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napoiazl. 

Interesele României 
în actualul răsboiu. 

Bucureşti, 28 febr. 

D. Vintilă /. Brătianu îşi termină confe
rinţa reamintind unele priocipii oe treb~e. s~ 
formeze directivele în conducer·ea pohhce1 
externe a unui stat în condiţiile grele în care 
se gă·seşte România. 

Statele mai mid nu pOt avea înrâuriri în
tr'un con~lrot atât de mare, nici prin diplo
maţia inici prin forţa lor militară; în a1numite 
momente şi situaţiuni însă ele pot face să a
târne cumpăna într'o parte sau în alta. Ele 
pot să-şi sporească autoritatea legând-o de 
un interes general european sau mondial. Da
că forţa noastră nu poate din nenorocire să 
ne permită ia lupta ca statele mari, putem în
că lega soarta noastră ~de aceea a Iiberttăţii 
,navigaţiunii pe Dunăre şi în marea Neagră, 
de reglmuil strâmtorilor dela Constantinopol 
şi de nevoia de a păstra şi a întări la gurile 
Dunării un ineam şi deci un stat naţional cât 
mai puternic, element de civilizate europeană. 

Cu cât politica noastră va fi mai înteme
iată pe aceste interese, cu atât mai ascultat 
va fi glasul nostru. 

Intr'o ciocnire aşa de mare CUI~ e cea de 
iazi, o forţă mai mică rău folosită, nu na.mai 
că poate să nu aibă nici un efect, dar poate 
chiar să fie sdrobită. ln cursul ev·enimentelor 
însă, un stat mai mic poate găsi un moment 
favorabil de echilibru al forţelor beligerante, 
când fntrarea lui în joc să facă să atârne cum
păna î•ntr'o parte sau în a:Ita. 

Să .i'Je ami1nHm, în ·privinţa aceasta, rolul 
important ce l'am avut după prima resprn-

O înmormântare de clasa lV·a. 
(Nuvelă). 

Din lumea micilor functionari. 

gere a RuşHor la Plevna, când mka armată 
română a oprit îniainta1rea Turcilor. 

Răsboiul actua:l fii'Jlld lung şi puterea de 
rezi'Stenţă a statelor mi:ci fond mai redusă, 
ele pot fi istovite înainte de ia se ajunge la 
momentul decisiv fin;al. 

De aceea, toată dibăcia penttru un stat se
.c,undar este să-şi păstreze cumpătul pentru 
ca, cu judecata limpede şi reoe, să-şi aleagă 
în aicest scop momentul cel mai favorabil şi 
atunci, dând maximu;! de efort, să poată ob
ţine maximul ·de efect. Roadele ia.cestei ac
ţiuni pot fi şi mai asigurate prin concordarea 
e; cu acţiunea altor factori rămaşi şi ei până 
aci în rezervă. 

Sunrt:em îndemnaţi şi dintro' parte şi <lin
tr'alta să intrăm în 'luptă pentru revendică.rile 
·Hoastre ·naţionale. 

l1n -lupta de distrugere pe care fieoare im
periu o proclamă contra celuila!lt, aceleaşi 
sta1te •ne recwnosc unele drepturi, a căror 
simplă enunţare din partea unui stat c.a al 
noistru ar fi fost considerată ca o crimă de 
1Iese-Europa. Răsboiul general a pus ÎlJl afară 
de noi chiar şi în întregul lor, chestiuni pe 
cari nu nădăjduim să le vedem puse în discu
ţie nici chiar în vremea câ:nd vor trăi copiii 
noştri. 

Puterile cele mari, în lupta 'de distrugere 
ce duc unele contra altora, vor avea mai cu 
seamă în viitor nevoe de ajutoare. Sporirea 
ce fiecare grupare o făgăduieşte azi imor 
state mai mici nu este isvorâtă numai din do.. 
rinţa de a recunoaşte drepturi naţionale, ci 
şi spre a întări aceste state pentru ziua de 
mâne, cu rezerva tutelei lor. 

Ori în ce parte ar fi victoria, apare pen-

n~ci nu bănuesc ce dramă se petrece în apro
pierea lor ... „ . 

Căci ce dramă mai sugestivă vroiţi decât 
să mori într'o odăiţă rece, sărac, fără noroc ~i 
fără prietini! . 

De Petru Vulcan. In clipa agoniei atâta doar i se .pare că simte -· 
(Sfârşit). strânsoarea mâinilor soţiei sale desnădăjduite, 

tru toţi inevoia unui stat mai puternic Ia guri·le 
Dunărei. 

Numai greşelile noastre ar putea iace oa 
această întărire să fie făcută în daooa şi nu 
în folosul nostru. 

Dacă isboonea înaintea păcii dela Bucu
reşti, ·răsboiul general ne-ar fi găsit într'o si
tuaţie mai precară ca cea de azi. Evenimen
tele din 1913 au lămurit situaţia ·respectivă 
a statelor balcanice, au sfârşit pentru noi ori
ce veleitate de ocupare peste Dunăre, au 
creiat interese comune cu unele regate dela 
sud, interese de care 'Putem tme seamă mai 
cu siguranţă î:n atitudinea noatstră viitoare . 

. Pe de altă parte, 'pregătirea făcută cu pri
lejul mobilizării din 1913 şi a păcii dela Bu
cureşti ne-a făcut să SJ)Orim iaitât forţa ma
terială de oare putem dispune cât şi autori
tatea morală de ca•re orice stat aire nevoie 
pentru apărarea drepturilor sale. 

D. Vintilă Brătianu îoflcheie astfel: 
„Cu seriozitate, cu chibzuire şi cumpă

tare, nepierzând nici UlJ1 minut pentru întă
rirea n.etastră sufletească şi materială se pare 
că şi de rândul acesta România este ajutată 
<le acel D-zeu al părinţilor noştri Ca1e din 
două provincii subjugate a făcut regatul ro
mân de sine stătător. 

De o, singură ·primejdie să ne temem: de 
uŞurintă şi de greşelile noastre proprii. Ele 
ar putea, fie să anuleze condiţiile favorabile 
ce :ni se pregătesc fie, prin pierderea conştiin
ţei reailităţii, să pună în joc, în mijlocul unei 
sdnmcinări nemai pomenite, existenva chiar 
a statului nostru şi ·deci a neamului româ-
nesc". 

Dar din nefericire, d. director plecase la 
masă şi cum cu oamenii lui nu se putea înţelege, 
fiindcă vorbeau o limbă străină, îi scrie câteva 
rânduri, prin cari îi arată că defunctul, deşi să
rac, însă era un om foarte cum se cade, un bun 
al său prietin, şi cerea să facă toate pregătirile 
necesare pentru o înmormântare, ca pentru un 
veohiu slujbas. dacă se poate ceva mai mult de 
cum prevede bonul şi de va dis.pune să se facă 
azi înmormântarea, să-l anunte la biurou, spre 
a lua măsuri ca toti functionarii serviciului să ia 
parte. 

Secretairul nostru bănuia aceste ,lucruri, de ce se stinge şi tremură din picioare la ţ~pătul 
aceea se mulţumi ou ce a obţinut şi trecu oare- micuţilor cairi prin instinct simt că rămân sin
cum triumfător la ofiţerul stărei civile ou ordi- guri şifără sprjjiu ... Şi deşi e frig în odae, ea 
nul dlui ajutor de primar, dela care obţinu bo- observă pe fruntea lui sudoare în picături reci 
nul pentru înmormântare de dasa a 1v ... a. pe care o şterge cu batista, apoi fruntea aceasta 

Pe S>Cări se întâlni ou Praum, un vechiu sluj- rămâne netedă, senină, rece şi galbenă - par'- Directoru-I Pompelor funebre, văzând că e 
baş şi prieten cu defunotul, caire aflând trista că însaş moartea şi-ar fi pus pecetea să 0 re- vorba de o î-nmormântare de el. a IV-a, la care 
veste, rămâne un moment stupefiat, aipoi cău- ounoşti de departe că l-a trecut şi pe sărmanul pierdea omul dela el 25 lei, dispuse ca Ia dri
tându-se .prin buzunare şi văzând că nu poate Popa în imperiul Nirvanei..... cui cel mic, înegrit de vremuri şi cu oei patru 
·da mai mult 1ca un leu, şopteşte la urechi secre- Da, de v'ati uita o clipă Ia bietul creştin, nu pilastri mâncaţi de carii, să fie înhămaţi în grabă 
tarului: l'ati mai cunoaşte, aşa e de frumos şi pal... A doi cai şi să fie aşezat înăuntru un cosciug ca-

- Trece-mă pe mine cu un leu, însă te rog scăpat de catuşele miilor de nevoi şi l'ai crede pitonat cu o pânză de chembrică roză, după ce 
intră în cancelaria 1registrnturei şi spune fikei cel mai fericit suflet„. bine înţeles, s'a informat că mortul n'are mai 
mele să subscrie şi dânsa un leu din cei doi pe • mult ca 34 de ani. Apoi porunci că acest dric 
cari i-am da1 să ia bomboane nepoticăi, căreia să se oprească fa locuinţa defunctului. 
să-i oumpere numai de un leu. 1fugea secretarul pe ulita cea mare a oraşu- . 

Secretarul intră şi în acest birou şi cum tran- lui ca un om care ar fi cucerit cine ştie ce tro- Cât despre colivă, nefiind timp pentru aşa 
smite fetei dorinţa părintelui ei aceasta în loc feu cu oei 60 de lei colectaţi şi cu bonul de în- ceva, a însărcinat cu această afacere pe vizi
de un leu subscrie doi - lăsând bomboanele mormântare de el. a IV-a spre biuroul antepri- tiu·l-cioclu, să spuie văduvei, că deoarece e în-
pentru zil~ mai senine. zei pompelor funebre, să roage pe directorul 

1 

mormântare de clasa a IV-a, se poate pregăti . 
Şi aşa cei mid din instinct se ajută unii pe I acestor pompe să pregătească cele cuvenite în- a .doua .~i şi împărţi _Ia săraci, dacă îi vo.r per: 

altii, pe când cei mari, din lipsă de vreme poate, mormântărei. mite m1Jloacele. D. director a luat măsun ca ş1 

Numărul poporal pe I an 4. cor. Preţul ttnui exemplar IO fileri. Numărul poporal pe 1
/, au Z ·cor 
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Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna DANEŞ, co1nÎtatul Târnava· 

mare pe câmpul de luptă. 

(Comuna numără 275 fumuri româneşti). 
Petru Gherman, are 6 copii 
Ioan Crişan, stud. în drept, june 
Maximilian Bendorfean, înv., (mort) 
Zacharie Tilicea, june 
Ioan Tilicea, june 
1Pompiiiu E. Constantin, înv. dir., (eliberat) 
Sevastian Constantin. june 
Constantin Brânduşa 
f mano ii Brânduşa 

1 O Damaschin Brânduşa. june, (3 frati) 

Nicolae Bo2dan, are 1 copil 
Ioan Gherman, june . 
Iustin Crăciun, june 
Nicolae Mosora, june 
Ioan Povariu, are 2 copii 
Erofteiu Babet are 1' copil, (rănit) 
1Constantin Muntean, are 5 copii 
Zachatie Florea, june 
Constantin Lazar, are 1 copil şi 

20 Zaharie Lazar, are l copil, (2 frati) 
Zaharie Mosora, june 
Ioan Tilicea, are 1 copil, (mort) 
Erofteiu Constantin, June şi 
Eronim Constantin, are 1 c., (rănit), 2 iratl 
Ioan Gheaja, are 1 copil (bolnav) dus a 

11-a oară 
Constantin Muntean Peteu, are 2 copil 
Iosif Gherman, June 
Eremie Undea, are 2 copil 
Ambrosie Cristea, are 5 copil 

30 Ioan Re2man, june 

Iustin Rondolean, cancelist, lune 
Gheorghe Lazar, june 
Zaharie Constantin, are 4 copil, (rănit) 
Ioan Bendorfean, (2 frati) • 
:zaharie Mosora, are 3 copii 
Nicolae Brânduşă, are 2 copii, (bolnav) 
Ilie Bâscă, are 1 copil 
.v asilie Covaciu, are 1 copil, (concediat) 
Ioan Gheaja, june 

40 Zaharie Cabaş 
Nicolae Bellu, are 2 c.; (rănit). dus iarăş 
Ilie Ciochină, are 5 copii 
Nicolae Muntean, arc 2 copii 
Nicolae Bendorfean are 3 copii, (bolnav) 
Mihail Mosora, june 
'Artimon Muntean, are 2 copii 
Ilie Gu2a, june 

• 
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groaf)a să fie gata la marginea marelui cimitir 
în rândul ·celor săraoi şi necunoscuţi... 

Sărmanul Costache Popa, dacă 'n vi.ata lui 
n'o fi fost vre-un ka1iser, vre-un prezident de re
publică, vre-un ministru de externe sau fie şi 
vre-un şef de serviciu, apoi a-oi era la sigur cel 
mai de seamă muritor, căci pr~ntre ceilalţi, era 
sing11rul poate, care lăsase un nume prea cin
stit, un nume de om vi:rtuos, da, foarte virtuos 
şi asta nu e puţ1n lucrn în zilele noastre. 

In ce priveşte pe preot, şi-a luat sarcina să-l 
anunţe secretarul la care trimise un om să-i in
dice strada şi numărul casei, însă dela care pri
mi răspuns că nu poate, deoarece îi soseşte în 
vizită canonică tP. S. Sa episcopul eparhiei. Ui
tai să spui cii domkiliul mortului, căzând în. eno
ria Prea·CU•cernicului protoereu, acesta avea da
tor·ia să fie prezent pe peronul gărei, să-şi pri
measdi superiorul la ora hotărîtă; dar părintele 
protoeren, cum sfârşi şi a.ceastă obligaţiune, la 
or.a 3 s'a şi fiinţat la domiciliul mortului, unde 
era aşteptat să-l prohodească, pe 'Când bătrânu-I 
vizitiu dormita pe capra dricului înegrit şi mân
cat de carii. 

Preacucernioul n'a avut multă întârziere cu 
prohodirea şi când fu gata, cân<l se auzi în spa
tiul odăi tei „veşnica lui pomenire", vocea jal
nică şi stinsă a văduvei plutea par'că în atmos
feră în căutarea sufletului acela nobil care dis
păruse fără de veste. 

Zaharie Lazar 
Ioan Gheaja, are 4 copii~ (fost bolnav) a 

11-a oară dus ' 
50 Ioan Medrea, (bolnav), a 11-a oară dus 

Zaharic Re2man, june 
Ioan Brânduşă G., are 1 copl 
Ilie Vitelariu, june 
Gheorghe Bo2olea, are 1 cooil 
Zaharic Soneriu, are l copil 
Nicolae Covaciu L., are 3 copii 
Iosif Tilicea, are 3 copii 
Veniamin Mosora, are 3 copii 
Eronim Tătar, are 2 copii 

60 Nicolae Lam~a. are 2 copii 
Nicolae Mosora. (rănit) 
Constantin Brânduşă, june 
Ambrosie Cristea, are 2 c., (rănit), a 11-a 

oară dus 
Erofteiu Bendorfean, june, (rănit) 2 frati 
Ioan Ivan, June 
Ilie Cristea, iune 
Iosif Moldovan, (bolnav) a 11-a oară dus 
Iosif Hudea, are 3 copii, (rănit) 
Ioan Filip, are 4 copii 

70 Ioan f Io rea Nichioi, are 1 copil 
Ilie Urea~ are l copil şi . 
Ioan Urea, (2 fratl) 
Simeon Geza Pica, are 1 copil 
Teodor Lăcătuş, june şi 
Dumitru Lăcătuş. june, (2 frati) 
Alexe Nicula Danciu, june 
Simeon Grădinar, are 4 copii, (2 frati) 
Nicolae Rat, are 1 copil 
Nicolae Rat, June 

80 Gheorghe Ju2a, june, {rănit) 
Longin Grădinar, are 4 c., (rănit) 2 frati 
Nicolae Obedea 
Gheorghe Mirut, are 1 copil şi 
Dumitru Mirut, june, (2 fratO 
Ioan Suciu, are 3 copii, (concediat) 

ASENT ATI DIN NOU: 
Nicolae Bendoriean 
Constantin Capătă 
Teodor Geza 

(ln America, dela 18-42 ani asentati şi ne- ! 
asentaţi sunt 148). I 

Comunicat prin: Pompiliu E. Constantin, I 
· înv. dir. I 

Apai vizit1ul şi un om să,rac, care din întâm
plare se oprise la poartă, ridicară··pe brate cos
ciugul, şi-l aşezară .pe dricul cel mic, înegrit şi 
cu pilastri mâncaţi de carii„. 

După aceea, urmat de o singură trăsură în 
care s'a suit văduva şi cei doi copilaşi, aceste 
donă vehicule fomerarii o porniră singuratice 
ca nişte arătrlri fantastice pe stradele î,ntune
coase de o ceaţă deasă şi ;pline de un 'TIOroiu pe 
alocurea cleios .pe alocurea în smârcuri. 

Până la cimitir tnai e de furcă şi cu dricul 
cel înegrit şi mâncat de carii urmat de trăsurica 
cea tătărească, OC'Oliră mai multe străzi, din ce 
în ·Ce mai mocirloase, unde rotile se înfundau 
·până în bucele ... Şi nici dopat <le nicăiri şi nici 
vre-o muzică n'au vestit lumei călătoria de veci 
Ş'i trecerea lui Costaohe PO})a .prin străzile măr
ginaşe ale oraşnlui învăluit în oeaţă, Incet, încet 

·cele două vehicule se strecurau tă.cute prin ma
. hataiele dosnice ale oraşuiui, pâna ce au ajuns 
cu bine dincolo de regiunea magaziilor de ce
reale, ce se înşiră în partea sudvestkă întoc

. mai ca nişte .cetăţi medievale. 
Trecuse ora 4 şi d. şef şi seoretarul încă 

n'au fost anuntaţi de directorul pompelor fune
bre, dacă a <l1ispus pe ziua de azi înmormântarea 
sau a lăsat-o pe mâine. 

Din pricina asta ei an trimis un impiegat de 
serviciu să le aducă rezultatul. 

Acesta se şi înapoie în câteva minute foarte 
emoţionat. 

I 
I 

Marti, 2 Martie n. 1915. 

Situaţia Italiei 
faţă de răsboiul mondial. 
Ziarul italian „Stampa" din Turino, ocupân

du-se de situaţia Italiei faţă de răsboiul mondial 
şi în legătură cu aceasta de situaţia Italiei faţă 
de tripla inţelegere scrie că e mai mult ca pro
babil, că tripla il}ţelegere nu va exista decât vână 
la terminarea răsboiului, după cum nici alianţa 
balcanică 11' a existat decât până la terminarea 
răsboiului balcanic. 

Din toate acestea reese că Italia nu are ab
solut nici un interes să se alipească de tripla 
înţelegere. 

O alianţă cu Franţa nu prea este posibilâ 
citei Franţa ar fi slabă pentru Italia, iar ltali~ 
prea slabă pentru Franţa. 

Mai târziu apoi după ce contrastul de inte
rese în Mediterana s' ar mări între Italia şi Fran
ţa prietenia ar disJJ(lre dâlld loc unei răceli re
ciproce mai ales că Franţa nu ar fi în stare să 
împiedece un atac ausiro-german contra Italiei 
precum nici Italia la rândul ei nu ar putea asi
gura paşnica stăpânire· de către f ranta a pro
vinciilor reocupate de ea. 

O aliantă cu Anglia ar fi foarte de dorit căci 
aceasta alianţă ar putea asigura o existentă 
paşnică ventru Italia prin faptlll că nici o Putere 
nu ar îndrăsni să ne atace, ştiind că Anglia este 
de partea noastră care ar putea nimici întreg 
comerţul agresorului. Dar cine garantează că 
Anglia este de acord să închee cu Italia o alian
ţă? lntregul trecut al Angliei dovedeşte că acea
sta a avut întotdeauna o oroare de a încheia a
lianţă cu Ptrteri, a căror forte constau în armata 
pe uscat. 

Mai rămâne Rtisia, cu care Italia s' ar putea 
alia fără de teamă că mai târziu această alianţă 
ar fi turburată de vre-un contrast de interese 
şi fără grijă, că aUatul ar fi prea slab, dar fără 
a fi vrof et oricine poate întrevedea ruptura ce 
se va produce în scurt timp între Anglia şi Ru-
sia şi dacă un conflict a fost evitat până acum,--, _ 
aceasta se multmneşte hegemoniei germane care 
singură a putut suprima rivalitatea anglo-ru
sească seculară. Ce se va face Italia în calitate 
de alianţă a Rusiei, atunci, când acest conflict 
va isbucni? Ce vor deveni interesele ei medite
rane, mai ales, că în urma lipsei totale in Italia a 
cărbunilor şi a situaţiei ei în Mediterana, Italia 
nu poate face o politică anti-engleză atât timp, 
cât Anglia va fi stăpâna mărilor? Din toate ace
stea reese că Rusia nu va încheia ctl noi alian-
ţă căci, se va teme, că vom face ca î11 1914 când 

- E ... ce e cu înmormântarea dle, se face 
azi ori mâine? , 

- Ce să fie clic şef, s'a isprăvit cu ea„. 
- Cum aşa? . 
- Poi... auziţi dv., dcii fiind caz de „anghi-

nă cardiacă", d. director al ·wmpelor funebre, 
conformându-se regulamentului, a dispus ridi
carea mortului dela dornidlin încă dela două. 

Şeful şi secretam! se uitară uimiţi unul la 
altul, apoi şefo! dt11ă a glumi: 

- Bine, bine, numai să nu fie vorba de un 
alt mort. 

- Atunci haidem să ne repezim cu două tră
suri cu personalul nostru până la cimitir. 

Să vie numai decât, porunci şeful şi 'n pri
ma trăsură suind el cu secretarul, iar în cea
laltă -ceilalţi împirgati, au pornit-{) în fugă ne
bună fa cimitir. Când să ajun~ă la ·capătul aleei 
plantate, ză.riră <eele <louă vehicule funerarii a
propiindu-se agale şi tăcnte de dmitir. 

Totuş i-a fost dat, se vede, lui Pom să i.ie 
dns la locaşul de veci de acei în mijlocul cărora 
a trăit. 

Când a·cest mic convoiu se apropia acum 
de poarta cimitirului, unde se şi fiinţase inten
dentul, să i se dea în primire biletul pentru au
torizatia de înmormântare, un om ·din trăsurile 
cari ajunsese drkul de pe urmă, fă\:ea de zor 
semn cu braţul intendentului să tragă clopotul 
cu oare e întâmpinat orice creştin mort. Dar in
tendentul, văzând că e o înmormântar·e de ci. a 
IV-a, se făcu a nu băga de seamă semnele ce 
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n' am sărit ÎTl ajutorul aliaţilor noştri tocmai. pen
tru motivele de mai sus. 

Iar dacă cu toate acestea între Italia şi Ru
sia se va încheea o alianţă, Italia va fi mereu 
stăpânită de frica vreunui conflict anglo-rus. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta 27 Februarie. - Pe frontul din Po
lonia şi Galitia se dau în unele locuri lupte 
mai vii de artilerie. 

In Carpaţi situatia generală e neschimbată. In 
sectorele dintre Tucholka şi Wyskow s'au dat 
lupte vehemente. Am respins aci, în lupte despe
rate, date în apropiere mare, nouile atacuri ale 
Ruşilor, făcute împotriviai pozitiunilor noastre din 
vale,cauzând duşmanului pierderi grave. Regimen-
9 de tintaşi finlandezi a lăsat pe câmpul de luptă 
300 morti şi tot atâţia răniti. Am făcut în pozi
tinnile noastre 730 oameni nerăniti prisonieri din 
acest regiment. 

ln Galitia sudostică continuă luptele date cu 
multă înverşunare. 

Berlin, 27 Februarie. - Dela cartierul princi
pad german se anunţă: Francezii ne-au atăcat în 
Champagne, ieri şi azi noapte, cu forte mari. Lup
ta în unele puncte continuă, iar în celelalte am 
respins atacul. 

La nord de Verdun am atăcat o parte din pozi
tiunile franceze. Lupta continuă. 

De pe celelalte fronturi de răsboiu din Apus nu 
se semnalează nimic mai important. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, Ua nordvest de 
Grodno, spre apus dela Lomza şi spre sud dela 
Prasnis s'au ivit noui forte ruseşti, cari au por
nit atacul. 

De-a lungul Skodrei, spre sud dela Kolno am 
făcut prisonieri 1100 de Ruşi. 

De pe ţărmurul stâng al Vistulei nu se semna
lează nimic deosebit. 

Constantinopol, 27 · Febroo·rie. - Canonada de 
, 7 ore a stricat în unele puncte fortificaţiile Dar

danelelor. Am avut 5 morti şi 11 răniţi. Bombar
darea a fost continuată şi azi, dar vasele duşmane 
s'au retras curând din bătaiia tunurilor fortăreţei 
Sedulbar. 

Budapesta, 28 Februarie. - In Polonia şi Ga
'itia occidentală n'a avut loc nici un eveniment e
senţial, afară de lupte de artilerie. Pe frontul din 
Carpaţi s'•au dat lupte în regiunea w·yskow şi 

i se făceau şi aşa convoiul acesta imtră tot tăcut 
şi ocoli cimitirul până .Ja marginea cealaltă, unde 
e locll'I săracilor. 

La o groapă de curând să.pată vizitiul căr 
mui dricul şi se opri. Din trăsura apropiată se 
dete jos sărmana v{tduvă, însoţită de cei doi co
pii între 5 şi 6 ani. Ei păreau neştiutori de cele 
ce se petrec împrejurul lor. 

Mama lor sta încremenită locului cu ochii 
fixati pe fruntea mortului care-ţi făcea impre
sia că surâde, mulţumit că a scăpat de atâtea 
mizerii, de atâtea nedreptăţi. 

e1 părea un tânăr print din timpur.ile legen
dare iale Indiei care-şi răscumpărase fericirea 
Nirvanei printr'un martiriu îndurat în trecerea 
sa pe pământ. 

Secretarul, care îi .apreciase valoairea per
sonală, se apropie de movila aceea de pământ 
de ·curând săpată şi ca şi cum ar fi vrut să-şi 
ia un ult·im adiio, când cosdugul fu lăsat bini
şor în jos, luă un pumn de ţărână, şi-l presără 
de-a'5u.pra cosciugului. 

Dar intendentul n'a avut de lucru şi-i făcu 
un gest ostil cu bratul însoţindu-l cu observaţia: 

- Nu e voe domnule, decât după popa. 
- Nu face nimic dle intendent, H ripostă se-

cretarul indignat. Lăsaţi măcar })rin atâta să se 
deosebească o înmormântare de calasa a IV-a 
Ia care nu se trag nici clopotele .pentru sărma
nii morti. 

1Mortul pe care l-ai învelit dle intendent a 
fost un om cinstit şi un om foarte cum se cade, 
da, foarte cum se cade, să ştii şi d-ta.„ 
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la sud de Nistru. Situatia nu s'a schimbat în zilele 
din urmă. 

Berlin, 28 februarie. - Defa cartierul princi
pal german se anuntă: Pe câmpul de răsboiu din 
apus, duşmanul a continuat şi ieri să ne atace în 
Ch:!mpagnc, dar am respins atacurile în întreagă 
întinderea lor. 

Spre sud dela Malancourt, spre nord de Ver
dun am cucerit în asalt mai multe pozitii ale duş„ 
manll!l:ui, aşezate una după alta. Contraatacurile 
slabe 1aue duşmanului au eşuat. Am făcut aci pri
sonieri 6 ofiteri şi 250 soldaţi şi am capturat 6 
mitraliere şi un aparat de aruncat mine. La mar
ginea vestică a Vosgilor i-am scos pe francezi 
după o luptă violentă, din pozitiile lor dela Bla
mont-Bienville. Atacul nostru s'a întins până la li-

. nia spre ost dela Berdinal-Breneni şi Badonviller 
şi Celles. Prin aceasta l'am aruncat pe duşman în 
o întindere de 20 klm., cu 6 klm. îndărăt. Incercă
rile duşmanului de a reocupa terenul cucerit de 
noi n'au reuşit. Deaisemenea am respins şi atacu
rile duşmanului în Vosgii de sud. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, spre nordvest 
dela Orodno au înaintat ieri noui forte ruseşti. Fă
când noi un contraatac l'am respins pe duşman în 
poziţiile lui din fata1 cetăţii. Am făcut aci 1800 de 
prisonieri. Spre nordvest dela Ostrolcnka, de-a 
lungul Omu:t.evului am respins un atac al duşma
nului. Trupele noastre s'au dat din drumul forţe
lor duşmane covârşitoare ce înaintează dinspre 
sud şi ost spre Prasnis, spre nord şi spre apus 
dela or.aş. Spre sud de Vistula nu e nimic nou. 

Viena. - Comanda supremă a armatei au
stro-ungare a dat următorul comunicat: Pentru 
caracterizarea sistemului de luptă al Ruşilor 
remarcăm, că în vremea din urmă, soldati rusi 
îmbrăcati în haine femeieşti au împuscat din 
pozitii bune de observat asupra trupelor noa
stre. Sistemul acesta de travestire, neaplicat 
până acum, cu care încearcă membrii armatei 
ruseşti, îmbrăcati în haine femeieşti, să ducă 
in eroare pe duşman, desigur nu le face cinste. 
Desigur că această apucătură de răsboiu nu-i 
va aduce glorie fiecărui soldat. De sine înteles, 
că fiecare soldat duşman, care va cade ca pri
sonier în mânile noastre în aceste haine, cari 
sunt sub demnitatea lui, î1 vom împuşca. 

Criza financiară în fanta. 

Genf. - După o ştire din sursă demnă de 
toată încrederea, guvernul francez s'a hotărît, 
ca să secvestreze depunerile băncilor din Franţa. 
Măsura a·ceasta a .provocat o mare nemuitumire 
în cercurile cele mai largi. (Bud. Tud). 

Genf. - „Le Temps" publică o statistică, 
care arată cât de mult a suferit viata comer
cială franceză din cauza răsboiului. Din August 
până .Ja sfârşitul !unei Noemvrie se înregistrea
ză un deficit de trei milioane şi un sfert fată de 
aceeaş perioadă a anului trecut. Importul de 
materii prime a scăzut cu 65 la sută. Şi rela
tiile comerciale cu statele neutre dau un t·ablou 
trist. Ziarul spune că stagnaţia trebuie să înce
teze căci tara merge spre ruină. 
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fost goniti de pe înăltimile dela .El~ali unde 
Turcii ar fi luat o mare cantitate de mate'rial de 
răsboiu. 

Camera italiană îl votează în
credere cabinetului Salandra • 

Roma. - In şedi:nta de Vineri a camerii ita
liene deputatul r.adkal ,Ruini şi în •numele social
. democraţilor <leputatii Turati şi Berenini au 
mterpelat guvernul, întrebându-I ce motive l-au 
îndemnat să oprească adu.nările poporale cari 
afirmativ ar turbura ldniştea tării. Prim~i-mi
niistru Sa:l.andra a declarat după anunţarea in
terpelatiHor, .că e aplicat să răspundă imediat. 

Deputatul radical Ruini a declarat că el şi 
partizanii consimtesc cu opreliştea fiind timpul 
de acum nepotnivit ipenitru -oa poporul să fie agi
fa t fără nici un ·scop. 

Deputaţii Turati şi Berenimi au acuzat gu
vernul în numele partiidului socialdemocrnt c.ă 
a violat consHtuţia. Turnti a spus ca ar fi îndoit 
de regretabil dacă opreliştea aceasta a urmat 
la influinţă străină. (lntreruperi şi mare nelini
şte). Deot.ară că e deplin convins că lucmnile nu 
vor ajunge .până la răsboiu deoarece po,porul 
i1tali.an îi întoarce î.nstrăioot spatele interese
lior pentru cari ar isbuoni complicaţie armată. 

Cuv1intele din urmă ale deputatului social
democrat au provocat mare turburare în ca
meră ş:i în sgomotul general s'a sculat primul
ministru Safandra, ca să răspundă. Primul-mi
nistru a declarat că se m~ră asupra interpela
tiei pentrucă guvernul n'a violet constituţia şi 
n'a dat o nouă 1interpretare legii, ci şi-a exer
<:iat numai dreptul care îl dă legea. 

In sfârşit apostrofându-l pe deputatul Tu-
1rati, primu-I-ministru a spus: 

Mult stimate dle deputat Turati, eu nu ştiu, 
că oare naţiunea va porni în răsboiu sau nu, dar 
ştiu, că, dacă patria îşi va chema fii, ei îşi vor 
face însufletiti cu to(ii datoria sub conducerea 
regel11i. 

Declaratii.Ie primului-ministru Safandra a 
fo~t întâmpinate cu ap1auze vii şi strigăte' de 
evwa. Camera a l'Uat la cunoştintă răspunsul 
cu 314 voturi pro 44 contra. Toate partidele con
stituţionale au votat încredere guvernului chi3!r 
şi radicalii ·· · 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 1 Martie n. 1915. 

Către stimaţii noştri colaboratori. 
' 

Io chinul acesta obştesc, când din motive 
uşor de înteles tânjeşte ~i acest ziar, am dori 
ca cel putin de sfintele sărbători ale Invlerli 
Domnului să scoatem un număr mai vast din 
„Românul" cu adevărată hrană sufletească 
pentru iubitii noştri cetitori. Si fiindcă împre
jurările dureroase~ între cari trăim, au redus 

Guvernatorul Bucovinei recunoscător în măsură considerabilă numărul cule2ătorilor 
fată de guvernul român. În tipografia noastră, aşa că cule2crea unul nu

Din Vatra-Dornei se comunică: Cu ocazia 
reocupării Bucovinei de trupele austro-ungare 
şeful guvernului în Bucovina contele Meran a 
adresat, primului ministru român d. Brătianu, 
o telegramă prin care îi multumeşte călduros 
pentru primirea bună şi umană făcută locuito
rilor din Bucovina, cari din cauza invaziei Ru
şilor au fost siliti să fugă în România. 

Guve.rnut român permite trecerea împru
mutului bulgar prin România. 

măr mai mare se poate face acum numai în 
cursul mai multor zile, ne simtim îndemnatl a 
adresa de pe acum către colaboratorii noştri 
rugarea, ca lucrările lor destinate pentru nu· 
mărul de Paşti al acestui ziar să binevoiască 
a le pregăti şi a ni le trimite astfel, ca să fie aci 
cel mult până În 9:22 Martie, căci altfel din mo
tive exclusiv tehnice nu se vor putea tipări 
pentru numărul de Paşti. 

Deoarece dorim ca numărul nostru de Paşti 
(totodată număr pentru popor). să-l trimitem 
în multe mii de exemplare soldatilor români din 
linie şi celor rănlti, ca semnul aducerii noastre 

Sofia. - Guvernul român a aprobat cererea aminte de dânşii, rugăm pe toti scriitorii ro
guvernu~ui bulgar de a permite trecerea prin mâni de aici şi din tară, cari inteleg rostul a· 
România a avansului acordat de Germani asu- cestei intentli. să binevoiască a contribui şi 
pra marelui împrumut. dânşii la darul de Paşti, ce voim a face vitejilor 

Acest avans va servi pentru plata rechizi- I români, cari işi varsă sângele pentru viitorul 
tiilor făcute în răsboaiele trecute. nostru. 

Ruşii respinşi cu mari pierderi in I Invătători scutlti dela serviciul militar la 
Caucaz. I propunerea consistorului din Arad. Ministrul 

Constantirwvol. - Agenţia Milli află din 
Erzerum, că atacurile Ruşilor în contra regiu
nei situate la est de Artvine, au fost respinse 
de trupele turceşti cu pierderi mari. Rusii ar fi 

I de culte şi i<n·strucţiune publică ;prin actul său 
I Nr. 1327/1915 Prez. a avizat Consistoriul din 
l Arad, că la propunerea acestui conzistoriu au 
' fost absolvaţi dela serviciuI militar a<:tiv ur-

/or 
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mă-tarii profesori şi învăţători confesionali 
români: Victor Stanciu. · di1rectoml şcoalei de 
fete din Arnd, Mihaiu Novacu, profesor ia 

prepar.amlia din Araid, apoi Î'llvătătorii Petru 
Craiovan (B.-Comloş), filip Popovici (Chel
maic), Eremie Ardelea'11 (Monoştur), Plavel 
:Faur (lgriş), Ioan Drimba iun. (Margine), Ar
senie Bogocian (lteu), Petru Ugliş (Bara), 
Teodor Mişcoiu (Seleuş), George Imbroane 
(Csocna), George Abrudan (făncioa), Nico
lae Hărdut (Aciuta), George Iovanovici (Ti-

mişoara-BHsabetin), Petru Elenaş (Şkula), 

Comei Papovici (Şegeşti), George Secoşan 
(Rachita), Iuliu Lucuta (St.-AJll<lraş), Mihaiu 
Bocşa (Ghiroc), Gheorghe Mihuta (Gioroc) şi 
Iosif Leu (Temeş-Remetea). 

Aceştia au fost propuşi de· conzistor spre 
absolv.are î•n seria primă. Sperăm că şi cei
la1lţi propuşi vor fi absolvati. 

Unicul protopretol'e român din comltatul 
Aradului - în pensie. Cetim în „Delvidek", ce 
apare în Arad, următoarea ştire: 

}"' „Nicolae Mladin, protbpretorele cercului A
"' ~etea, şi-a înaintat prefectului Urbdn lvân cere

rea pentru trecerea sa la pensie. Mladin se află 
de 32 de ani în serviciul comitatului $i în toată 
vremea a fost un funcţionar muncitor şi distins. 
ln 1 Ianuarie 1913 publicul, fără oseb;re de par-
tUJ, intr'lin fxmchet aranjat cu prilejul anilor 30 
de serviciu, l-a sărbătorit cu multă căldurd. A 
luat parte atunci la acea sărbătorire protono
tarul comitatului d. /osif Schill şi mai multi func
fiooari comitatensi.. Deputatul dietaI al cercului 
d. Wittmann Janos, a reliefai în frumoase cu-

vinte distinsele merite, ce şi-le-a câştigat iubi
lantzzl prin activitatea sa închinată binelui. ob
ştesc". 

Dlstl11ctll militare. Decoraţia, „Signum honoris" 
al crucii rnşii el. II. s'a confer.it căpitainului A
lexandru Mania 61 şi ·Romul Maniu dela trupa 
sanitară 16. 

„Crucea militară pentru merite ci. III cu de
oor. de răsboiu" căpitanul E. Ştet 77. 

. Crucea de arg1int pentru merHe la pant.Jica 
medaliei pentru vitejie soldatului dela saniteti 
Al. Reghian- dela iinstitutul sanitar 38. 

Cu „medalia de aur pentru vitejie" a fost de
oorat sergentul Ladislau Budnar din bat. 29 vâ
nători. 

Cu „medalia <ie argint ci. I." sergentu•l Şte
fan Capşa din reg. 9 de husari, sergentul An
toniu Dundar şi stegarul i. r. Ioan Iancu ambii 
din reg. de .inf. 102, Sergentul titular Augustin 
Mărginean, fruntaşul Iosif Mateş 50 Sub!. i. r. 
Iosif Gal 53. Sergentul-major Moise Lobont, Ioan 
Olariu şi fruntaşul Ioan Dregin 64. Sergentul
rnajor losi.f Delac 79. Serg. C. Manciş, oapora
lul /. Drăganciuc 24. Serg. Iosif Săsac 34. ordo
nanta Pelle 37. Inf. Ladislau Ciriac 38 şi gorni
stul Fabian Petric 53. 

' Cu „crucea ,pentru merite cu coroana pe 
banda medaliei de vitejie" sergentul-major Ioan 
Miclăut dela tren sectia 22. 

. lufrânaerea francezilor la Solssons. Un subofiter 
rânit într'una din ultimele lupte, cari au avut loc în 
împrejurimile localitătii Crouy, şi care .zace acum în
tr'unul din spitalele pariziene, a făcut unui redactor al 
ziarului „Ubert,", următoarea povestire a luptelor la 
cari a luat parte: 

- ln ziua de 8 am primit ordinul de a pune stăpâ-
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considerabile, au revenit în massă. Ei au încercat nu
maidecât un contraatac, care Ie-a reuşit, aşa că în ziua 
de 12 erau din nou în posesia tranşee! pe care o pier
duseră„. 

Incuraiati de succesul lor, ei au executat a doua zi 
o ofensivă generală. De partea lor lupta un corp de 
armată întreg, - de partea noastră numai o divizie 
mixtă, şi aceasta greu încercată si istovită. 

Atacul a fost foarte violent. Am fost respinşi dela 
Vregny Ia Crouy. In fata numărului tot mai mare al 
duşmanului, a trebuit în cele din urmă să ne retragem 
pe toată linia şi să părăsim poziţiunile în cari ne stabi
lisem pe malul drept al râului Aisne: Crouy, Buchy-le
Long, Le Moncel, Sainte-Marguerite şi Missy-sur-Aisne. 

Atacurile extrem de furioase ale Germanilor ne-au 
făcut de sigur mare rău; pierderile noastre nu se pot 
însă compara cu acelea cu cari duşmanul a plătit înain
tarea sa. 

Operând ca de obieciu, cu şarje în massă, ei înain
tau cu o forţă atât de mare, încât ne era absolut Impo
sibil să rezistăm. A trebuit să ne retragem. In urma 
noastră n'a rămas decât un singur batalion, care pri
mise ordinul să ţie cu ori ce preţ pe duşman în loc, 
cel puţin până când restul diviziei ar fi trecut peste 
Aisne. 

Adăpostiţi în dosul vechiului zid al unei fabrici de 
sticlă din Vauxrot, pe care-l găurisem pentru înlesni
rea tirului, trăgeam în ei Ia desperare şi nu ne opream 
decât când ni se Isprăveau muniţiile. 

Cu toată rezistenta noastră însă, el înaintau mereu. 
Ajunşi în fata zidului, cea mal mare parte dintre dl 

reuşiră să apuce prin găurile zidului ţevile puştilor 

noastre, stânjenindu.ne, ba chiar paralizându-ne activi
tatea. Ei ne strigau: 

- Predaţi-vă, camarazi! N'o să vi se facl nici un 
rău! 

Cu toate acestea noi continuarăm să tragem şi, 

susţinuţi de sase mitraliere, făcurăm un măcel îngrozi
tor printre ei. 

Curând după aceea am fost rănit de sfărâmăturile 
unui şrapnel. 

Ne îndeplinisem însă datoria: ţinusem în loc ava
lanşa lor. Divizia noastră putu să treacă nesupărată 

peste Aisne. 
Bombardarea oraşului Soissons continuă. Incendii 

isbucnesc în fiecare zi şi în toate locurile. Populatia 
părăseşte oraşul. 

Generalul Pau la Bucureşti. Marti seara, în 
Hl .f,ebr. v. a so'Sit la Bucureşti fiind în trecere 
spre Petrograd una dintre gloriile de azi ale 
armatei franceze: generalul Pau. După cum 
aflăm din capitala României generalului Pau i 
s'a făcut o primire solemnă din partea „Actiu
nei Nationale". D. Nicu .Filipescu, fost ministru 
de răsboiu, l'a salutat pe general în cuvinte 
scurte, dar calde, şi pline de avânt. Generalul 
Pau a fost primit intr'o audientă de o jumătate 
oră de căt1 e regele .Ferdinand al României. 
Deasemenea a fost primit de regina. 1'11 fine ge
neralul şi-a lăsat biletul de vizită şi la prim
ministrul Brătianu. Eri a fost generalul francez 
oaspele ambasadorului Fantei la Bucureşti, iac 
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Răsboiul şi Cercetaşii em;~lezi. Citim mtr'un 
articol de genemlul Sir Robert Powell, urmă
toarele note interesante relativ la întrebuinţarea 
cec retaşi lor la răsboiul actual: „Răsboiul euro
pean a dat o mare -ocazie mişcărei cercetaşilor. 
Ştiind pericolul ce ar fi dacă telegrafele, tele
foanele ş·i podurile de drum de fier, ar cădea pe 
mâna spion Bor; ştiind de asemenea că patru
lele litoralului vor fi chemate pentru serviciu 
de mare; am făcut apel !ia cercetaşi, ca ei, în 
aşteptarea mobilizării rezerviştilor, să ofere 

imediat serv.iciile lor. Autorităţile navale, mili
tare ş.i poliţieneşti s'au folosit cu plăcere de a
cest ajutor. 

Cercetaşii au ofer.it un batalion de biciclişti 
pentru serviciul corespondentelor. 

Mulţumită dlui Ernest Alexander, cercetaşii 
au pus la dispozitia autorităţilor ambulantei St. 
lohn un automobil ambulantă, cu un personal 
de cer,cetaşi instruiţi, în serviciul Crucei-<Roş.i.i. 

O miie patru sute de cercetaşi au fost re
tinuti de către ministerul marinei engleze pen
tru patrularea litoralului. 

Un număr mare de cecetaşi a fost între
buinţat în difer.ite ofidi ale guvernului şi în pă
zirea cablur.ilor, arterelor de apă, etc. 

Alte mii au fost întrebuintate în spitale şi de 
asemenea ca mesajer:i de către societăţile de 
binefacere. Se evaluează astfel că s'au între
buintat 100.000 de cercetaşi. 

Autorităţile au raportat că purtarea băeti
lor a fost foarte bună. 

Cei cari au făcutservki·t neîntreru.pt timp 
de douzeai şi opt zi·le, au primit o medalie, spre 
amintirea lor şi ca un semn pentru altii că ace
şti cercetaşi au slujit ţara lor în aceste zile de 
restrişte . 

Ultima oră.· 
CHEMAREA SUB ARME A OLOTASILOR 

B) NEINSTRUIŢI DE 37-42 ANI. 

Azi a sosit la adresa s11bvref ectului # TJrim
pre torului din Arad ordinul privitor la chema
rea sub arme a glotaşilor B) neinstruiţi de 37 
şi 42 ani. 

Pasagiile mai esenţiale din textzll acestui 
ordin sunt următoarele: 

ln baza articolului de le.f!e 20 din 1886 sunt 
Provocati toţi cetătenii obligaţi la serviciu de 
arme, născuti în anii 1873, 1874, 1875, 1876 şi 
1877, cari la timpul său au fost declaraţi prin 
comisiile de asentare sau de supraarlJitrare, -
să se prezinte la primăriile localităţii (cel din 
comunele mici la sediul notarial) în cari locu
iesc, cu scopul ca să fie consemnati. Cu prilejul 
acestei ptezentări ei au să ducă cu ei cartea de 
lucru sau alte acte cari privesc naţionalul lor, 
eventllal legitima(ia de glotaş. Glotaşii consem
nati astfel vor avea să se prezinte la asentare 
între 6 Aprilie şi 4 Maiu, unde vor fi clasificaţi 
conform aptitudinei lor. 

CRUCIŞĂTOR ENGLEZ SCUFUNDAT. 

seara al dlui Take Ionescu. Copenhaga. - Agenţia Reuter anunţă: Crucişătorul 
· După cum anunţă semioficioslil bulgar auxiliar englez „Clau Mac Naughter" s'a scufundat, 
„Cambana" generalul Pau a fost ordonat ca găsindu-şi moartea 20 ofiteri şi 260 marinari, ce se gă
prim-sfetnic pe lângă marele stat major rus. seau pe el. Probabil a fost cunfundat de un submarin 

Mort pe câmpul de luptă. Subscrişii cu ini- german. 
ma înfrântă de durere aducem la cunoştmta tu
turor rudeniior, amicilor şi cunoscutilor, că 
prea iubitul nostru fiu, sot, frate, ginere, ru
denie, amic şi oficial bun Dcmetriu Cozma, 
vice-notar cercual în Tiir, sublocotent în re
zervă în regimentul 22 de honvezi, în a 31-lea 
an al vietei şi al 4-lea an a fericitei sale căsă
torii a murit moarte de erou în luptele dela 
Uzsok din 1 Octomvrie 1914. 

·fie-i ţărâna uşoară şi amintirea neuitată! 
Coroana neveştejită a iubir.ei şi recunoştin

ţei să plutească pe veci asupra mormântului 

IN BUCOVINA NU SE MAI GĂSESC RUŞI. 

Berlin. - „Kolnische Zeitung" anunţă din Bucureşti: 
Trupele austro-ungare, după lupte de artilerie de mai 
multe zile i-a alungat pe Rusi din tranşeele lor din re
giunea Boian. Ruşii s'au retras la 20 klm. dela Prut. ln 
Bucovina nu se mai găsesc acum Ruşi. 

,Redactor responsabil: Constantin Savu. 

RUGARE. 
lui necunoscut! Văd. Emilia Cozma n. Russu I Cine ştie ceva despre soldatul Petru 
ca sotie, Ilie Cozma şi sotia Anastasia Bugăr- Tătaru Nr. 83 din Jurjova (Karasszent-
dean ~a pări.nti, Ţ~odor Cozma cu sotia Ileana I gyorgy) comltatul KrassO-Szoreny -
Mărginean ş1 fam1ha, Ana Cozma cu sotul Iero- j' care a servit la reg. 43. 6 marscomp. 
drei Dosan şi fam„ Irina Cozma cu soţul Iero- feldp0st 60. - despl'e care din 26 Oc-
nim Valce ca frati şi surori, Nicolae Bungăr-. 1 tomvrie 1914 nu ştim nimic - să bine-. nire pe o tranşee germană, situată în vecinătatea unei i că • t vi t V p t TV 
dean ca moş, Simeon Russu preot gr. cat. ş1 : vo as a scrie ata u sau: e ru a-

căi de comunicaţie principală. Am luat-o în cele din soţia Cornelia Vlassa ca socri, Valeria n. Russu ' taru Nr. 83 in Karasszentgyorgy, up. 
urmă, după o lungă si crâncenă h1ptă ..• Germanii însă, cu fiul său, Augusta n. Russu şi sotul, Dr. Ioan KâkOfatva, Krasso-Szoreny m. - Dts-
cari se retrăseseră în primul moment, primind întăriri Russu cu sotia şi fiul ca cumnate şi cumnat. părutul soldat a luptat in Galltta. 

Tiparul tlooaraflel „Concordia" societate pe aetll to Arad. - Editor respensabU LAURENŢIU LUCA. . . . __ 
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