au bombardat fără succes W.estende. 
Un atac al nostru dat asupra unei înălţimi spre sud 
dela Ypern ocupată de Englezi a progresat bine. 
Atacuri parţiale ale Francezilor date împotriva 
noastră în Champagne spre nord dela Le Mesnil 
le-am respins cu grave pierderi pentru inamic. In 
uncie puncte în Vosgi mai durează încă lupte. 

Câmpul de operaţiuni dcl:a ost: Numărul priso
nierilor Ruşi capturati în luptele date spre nord 
dela pădurile dela Augustowo s'a urcat la 5600. 
Spre nord şi nordost dela Prasniş Ruşii atacă cu · 
mari forte. Toate atacurile lor au eşuat, în vreme 
ce au suferit grave pierderi. Spre sud dela Vistula 
situatia este staţionară. 

• 
Constantinopol. - Se comunică dela cartierul 

general: Azi cuirasatele pantera te inamice în răs
timpuri mari au bombardat fără succes forturile 
Sed ii Bar şi Kum-Kale. Ieri seară o uşoară fl:o
tilă inamică a încercat din nou .să se apropie de 
câmpul de mine, dar focul bateriilor noastre !'a 
silit să se retragă. Focul bateriilor noastre a ava
riat câteva vase de răsboiu engleze. 
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Spre Varşovia. 

Londra. - Corespondentul din Petrograd 
al lui ,,Daily Mail" pregăteşte opinia publică în 
vederea >Căderei IPrasnişului. Corespondentul 
spune, -că Germanii icu o armată de un sfert de 
tmilion rînaintează împotriva frontului Narew. 
Ce-i drept •Prasnişul este drumul cel mai scurt 
spre Varşovia - scrie ziarul - dar dacă ar şi 
reuşi să-l ocupe Germanii, ei nici în cazul acesta 
nu vor ajunge mai departe. 

Artileria din Przemysl luptă violent. 

Petrograd. - iAgenţia tel. rusească anunţă, 
că actualmente garnizoana din Prremysl nu a 
mai făcut nici o ieşire îmnotriva trupelor ce o 
împresoară. Atât mai activă este însă artileria 
fortăreţei .Przemysl. Artileria grea din fortă
reată în ·Continuu bombardează cu violentă po
zitiile ruseşti. Deasupra fortăretii şi acum sbor 
aeroplaine. 

Răsboiul va mai dura Încă 
o jumătate de an. 

Coppenha2a. - „National Tidente'.' publică 
o declaraţie a generalului japonez Oba' împărţit 
la comanda supremă rusească. lnceperea moiş
tei de iprimăvată va inteti operatiile răsboiului 
cari apoi vor decide soarta răsboiului. Răsboiul 
va mai dura maximum vre-o jumătate de an. 

Lupte crâncene pentru ; şoseaua dela 
Turka. 

Ungvâr. - Sâmbătă seara Ruşii au început rm 
nou şi mare duel de artilerie, szzb scutul cărzzia o 
numeroasă infanterie pornise împotriva poziţiilor 
noastre, pentru ca să cucerească dela noi şoseaua 
dela Tllrka. Patrulele noastre denllnfândzz-ne la 
vreme intenţiunea Ruşilor, ataclll acestora a fost 

.respins. Granatele noastre cădeau de-adreptzzl în 
tranşeele rzzseşti, iar şrapnelele noastre măturau 
rândurile celor cari înaintau spre noi. Inamicul vrea 
czz orice pret să aibă şoseaua, pe care o consideră 
de cheie a situatiei. ln cursul extrem al râului San 
am cucerit teren. Pentru fiecare palmă de teren 
se dau lllpfe sânf!eroase. Trupele noastre trebuie să 
lupte împotriva tenacităţii inamiculzzi, împotriva te
renului şi împotriva grozăviilor vremei. Lupta trzi
pelor germane dată spre vest dela Uioc progre
sează favorabil. După o luptă crâncenă azz cucerit 
si detin un important punct de sprijin al Ruşilor. 
Trupele noastre szzfer mzzlt din cazzza vremei. Per· 
severanta şi ieroismzzl lor condeiul nu-l poate de
scrie. (Az Est). 

Strigătul de răsbolu al Italiei va H „Savoya„. 
- Un discurs al dlul Salandra. 

Roma. - La prânzul de onoare ce i s'a dat dlui Sa
lundra la Gaeta, cu prilejul punţrei pietrei de temelie a 

11oului port militar din localitate, generalul conte Morra 

di Lawriano della Monta, fost ambasador la Petrograd 

şi guvernator general al Siciliei, acum senator al rega

tului, a ţinut un discurs, încheiând cu aceste cuvinte: 

„Dacă ni se va porunci: „Mergetl", noi vom porni, 
Iar strigătul nostru de rlisbolu va li: „Savoya". 

Cuvintele bătrânului general, care a făcut campaniile 

dela 1849, dela 1859 şi dela 1866 pentru neatlirnarea Ita

liei şi mai în urmă a fost aghiotant al ducelui de Aosta 

şi al regelui Umberto, au mişcat adânc pe cei de fată. 

D. Salandra îmbrăţişă şi sărutd pe veteranul general 

Politica guvernului in „Narodne 

Sobranie". 

Sofia. - In timpul d·in urmă şefii partidelor 
de opoziţiune au tinut întruniri, cari au dus la 
hotărîrea să se facă în „Narodne Sobranie" o 
iinterpelare prin care se c·ere lămuriri asupra 
politkei interne şi externe a cabinetului 1Rado
slavoff. Cu redactarea interpelării au fost în
sărcinaţi dnii 1Muşanof, democrat, I. Faden
cheoht, radiical şi Z. Bocalof, din partidul agra
rian. 

Cercurile guvernamentale ·privesc însă acea
stă procedare a opoziţiunii ca un act cu totul 
neserios. Persoane în legătură cu guvernul sus
ţin că nu se va :permite o desbatere în Narodne 
Sobranie asupra politicei externe a Bulgariei. 
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ln privinţa politicei Radoslavof şi-a luat toată 
răspunderea, şi ar permite opoziţioniştilor să 
se amc:.;tece numai atât cât permite aceasta 
constituţia, şi anume o controlă asupra politi
cei interne a guvernului. 

Puterea morală de a lucra astfel o datorează 
guvernul marei încrederi ce a <lobândit dela po
por. Prcrntindeni se vorbeşte cu ·.;ea mai mare 
î·ncrederc pen.ţru guvernul act.ual şi toti sunt 
convinşi că cât timp va guverna acest cabinet, 
tar.a va fi ferită de uesamăgiri şi poporul este 
dispus să împărtăşească toate vederile lui. 

R1işii încearcă să reocupe Cernăutii. 
Bur-dujeni. - ln ziua de Marţi aa avut loc 

lupte de artilerie între trupele austro-ungare şi 
Ru~i, lângă Boian, unde Ruşii primind forte con
siderabile, au încercat să ruf}ă frontul austro
ungur, cu scopul de a reocupa Cernăufii. Planul 
Ruşilor a dat însă greş. Din cauza viscolului 
care bântuie aci de câteva zile, ca în toiul ternei, 
luf}tele au încetat. 

Se fac pregătiri de răsboiu 
în Grecia? 

Roma. - Se telegrafiază din Salonic că în 
vederea apropiatelor manevre mari. care se 
vor face în Macedonia. se observă o mare miş
care de trupe. Se aşteaptă regele Constantin 
care va fi găzduit în v;ta Modiano, ce i s'a 
oferit de comună. · 

. Misiunea Crucei Roşii elenice care se află 
în Serbia, s'a înapoiat şi a plecat din Salonic 
spre Atena. 

Ministrul de marină a decis ca toate vapoa
rele auxiliare ale flotei să fie armate cu tunuri 
de calibru mic comandate în Anglia. 

Pe fortăreţele dela coastă se vor aşeza şase 
tunuri noui. ,. 

Anglia şi f ranta vor debarca 
în Siria. 

Berlin. --- Anglia şi Franta au hotărât să 
debarce trupe în Siria. 

De pe frontul din Caucaz. 
- Comunicat rusesc. 

Petrograd. - (Oficiai.) - ln regiunea trans 
Ciorocului trupele noastre au luat Turcilor două 
tunuri. In lunta dela Dilman, în direcţia Azer
beidjan, am cucerit un tun turcesc şi trei che
soane, pe celelalte fronturi nici o schimbare. 
. Petrograd. - Comunicatul armatei din Cau

caz: Pe ziua de 25 v. n'au fost lupte serioase 
pe întreg frontul. In regiunea de peste Ciorok 
luptele continuă. 

Pressa turcă şi demisiunea 
lui Venlzelos. 

Constantinopol. - Oficiosul „Tanin" ocu
pându-se de demisia dlui Venizelos, pe care il 
recunoaşte ca reformatorul Greciei şi ca un 
mare bărbat de stat, îşi exprimă satisfactia 
pentru căderea lui dela guvern, numind pe fo
stul prim-ministru grec - din punct de vedere 
otoman - omul care a prezidat un guvern cu 
o atitudine şovăitoare pentru timpul de fată şi 
spunând că Venizelos e un duşman al Turcilor. 
Ziarul arată că Venizelos are în camera elenă 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 16 Martie n. 1915. 

Adunarea datelor privitoare la răshoiu. II. 
Sa Dr. Dcmetri11 Radu, episcopul diecezci gr. 
cat. de Oradea-mare în circularul său dat în 
luna februarie atar;iO'e atentiunea prcotimei a- 1 

supra adunării datelor privitoare la răsboiu. 
Extragem din pretiosul circular următoarele 
pasagii: „Răsboiul actual, ale cărui proportii 
nu au seamăn în istoria lumei, va avea de bună 
seamă urmări incalculabile pentru toate popoa
rele şi îndeosebi ventru µof}orul român. Si du
pă ce ori care popor, fie chiar de însPmnătate 
mai mică, merită să fie înemnată şi transpusă 
cunoştintei viitoarelor J:.YPnPratiuni, iar de altă 
parte cunoscut fiind că amăsurat proverbului 
latin „Historia est vitae magistra", din cunoa
şterea trecutei.or întâmplări ;' învată oamenii 
să-şi îndrepte viata în viitor. şi întâmplările a
cest1ri grozav răsboiu întrucât ele ating poporul 
nostm credincios, trebuie însemnate şi trans
puse vosterită(ii, ca să nu se deie uitării, ci să 
servească de călău4ă pentru viitor evenimen
tele zilelor grele prin cari trecem şi să fie pu
rurea cunoscute jertfele imense pe cari acest 
popor le· aduce pentm apărarea tronului şi pa
triei cu încredere în Dumnezeu şi cu nădejdea 
într'un viitor mai fericit. Indemnati de aceste 
consideratii dispunem aşadară, ca şi în parohiile 
în cari nu ar fi încă în uz aşa numita Carte de 
aur sau Cronica parohiei, numai decât să se in
troducă şi, fiecare paroh să scrie într!insa cu 
constientiiozitate toate întâmp 1 ările ră:sboiului 
vrednice de însemnat pentru viitor. cari pri
vesc parohia şi pe credincioşii lui. 'Se înşiră în
trebări le la cari preotu trebuie să fie cu bă
gare de seamă). Protopopii districtuali vor purta 
grijă, ca această Cronică a răsboiului să se scrie 
regulat în toate parohiile şi după încetarea răs
boiului. să facă raport desnre împlinirea ace
stei dispozitii a Noastre, ca în cazul când vom 
cere, să ne poată trimite copia ei pentru arhi-
vul diecezan". -

O inventie românească. Din Galati se anun
tă: La manutanţa militară din localitate se ex
perimentează un nou cuptor pentru fabricatul 
pânei, cuptor care este inventia dlui locot.-co
lonel Gheorghe Popescu, şeful intendentei corp. 
III de urmată. Acest cuiptor este superior celor
lalte existente atât prin iuteala prin care se fa
bt ică pâinea cât şi prin felul fabricării, 

„Moldova'' - ziarul dlui P. P. Carp. Din 
Bucureşti se anuntă, că Sâmbătă a apărut pri
mul număr al ziarului „Moldova" înfiinţat de 
d . .P. P. Carp, cunoscutul om politic al Româ-· 
niei. 

·In comunicatul apărut în fruntea numărului 
prim se spun următoarele cu privire la meni
rea iacestui ziar: 

spitalele l1igienice erau supraîncărcate. fn câ
teva săptămâni au sucombat de febră purpură 
40 de medici sârbi şi 23 de medici străini dintre 
cari 2 americani. In cazarma dela Niş, unde 
sunt încazarmati ofiteri austrn-ungari prizo
i:;ni, cor:ditiu:1ile sunt mai f~vorahile in ce pri
vc~ie cur~ttcnia si l1igicna. asa că acolo aceste 
holi n':rn bâr;tuit, d::ir în locuintele sold.1tilor 
cum şi în spitalele rănitilor sârbi se constată 

"1<· Pt relativ urcat de decese. 

Ultima oră. 

O TELEGRAMĂ A DLUI TAl(E IONESCU. 

Bucureşti. - D. Take Ionescu a teleKrafiat 
lui Tal.aat-bey la Constantinopol, cerându-i ca 
să cruţe Turciei orori.le răsboiului $Î să încheie 
imediat pace cu tripla-înţelegere. 

AMÂNAREA MANEVRELOI{ BULGARE. 

Bucureşti. - Ca ecou al hotărârei din Ate
na, care îndepărtează iminenta întindere a răs
boiului şi la alte state. Buh~aria răspunde prin
tr'o amânare a aşa ziselor manevre de primă
vară. Deci amânarea îndoită a mobilizărei ar
matei. - (St.) 

UN ECOU AL ATENTA TULUi DELA CAZINOUL 
DIN SOFIA. 

Sofia. - Ziarul gzivernafnentai, ,,Narodnl Prava" 
răspunzând la un articol a/, ziarului cadeţilor ruşi 
„Rieci" în care cerea ca Bulgaria să iasă din neu
tralitat'( amintindu-i că atentatul cu bombe dela Ca-

zino-ul din Sofia este un indiciu pentru precizarea 
atitudinei Bulgariei şi că d. Radoslavoff va trebui - ·
să înţeleagă aceasta, spune: 

- „Dacă ziarul rus arată că atentatul cu bomba 
este în legătură cu neutralitatea Bulgariei, trebuie 
să ne întrebăm din partea cui şi cu ce anume scop 
s'a săvârşit acest atentat". 

.Redactor responsabil: Constantin Savu. 

UN RESTAURANT DE OARĂ 

în o comună românească, cu clr
-cuJatie de 40,000 cor. ·pe an e de 
vânzare. Adresa la Administratia 

acestui ziar. 
(Ve 2382-3) 

o majoritate zdrobitoare; dar aceasta nu este 
o majoritate bazată pe principiu, ci este una 
bazată pe persoana lui, după cum se întâmplă 
mai în tot orientul. 

Ziarul „Moldova" va apare sub directia 
unui comitet prezidat de d. P. P. Carp. El -are 
menirea de a combate pe toti acei, cari luând 
asupra-şi de a realiza idealul national, uită fie 
din ignoranta istoriei noastre fie din o culpa
bilă nepăsare, pe colaboratorii acelor moldo
veni, cari au luptat pentru apărarea gurelor 
Dunărei şi ·al căror eroism a făcut posibilă li- .... --·----....., .... 
bera Românie de astăzi. 

fi va căuta să aducă la cunoştinţa unei o
pinii publice rătăcite, că întregirea neamului 
nu e posibilă decât începând cu liberarea Ba
sarabiei amenintată de a fi desnationalizată. Ar 

Ziarul recunoaşte că nu e exclus ca parti
z.rnii lui Venizelos să provoace turburări. Dar 
aceeaş opinie publkă iubeşte de o potrivă pe 
Venizelos şi pe rege. 

Oficiosul e de părere că regele va eşi învin
gător î111 a<ceastă neînţelegere a lui cu Venizelos. 

fi o crimă de a nu ne gândi la Românii de 
dincolo de Prut numai şi numai pentru că ei 
sunt atât de asupriţi încât nici măcar un suspin 
nu poate răsbate până la noi. 

Pressa franceză şi tratativele dintre A scuti ţara noastră de această ruşine e o 
Bucureşti şi Sofia. datorie de bun român şi ne o vom îndeplini ori 

Berlin. - Ziarele franceze oaJcă cu totul în în- ce s'ar întâmpla. - Comitetul. 
tunerec în ceea ce priveşte tendinta tratativelor I 

· dintre Bucureşti şi Sofia urmate pe pretinse noui Condltille sanitare din Serbia. Din Viena se 
_baze, precum şi în ceea ce priveşte însemnătatea anunţă: Şeful misiunei Crucei roşii olandeze, 
convorbirii de două ceasuri a lui Salandra şi Gio- doctorul Tyenhoven, a sosit din Serbia şi va 1 

litti. pleca zilele acestea spre Olanda împreună ·cu j 
După ziarul „Sera" din Milano în cercurile pa,r- personalul misiunii. Asupra condiţiunilor sani- '. 

„Câmpiana" institut de credit si econ. Moc~ 

CONCURS. 
• 

Conform dispozitiilor din statutele noastre 
publicăm concurs pentru un post.J!.f!.);Oiiiâbil 
la centrală, cu leafă începătoare de cor. 2400 
şi tantiemă statutară pe an, eveentual pentru 
un post de Practicant cu leafă începătoare de 
1200 cor. şi remuneratii obicinuite, pe an. 

Terminul concursului expiră în 25 Martie. 
Postul este de a se ocupa numai decât după 
încheierea învoielii. La petitie să se alăture cer
tificatele obicinuite. 

M6cs, (Kolozs m.) 11 Martie 1915. 

lamentare "Convorbirea lui Salandra cu Giolitti tare din Serbia, Tyenhoven spune că de cu ' 
este socotită ca având de scop ca atitudinea guvcr- toamnă bântuesc QColo mal ales tifosul abdo · 
nulul italian să fie îndreptată în mod hotărît în- minai, febra purpură, diarea febrilă. Primele 
spre o înţe!legere sinceră cu Germania chiar şi în două boale au făcut deja mai multe mii de vic
ceeai ce priveşte realizarea năzuintclor nationalc time, mai ales după bătălia dela Valievo, când Ca 2383-3 
ale Italiei fată de Austro-Ungaria. morţii au stat multă vreme neîngropaţi, iar 
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