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România şi conflagraţia europeană. 
Pangermanism. 

.Reproducem, ca titlu de curiozitate; articolul de mal I dczii yorbesc o limbă deosebită de a. Germa
la vale din ziarul „Moldov<I', deşi el nu întimplnă în- nilor; totuş ei au tot interesul de a se alipi la 
treagă aprobarea noastră. ' fiermania, fiindcă numai aşa ar scăpa de ame-

Uniunea tuturor Germanilor într'un sin- ninţările Englezilor. ~devăr, Anglia, care 
gur imperiu; căci acesta este idealul naţional a răpit în trecut mulţime de colonii olandeze, 

. ·al Germanilor, visul lor "de aur. Lucrul ar fi st.@ la pândă ca să pue mâna pe. Insulindia, 
posibfl de îndeplinit, deoarece nici · 0 putere cea mai frumoasă şi ma.i bogată colonie a 
cur0ipeană n'ar fi în stare de a frnp1edeca . 9!andei; a.ceastă ţară deci ~re nevoe de ~ se 
unirea Germanilor; ptme ~ub scutul ·Germaniei, fiind ·o ţară agri-

Dealtfel ar fi şi drept, colă şi colonială, Olanda desface o bună parte 
ca acest popor cuminte, muncitor şi cinstit, din produsele sale în Germania; iar în schim
să se vadă odată unit într'un singur stat pen- bul acestora, cumpără cărbuni şi tot soiul de 

; tru a nu mai fi o jucărie în mâinile vecinilor produse industriale. Aceste interese rp_olitice 
c;a în secolii trecuţi şi să-şi poată îndel!li:ni şi economice vor sili-o pe Olan<la de a intra 

misiunea lor civilizatoare„. 
ar veni Elve

ţia-germană, (28,000 km. p. şi 9 mii. I.) care 

în federaţia germanică sau cel puţin a face 

cu imperiul o uniune vamală. Ş! într'un caz 

şi în altui, Olanda nu va pierde nimk diit ali-

pirea ei la imperiul german, ci ar trage numai 
foloase. 
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El ar fi compus din mulţime de regate, 
principate, ducate şi oraşe libere, cari s'ar 
guverna în mod aproape independent, întoc
mai cum se guvernează statele din Germania 

actuală; atâta numai, că politica externă şi 

comerţul din afară vor fi conduse de guvernul 

imperic:.l, sub controlul Reishtagului. 

Marele imperiu german va căpăta două 

porturi noui la Marea Nordul1:1i - Rotterdam 
şi Anvers, şi , 

.cu chipul acesta, industria germană 
ar avea mulţime de porţi de ieşire către pieţele 

de desfacere şi ar lua o desvoltare colosală. 
Din cele spuse până aci se vede marea 

deosebire dintre pangermanism şi panslavism. 
In adevăr pangermanismul tinde numai la 
unitatea întregului popor german şi dobândi-

rea unor porturi necesare comerţului exte
rior, iar nu la împreunarea tuturor popoa
relor germanice într'un singur stat, ocârmuit 
de Prusieni. Pangermaniştii nu umblă după 
cuceriri de pământ străin sau după aşerbirea 
aitor neamuri; 

fatalmente trebue să se unească la imperiul 

german; căci ea nu are ieşire la mare şi nu 

poate hrăni populaţia ei fără ajutorul Germa

niei care-i dă cărbunii şi ferul necesar indu

strie ... Intrând în federaţia ger:mainică, Elve

ţia n'ar pierde nimic, deoarece şi-ar putea 

păstra forma ei de guvern, 'libertăţile şi chiar 

împărţirea în cantoane. In al treilea loc ar 

veni Olanda, mărită cu Flandra ·( 49 mii km. 

p. şi 9 mii. I.) Această tărişoară nu-i ger

mană, Ci numai germanică, deoarece Olan-

Dacă toate ţările enumerate aci s'ar aiipi Vin contra panslavismul tinde la 
la Germania, atunci federaţia germankă ar . unirea tuturor popoarelor slavone într'un sin

Un copil erou. 
rEra numai de zece ani, Polonez, şi-l chema 

Jasiek. Intr'o noapte de Decemvrie, vuetul şrap
nelelor cari explodau şi pârăitul flăcărilor ce 
mistuia întreg satul îl scoaseră împreună cu pă
rintii săi, din cocioaba lor. Goniţi de groază şi 
de focul nimicitor, fugeau nenorociţii, dar nu 
destul de i.ute. Un obuz îi prinse, şi o clipă după 
explozie, Jasiek cădea cu un ţipet de spaimă 
peste cadavrele părinţilor săi. Nu era vreme 
pentru desnădejde: vecinii aruncară oe băiat 
cu forţa, într'o căruţă şi fugiră de acolo, de. 
parte, cât mai departe. Când şi cum Jasiek sări 
din căruţă, nimeni nu ştie. O săptămână mai 
târziu, nişte soldaţi îl găsiră în tranşee, intr'o 
stare de plâns. 

. , .. Aci începe cariera militară a lui Jasiek. Era 

. de toate: curier, ordonantă, sanitar, şi favori
tul tuturor soldatilor. Cum se lăsa amurgul, 
alerga oa un şoricel din tranşee în tranşee, şi 

/-împărtea merinde, apă, veştile cele mai noui, 
j__. şi, mai cu seamă munitii. Munitiie erau pasiu

nea lui. Erau zile înfierbântate, când Jasiek nu 
ştia ce e odihna. Când ici, când colo, se furişa 
sub g;indina de gloante, târînd după dânsul, un 
sac mare de muniţii. 
Numărul -popora._l _p_e-·l-an_4,_c_o_r_. -

• • • . ~. ·:: .~.' ţ 

cuprinde o bună parte din provinciile ce apar
ţineau în vechime „sfântului imperiu roman"; 
cu alte cuvinte, Germania cea mare n'ar fi 
altă ceva decât reconstituirea vechiului im
ptriu german"; cu alte cuvinte, Germania. 
Acest imperiu ar avea o suprafaţă de vre-o 
S00.000 km. p. şi o populaţie de vre-o 95 mii. 
locuitori, în majoritate Germani. 

Odată cădea o ploaie de gloante aşa de 
deasă şi neîncetată, încât era cu neputintă ca 
să ieşi din şanţuri. Soldatii îl ţineau pe Jasiek 
cu forta ca să nu fugă; dar sosi clipa îngrozi
"toare când '11U mai avură munitii. 

In două rânduri purtătorii de munitii plăti
seră cu viata încercarea de a se aproi)ia de 
tranşee. iOesnădejdea cuprindea pe luptători. 
Jasiek nu mai ezită. Profită de un moment de 
zăpăceală, şi o luă la fugă cât putu mai uite, în 
direcţiunea bine cunoscută de dânsul. După în
frigurate clipe de aşteptare, în sfârşit sentinela 
descopere printre brazdele cenuşii un dublu· 
ghem care se târa încet în spre dânşii: era Ja
siek cu sacul de muniţii. Li se păru deodată că 
focul duşman s'a mai muiat; soldatii îmbărbă
tati suflară mai uşor. 

Jasiek i-a văzut, şi le face un semn vesel, 
când deodată, ca la o sută de paşi de tranşee, 
explodează un obuz, chiar alături de el. Un 
strigăt îngrozitor, Jasiek se ridică de jos şi-şi 
pune amândouă mâinile la ochi. Duşmanul l'a 
văzut, şi o adevărată grindmă cade asupra lui. 
Băiatul hotărât, intr'o forţare supremă, apucă 
sacul şi porneşte tremurând către ai săi. Incă 
douăzeci de paşi, încă 'Zece... Dwnnezeule ~ 

gur stat, în care ocârmuirea şi administraţia 
să fie în mânile Muscalilor, limba oficială 'să 

fie cea rusească, etc.; cu a'lte cuvinte pan

slaviştii urmăresc supunerea şi dominarea tu

turor Slavonilor şi străinilor înglobaţi în 

mJ.ssa acestora (Românii, Ungurii, ş. a.). Pan

!'lavismul deci este o primejdie pentru ome-

şi acolo, la doi paşi de tranşee, cade lovit în 
piept de un glonte. 

Nu şi-a dat sufletul pe loc; a murit după 
două luni, cu toată căutarea doctorului şi în
grijirea infirmierilor. Şi s'a făcut lui Jasiek o 
paradă ·cum n'a visat în viata lui. Pe pământ 
străm a venit multime de lume străină la în
mormântarea lui. Soldaţii l'au veghiat şi au dat 
onorurile militare. Au fost şi toţi ofiterii şi ro. 
lonelul şi s'au descoperit înaintea sicriului lui. 
Adânc mişcat, un ofiţer a rostit câteva cuvinte 
asupra copilului erou, iar pe panglicele albe ale 
corOMnei de flori sta scris cu litere de aur: Mi
cului erou orfain .... La picioarele sicriasului ci
neva citeşte cu jumătate glas: lan Wişniewski. 
născut la Rychwald lângă Tarnow: Stare ci
vilă: copil. Vârstă: 10 ani. Cauza mortei: îm
puşcat în plămâni. Mort la 10 Mart în spitalul
rezervă din tiranice, în Moravia. - (Mold.) 

Mai iute! Băiatul îş.i încordează toate pu:.:.;te:.:r.::;il;;.;e...;.. _________ -'!!"'"lm-'-!"~----
Preţul unui exemplar lO fiieri. Numărul popGral pe 1

/. 2 coroane 
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nire, pe când pangermanismul poate .să iie ~ Iată aici pe acea a dlui Morariu: 

I 'La 1774, erau în >Bucovina 75 mii locuitori,· 
un bine. . dintre cari 63.700 Români, 8400 Ruteni şi 2900 

in a<levăr, ce rău ar putea rezulta pentru ! alti ştrăini, printre cari '526 Evrei. La 1800, Ro-
' mâni sunt 150.0UO şi celelalte nationalităti ating 

omenire din creiarea Germaniei-mari? Nici- j t'ifra de 48.481. La JM8, J~omânii ajung la. 
un1.1I, deoarece Germanii nu urriblă după cu- :I 209.293 ·de suflete, Rutenii la 108.907 şi străinii. 

· ccilalti la 59.381, între cari 11.580 Evrei. 
ccriri, ci .caută să şi asigure () :pace îndelun-1

1 
La 1880, dintr'un total de 367.453 de locui-

g-ată şi un trai liniştit. Dimpotrivă popoarele . tori, avem 190.005 Români - adecă o scădere, 
-· 239.690 .l(uteni - o creştere prin urmare de 

l'.uropei ar câştiga mult din realizarea idealului i mai mult de 50 la sută şi 138.758 alti străini. 
_german; căci -Franţa n'ar mai putea turbur:i ln sfârşit, în 1910, populaţia Bucovinei se 

descompune astfel: , 
continentul nostru cu răsboaele ei, Rusia n'ar 
mai nmbla după cuceriri, Anglia n'ar mai fi 
atât de arogantă şi brutală ... In special noi, 
Românii am trage mari foloase 

Un singur pericol pare a ne ameninţa din I 
partea Gennanilor şi anume: imigrările lor I 
spre ţările din Europa centrală, cari au încă j 
c populaţie rară, şi copleşirea elementelor in
digene prin cele germanice. Este uşor de în- . 
ţeles, că Marea Germanie va căuta să proteje 
pe fiii săi pe toate căile şi să impue popoa
relor din Europa centrală ca să Ie dea tot 
soiul de avantaje, ba chiar şi ·dreptul de a 

cumpăra imobile rurale ... Acest pericol va 
cieveni real numai după jumătate de sero!, 
ccirnd populaţia Germaniei va fi înrdoită.; însă 
până atunci popoa.rele ameninţate vor put.~d 
lua măsuri de apărare, organizându-se pe 
toate terenurtle şi federalizându-se între dân
sele. Federaţia balcanică, dacă s'ar 
înfăptui astăzi, .ar avea o întindere întlQită 
cât a Germaniei mar.i şi o populaţie de peste 
I 00 mii.; ea ded ar fi destul de puternică spre 
a putea împiedeca tenidinţele de acaparare 
ale Germanilor. In acelaş timp, Latinii apu
seni ar pufea fonna o Uiifune :mrma,care-a. 
.asemenea ar căuta să stavilească tendinţei~ 
de expansiune germanică. In fine, Germania 
mare va căuta fără îndoială să ia dela An
glia câteva col011ii cu climat IJTI()derat l)entru r 
.a avea und.e să-şi trimeată plusul populaţiei, 
ceeace va c0t.11tribui mult la micşorarea· cu
rentului· de emigrare către Europa orientală. 

·să nu avem deci nici o grije de pericolul 
german; căci el este îndepărtat şi se poate 
·evita. Dincontră, panslavismuL ameninţă Eu
ropa chiar astăzi, deaceea trebue nimicit cat mai este" vreme. ,,..,„,.. • ·' •.. „ .„ . ._. . . 

t, .T I. O. Tufescu. 

·Doi ·bravi ·eucovineni. 
Cu prilejul . ocupaţiei ruseşti. 

D. Dr. Eusebiu Popovici, deputat şi director 
al Jicetilui românesc din Suceava, este unul din 
.acei cari nu au părăsit oraşul, în timpul când 
Ruşii au năvălit tara şi prezenta, ca şi bărbă
·tia ce d-sa a arătat, în această ocazie nu puţin 
·au contribuit la uşurarea greutăţilor şi primej
.diilor ce ameninţau pe concetăţenii săi... 
. ~„.Românii nu s'au clintit dela postul şi da
toda .kn, iar între aceştia trebue să ,punem în 
in-imµl Joc pe .d. Dr. Eusebiu Popovici, pe părin
tele paroh Mihail Sârbul. .Şi pe atâţia alţii. 

J )ouă vechi cunoş-tinţe ale noastre aceşti bu
wvincni. 

273.254 Români 
305.101 Ruteni 
102.912 Evrei 
65.932 Germani 
47.723 a)ţi străini (Poloni, Unguri, etc.) 

„.D. Dr. Eusebiu Popovici este unul din pro
motorii acestei lupte şi campaniile sale, pentru 
redeşteptarea ·sentimentului naţiona'l, atât în 
dLeta Huco~inei, cât ~n presă, sunt cunoscute. 

·Invazia rusească a găsit pe d. Dr. Popovici, 
la datoria sa, iar alăturea cu d-sa, -în acea mân
dră Suceavă, în care se ungeau domnii Moldo
vei, .gasim .pe părintele Mihail Sârbul. 

J(ăsboiul a surprins pe acest bun român bu
f'ovinean, în mijlocul activităţii ce o desfăşură 
penm. fundarea unei puternice societăţi econo
mice-culturale, pentru întărirea elementului ro
tnânesc din Bucovina. 

Şi era neobosită, neînfrântă râvna <Ce pă
rintele Sarbul punea pentru aducerea la în<le
pJiJJire a scopului ce urmărea. Venise de mai 
multe ori în tară, unde obtinuse un sprijin mul. 
ţmnitoc, din partea tuturor şi tocmai când cre
dea să poarn pune piatra fundamentală a pa
iatului societăţii, în Suceava, iată se încep şi 
osliliiătile. . 

Când ·Ruşii au intrat însă în cetatea lui Şte
fan {·ci Mare, - ea care văzuse atâtea invazii 
ş; nurl!ai .cazacil-0r nu le dăduse adăpost între 
zidu: ile ei, - părintele Sârbul nu a plecat, iar 
cânc: 01 aşul a fost ameninţat să fie incendiat 
fil.JIJ_i.;:_erwtul .se făcuse deja cu o casă mare si
tua t.:i !ângă primărie,· tot cl1cernicul preot ro
mân e~te acel care a alergat la comandantul 
rus, spre a-i cere îndurare. 

Ca vechii mitrnpoliti, acum când Suceava a 
Î ,st despoiată de glorie şi de fastul de odi-
11ioară, ·Părintele Sârbul s'a dus implorând mila 
şi protecţia pentru cei de aceeaş lege cu nă
V•llitorii şi glasul său blând a fost ascultat. 

Jar lângă dânsul stătea, d. Dr. Eusebiu Po· 
povici, directorul Jiceului din Suceava şi astfel, 
şi în acest prilej, biserka şi ş.coala românească 
din Bucovina au mers mână în mână. 

Acestor doi buni români, unul preot --'- slu
.iitor al credintei, cellalt profesor - luminător 
al roporului se datoreşte fa:ptu"I că Suceava a 
.scăµat cu odoarele ei, de prăpastia ce o ame
ninţă si dacă o spunem aid, nu o facem pentra 
a le aduce Jaude, cari i-ar jigni poate în mo-
destia lor~ - · · 

Amândoi nu şi-au făcut decât datoria către 
patrie şi dorim tuturor bunilor Români să facă 
~·i să ~e poarte ca dânşii. „Steagul" 

Neutralitatea României. 
- Din pressa grecească. -

Ziarul „Nea Alithia", care a.pare în Sa'lonk, 
vorbind despre tratatul încheiat între Serbia, 
Grecia şi România scrie: 

- Situaţia României este azi foarte pre
cară. Ea este aşezată între ciocan şi nicow 
vată. Pe de -0 parte este tripla înţelegre care 
-o învită să se ·alătureze ei şi pe de altă parte 
.sunt Austro-Germanii, cari î1 propoo neutra
litatea. " 

Este adevărat, că o înţelegere pentru 
salvgardarea echilibrului balcanic a fost î·n
cheiată rntre România, Grecia şi Serbia şi 
are drept clauză ;principală oblir,a(ia Serbiei 
şi Greciei .de a ataca Bul~aria, dacă aceasta 
din urmă ar invada în R.omânia. Dar, nu 
trebue uitat că această înţelegere se referă 
Ia vremuri normale şi nu !a o epocă turbu
rată ca aceea prin care trecem. 

Dacă Bulgaria atacă Romtinia pentnz a-i 
lua Dobrogea, datoria Greciei este desigur să 
alerge în ajutonil României; .dacă :România 
se declară pentru ·tripla înţelegere şi atacă 

A ustrc-Ungaria, cu scopul de-o acupa Tran
silvainia şi alte .provincii pentru a-si mări te
ritoriul şi populaţia, atunci, cu toate că echi
librul balcanic ar fi rupt, tratatul încheiat 
între România, Serbia şi Grecia va fi denzm
(at şi Grecia nu va avea să intervină dacă 
România va fi invadată de Bulgari. 

România ştie că această chestiune nu 
poate fi :r.ezolvită altfel şi iată de ce ·cu toată 
.dorinţa ei de a intra î·n Joc, ea va fi .forţată 
să .Păstreze neutralitatea până la sfârşitul 
răsboiului. 

Manifeslatia de Dom ·necă Io 
Bucure$ti. 

Ciocniri intre soctalişti şi J>Olltle. - ~ăuiri şi 
arestări. 

Pe Duminecă socialiştii sindicalişti bucure
şter!i anuntaseră o întmnire în grădina Cismi
giu. Poliţia, temându-se de desordini pe străzile 
capitalei, a comuuicat -biroului adunării încă de 
S:lmbătă că nu va mai îngădui. nici o manife
sta/ie pe străzile .oraşului. 

Cu toate aceste sindicaliştii au luat hotă
rîrea de a nu lua în seamă ordonanţa politiei 
5-i ·Eîe-a face. cu toate dispoziţiile autorităţilor 
manifestaţie pe stradele capitalei. 

liotărîrea aceasta a avut de urmare încăe
rur! sângeroase şi arestări regretabile. 

Sindicaliştii, şi-au făcut apariţia pe bui .Elisa
heta încă dela orele 9 dimineata deşi întrunirea 
fusese convocată pentru orele 10. Ei se aşezaseră 
în fata politiei în mai multe grupuri având condu
cător pe cltpcteniile socialiste cunoscute. · 

Inccrcă.rile lor de a .pătrunde în grădină au fost 
zadarnice întru cât toate intrările erau ocupate de 
soldaţi şi de ofiteri de politie. Unii au încercat să 
pătrundă prin intrările îndepărtate dar şi acolo 
au fost întimpinati de politie. D. Corbescu, prefec
tul capitalei comunică sindicaliştilor încă odată că 
·manifestaţiile sunt oprite şi..:i ·roaglrsă se· răspân
dească în linişte . .Ei nu vor să se î.mprăştie şi se 
retrag înspre hotel Princiar. ·se fac .patrule de jan
darmi cari încearcă să libereze strada. Atunci gru
pul .dela Princiar se repede a.supra jandarmilor, 
încercând să-i dezarmeze. S'a produs o ciocnire 
al cărei rezultat a fost, cum era de aşteptat, pu
nerea pe goană a sindicaliştilor. Atunci ei, după 
cum erau. învoiţi mai dinainte, s'au îndreptat în-
spre halele centrale. Politia şi jandarmii s'au luat 
după ei. Intre Institutul medico-legal şi hala Ghica 
s'au adunat vre-o mie de sindicalişti. Politia i-a ru
gat din nou să se împrăştie, dar ei au răspuns cu 
fluerături şi prin aruncături de cărămizi. Jandarmii 
atunci i-au împrăştiat. · 

Al treilea loc de întâlnire era în calea Văcăreşti 
colt cu ·calea Dudeşti, fixat de mai nainte. 

Jn acest .punct, sindicaliştii au venit prin două 
părţi deosebite. Poliţia i-a împiedecat însă să se 
unească .. Sindicaliştii au începui să lovească cu 
bastoanele şi ca pietrele pe iandarmi şi TJe sergenţil 
de oraş, rănind pe mai multi dintre ei. Văzând pe 
camarazii lor răniţi Jandarmii şi sergenţii au ri
JJostat 1ovind pe turburători cu patul puştilor şi îm
pingându-i în diferite direcţiuni. Soseşte un nou 
grup de sindicalişti, cari încep să arunce cu bas

D. IJr. Eusebiu Popovici este unul dintre frun
taşii provinciei şi făcea ,parte din partidul na
ţional care urmărea Tidicarea elementului ro
m:1nesc şi îngrădirea atotputerniciei rutene, care 
ameninţa să a.ca.pareze totul, - şcoala, biserica, 
administraţia, - în Bucovina. 

., Chei acesta era şi va fi poate şi după răsboi, 

România nu poate avea nici o încredere toanele dela distantă. Cunoscutul agitator Chrlstes
fo Rus-ia, fiindcă amintirea amară dela 1878 ca a tras an foc de revolver, din fericire însă fără 

· a răni pe nimeni. · 
·.pericolul .cel măre ie.are primejdueşte vechill'I i 
pămunt moldovenesc. PriViţi statisticele şi veti ! 
vedea imediat, că Românii au ajuns în minori· i 
tate, în tara lor. .. : 

[I 

-· când pentru a o recampensa pentru spn- .v .. . . . 
8 

E..., . 
·· I · · · I d d ·· 'v · , Capete1111le smd1cahste Pop, arbu, · mmlll, 
Jlllll . e1~ rmpenu · e_ '~or. H r~'P'l "run:ioosl l Moscovtc-i, Jiftimiu şi &]\ţii. Christescu după -ce a 
provmc1e a Basarab1e1 popu:1ata numai cu j' prim-procuror Diaconescu au fost arestati Pop, 
Români - este încă vie Ia Români. Moscovici, Eftimiu şi alţii Christescu după ce a 

1 
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• 
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tras focul de revolver a reuşit să se strecoare şi 
să se facă nevăzut. 

Răniţii au fost transporta« la spitalul Coltea; 
Iar arestatii conduşi la prefectura politiei capita!ei. 

Respinşi şi de aci sindicaliştii s'au dus în str. 
Regală spre a face o manifestaţie ostilă la ziarul 
„Epoca". In str. Regală au fost întimpinati din nou 
de politie, care i-a respins şi de astădată şi i-a îm
prăştiat. Publicul, care a asistat la desordinele pro
vocate de sindicalişti în bui. Elisabeta, în piata Ghi 
ca, în calea Dudeşti şi în str .. Regală a veştejit 
în gura ·mare purtarea l<>r. 

După ce sindicaliştii au fost împrăştiati d. Dr. 
Rakowski a venit la poli.tia capitalei cerând libe
rarea arestaţilor. Cei arestati din ordinul dlui prim
procuror au fost însă daţi judecătei pentru ultraj 
'şi lovtrea agenţilor fortei publice în exerciţiul func
tiunei Iar. 

Arestat!i vor fi trimişi parchetului 
Au fost răniti: subcomisarul .Văddstreanu, dela 

·circ. VI de periferie, care are o ureche ruptă şi 
este internat la spitalul Coltea. Un .jandarm a fost 
rănit atât de rău încât nu se mai poate mişca. 

Pe -când ·se transportau fa comisariatul circ. 
26 mai multi arestati, au intervenit dnii Marinescu 
şi Constantinescu tapiter, cari au sărit asupra ser
gentilor şi agentilor fortei publice, lovindu-i. A
tunci au fost arestati şi aceştia şi înaintati politiei. 

Un grup în frunte cu d. Dr. Rakovski, a rupt 
nişte tiluci din 'bulevardul Domnitei şi apoi au por
nit-o •pe bulevardul ·Carol şi str. -Biserica .Enei, -hui
·duind m dreptul ziarului "Actlunea". 

Au fost ~restati treizeci de sindicalişti, din cari 
au ·fost rnentinuti arestaţi numai cei în sarcina că
rora s'a găsit fapte precise. 

Răs boi ul. 
Tetearame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre oublicar11 
următoarele telegrame oltciale: 

Budapesta, 16 Iunie. - Se comunică dela cartierul ~ 
general: 

Pe frontul rus: ln Galiţia, deşi au opus cea mai te
nace rezistentă .Ruşii n'au putut să-şi mentină pozitiu-

. n!le fată de marea ofensivă a trupelor aliate. ·.Rămăşi
ţele corpurilor de armată ruseşti înfrânte se retrag pe
ste Cewkow, Lubatzow şi Jaworow, urmărite fiind de 
victorioasele noastre trupe. Spre sud dela drumul Lem
bergului azi noapte armata lui Bohm-Ermoli a luat cu 
asalt poziţiunile ruseşti pe întreg frontul şi a respins 
inamicul peste Sadowa-:Visnia şi .Rudkin. Luptăm pe te
renul .dinaintea capului de pod -spre sud dela .Nistru.· 
Ieri dlmineată trupele armatei lui Pflanzer au luat Niz
niow. Luptele si ciocnirile date până acum în luna Iul 
Iunie at1 rezultat ·o pradă bogată. ln general am cap
turat dela 1-15 Iunie 108 ofiteri şi 122 mii 300 soldat! de 
·rand, 53 tunuri, 187 mitraliere şi 58 trăsuri pentru mu
nitiune. 

Pe frontul Italian: Italienii au încercat noui atacuri 
Izolate, dar i-am respins pretutindeni şi anume: dealun
gul lsonzoului Ia Monfalcone, în apropiere de Sagrado 
şi Plava, la frontiera Carintiel spre ost dela Plocken, pe 
terltorul dela frontiera Tirolului la Pentelstein. 

.. . 
Berilu, 16 Iunie. - Se comunică dela marele cartier 

general: 
Pe ·frontul occidental: lnfrângerile .Ruşilor au stimu

lat pe francezi şi Englezi să atace din nou cu mari forte 
în multe puncte d!e frontului vestic. Spre nord dela 
iclzul dela Belleward, lângă Ypern, Englezii au reuşit 
să ne împingă putin din pozitiunile noastre; aci lupta e 
încă în curgere. ln schimb, două atacuri a patru divizii 
engleze date împotriva pozitiunilor noastre în regiunea 
dintre drumul Estrayres-La Bassee şi canalul La Bassee 
s'au prăbuşit complect. Vitezele noastre regimente din 
Westfalia şi detaşamente ale gardei sosite aci după 
crâncene lupte de baionetă au respins complect asaltul. 
Inamieul a suferit pierder-1 grave; au capturat numeroase 
mitraliere şi o aruncătoare de bombe. După înfrân
gerile suferite în zilele de 13 şi 14 a I. c. inamicul n'a 
mal cutezat să se apropie de poziţiunile noastre de pe 
Wiălţimfle Loretto apărate cu multă tenacitate de sol-

~ifi din Baden. Lupta ce se dă lângă Moulin Sous 
Touven e încă în curgere. ln Vosgi, tentativa Inamică 
de spargere ·a frontului în şesul păraelor Fecht şi Lauch 
a eşuat. Acolo mai luptăm încă numai spre nordvest 
dela Metzeral şi la Hilsenfirt; de altfel şi până acum 
atacut'fle au fost respinse. 

Pag. li. 

Llpowo-Kalwarja, progresează. Am ocupat numeroase „New-York Herald'' despre 
localită-ti, am capturat 2040 Rusi şi 3 mitraliere. atitudinea Italiei. 

Pe frontul sudorlental: Spre nord .dela cursul supe- Roma. _ Ziarul ,,New-York Herald" vot-

~~~~i~! ~;=~~,r~:~ ~~;ec1~m~cct~~;!c~~:~tli~l~i;o~v~~~~~~ ~~ bind de atitu<linea Italiei o linguşeşte astfel: 
cupate dela Ruşi în ziua de 14 Iunie. Ieri, armatele ru- fără grabă, în liniştea cea mai desăvârşită după îndelungă şi matură chibzuială •Jta11·a a' 
seşti înfrânte pe întreg frontul între San (spre ost dela I ' 
Sambor) au încercat să oprească urmăriiea din partea iorrirît să unneze calea pe care i-o ârată dato-
armatelor aliate. Către seară, după lupte crâncene i-am ria sa - interesele şi onoarea sa. 
isgonit pretutindeni din pozitlunile lor. Urmărim inami- Nimic n'a putut s'o împiedece, nici ipromi
cul în sectoarele Cieplitze, (spre nord ~:lela Sieniawa), siunile nici ameninţările, şi nici intrigele din 
Lubatzow, Zawadoroska (spre sudost dela Niemirow), lănntru sau afară. l:a a ascultat de trecutul său 
spre vest dela Jaworow şi spre vest dela Sadowa- spr~. a-şi făuri un viitor mai puţin fericit. 
Visna. lncepând dela 12 Iunie, armata locot.-generalului 1 oa te acestea vor alcătui O mare dată în 

istorie. . Mackensen a capturat peste 40 mii Ruşi şi 69 mitraliere. 
Rusii au cucerit câtva teren între mocirelele Nistrului şi I Anglia va lupta până la sfârşit. 
Zurawno. Aci situaţia generală e neschimbată. Berlin. - „Daily Chronicle" anunţă din Mel-

Pressa franceză şi situatia Ruşilor. 1
1 ~ourne: 1:rimul !111nistru ~ustralian răspunzând 
, m camera la o 111terpelat1e a declarat că nu e 

Beriin. - Din Ziirich se anunţă: Pressa i a~?Iicat să facă întrebare la guvernul englez, 
francezii continuă a comenta situaţia ·Ruşilor în ; ca sub ce conditiuni ar fi gata să încheie pace 
Galitia. Maiorul Civrieux scrie în „Le Matill" I cu statele beligerante, pentrucă această între
că dincolo de San şi Vfo;tula numai linia'Bug I bare ar da prilej la interpretări ·greşite. Primul 
oferă un sprijin sigur pentru o nouă şi puter- 1 ministru şi-a terminat discursul între aprobările 
nică linie de apărare. Sunt însă sperante că Ruşii l cele mai vii, cu cuvintele: 
nu vor fi nevoiţi să se retragă până acolo, spre - Suntem hotărîti să purtăm răsboiul până 
,~ 1:ezista~ Germa~ilor.. Trupei~ germane, ~arJ I la sfârşit şi s'au ne vom ajunge scopul sau vom 
mamteaza 1ncontmuu de 35 zile, vor trebu.1 sa peri. 
se oprească în cele din unmă. 

Generalul Cherfils declară în „Echo de Pa
ris" că şi în cazul când Ruşii ar evacua Lem
hergul şi Galiţia, f'ranta nu ar avea nioi un 
motiv de a se nelinişti. 

România si Dardanelele. 
lJerlin. - „Journal de Gencve'', publică scri

soarea unui român, în care se spune că intere
sele 10mâneşti în Dardanele şi Bosfor sunt iden- I 
fa:e .cu cele germane şi austriace. Atâta timp i 

cât al:este · strâmtor.i sunt stăpânite de Turcia, j 
trece':'th liberă - din cauza concurentii marilor 
puteri - nu va f,i amenintată. Dacă însă Rusia 
se stabileşte la Constantinopol, România ar că
dea sub stăpânirea rusă .. 

Planul de operatiune al flotei 
italiene. j 

· Genf. - .„Journal ·de Oeneve" scrie -că flota 1 
italiană a părăsit Adria încă înainte <le a se I 
·fi declarat răsboi.ul., temându-se că în Hpsă de 
puncte <le razim va fi periditată din partea flo
tei uustro~ungare . .flota italiană s'a retras la 
Tarento şi în porturile italiene au rămas numai l 
unităţi mai mici. Comandamentul flotei italiene 
nu tine <le necesar, ca flota să înceapă acţiuni 
aventurioase, ci ca flota franceză la Malta, ea I 
va aştepta momentul potrivit în Torento. Singur I 
numai crucişătoare mai mici fac exoursiuni din 
când în când spre ţănnul da.fmatin, ca să _pri
d1iuiască acolo pagube. 

Probabilitatea pentru începerea unei acţiuni 
în Marna Adriatică din ·partea flotei italiene e 
<lată numai în cazul, când armatei italiene i-ar 
rem;i să-şi facă drum swe Triest. ln acest caz 
armatele de pe uscat ar încerca împreună cu. 
f/uta să ocuve Triestul. Aceasta ocupare însă 
întâmpină dificultate în faptul că în apropierea 
Triestului se găseşte partul puternic Pola. 

· Deocam-Oată detaşamentul de vase italiene şi 
franceze vor încerca ca prin un atac surprin
zător asupra litoralul.ul .dalmatin, să silească 
f Iota austro-ungară să iese din portul dela Pol a 
şi să ia lupta în marea .deschisă. · 

Rusia şi Buh~aria. 
Salonic. - Ziarele se arată f.oarte iflldii?;nate 

de ofertele pe cari le face ·Rusia - prin ziarul 
,;1-(ietch" - Bulgariei, promiţându-i linia ,Enos
Midia, .Macedonia sârbească şi regiunile Drama, 
Seres, Florina şi Castoria. Ele s1;nm că „a pro
mite e nobil„." însă darul promis nu se -poate 
:Jărui. 

• 

Rusia •chi.amă sub arme toate 
rezerivele. 

Bucureşti. - După o ·ştire din Iaşi, tarul a 
dat în zilele trecute un ucaz prin care chiamă 
sub arrne pe toti rezerviştii până la anul 1896 
în guvernamentele Kmsk, Jekaterinoslav, Nijni 
Novgorod si Timbirsk. 

laşi. - Călătorii, cari sosesc din Rusia con
firmă ştirea că în vremea din urmă s'au trimis 
mari transporturi de munitie pe frontul rusesc 
din Galitia. După cum se vesteşte, aceasta mu
nitie a fi fost trimisă Rusiei de francezi şi .En
glezi prin portul dela Archangelsk. 

lntelegere greco~sârbo-munte
negreană în chestia albaneză. 

Lugano. - Lui „Secolo" i se comunică din 
R.ima, că o înţelegere s'a făcut între Serbia, 
Grecia şi Muntenegru relativ la chestia împăr
tirei .Albaniei. Aceste state protestează împotriva 
acelora cari nu vor să respecteze hotărîrile dela 
Londra. Ele invită Franţa şi Anglia ca nici ele 
să nu tolereze o atare încercare. 

Lupte la frontiera aJbano-munte
negreană. 

Sofia. - Se anunţă din Cetinje: La frontiera 
alhano-muntenegreană s'au dat din nou lupte. 
O bandă albaneză a atacat garnizoana muntene
grea11ă din Diskovitza, care, lnsa, după lupte 
crâncene a reuşit să respingă .pe Albanez.i In 
această luptă au fost ucişi vre-o 100 Albanezi, 
dar şi pierderile .Muntenegrenilor sunt consi
derabile. 

Tratativele dintre România şi 
Rusia au fost reluwte. 

Lugano. -- Lui „Secol.o" i se comunică din 
Bucureşti: Convorbirile ce aa avut loc înire re
gele României şi ministrul R.usiei din Bucureşti 
var a confirma părerea că tratativele dinJre Ro
mânia şi Rusia au fost reluate. 

Printul Gheorghe al Greciei despre 
aspiratlunile Greciei 

·Lug.an<>. - Printul Gheorghe al Greciei a sosit 
ieri din Paris la Bari, de unde a plecat cu crucişă
torul 1.Gcrax" la Atena. Inainte de plecare printul 
Gheorghe a acordat un interview unui colaborator 
a lui „Corriere delia Sera". Lăudând armata ita
liană printul a declarat ziaristului italian: 

- ;,Situa(ia în Grecia e excelentă, poporul fn 
cleplină constiintă a responsabilităţii sale şi cu de
p/i11ă încredere aşteaptă ora lwt<1r0.rel, - care 
dacă regele nu s'ar fi îmbolnăvit ar fi bătut de murt. 
Alegerile generale vor da expresiune intenţiunilor, 
dorinţelor şi aspiratiunilor poporului şi dorinţei de 
acţiune a tiirei 

La întrebarea dacă d. Venizelos va lupta împo
triva cabinetului G1m'1.ris, printul a răspuns: 

- „Nu, aceasta TUl se va întâmpla. D. Ventzelos 
uu doreşte să provoace vrajba internă, ci să conso

Sofia. - Savinsky, ministrul Rusiei la Sofia 
a vizitat pe d. ·Radoslavoff. Jn 'Cursul întreve
c.lerii, care a durat două ceasuri, Sav.insky a 
dat preşedintelui cabinetului bulgar explicaţii 
asupra textuldi propunerilor triplei-întelegeri. 

D. ·Radoslawoff a primit de asemenea pe 
contele Tarnowsky, ministrul Austro-Ungariei, 
.care i-a .cerut informaţii relat.ive la linia de con
duită ce va adopta Bulgaria d-upă aceste pro
poziţiuni. Preşedif.ltele consiliului a asigurat pe I 
ministrul austro-ungar că Bu1garia nu va mo- l 
difica cu n~mi'C :politica ei . de neutralitate pe l 

. licleze 1mitatea na(iunei. D. Venizelos se va înţelege 
cu Gcmaris şi în deplină întelegere cu el va Indica 
natiunei ciiile, cari o vor duce la scop. Grecia nrz 
doreşte altceva, decât ceea ce i se cuvine drzpă 
dreptate. Ea pretinde . recunoaşterea suveranită(il 
nelimitate asupra ţinuturilor, despre cari din o a-
numită parte se declară, că le-ar avea în posesilm,,. 

Pe frontul ·oriental: Am paralizat atacurile date îm
potriV1l l>OZitiunilor germane în sectorul Dawina (spre 
sudost dela Mariampol), spre ost dela Augustowo şi 
spre nord dela Bolymow. ·,Ata~ul ll(>Str.u '1at .pe jrontul · care a urmat-o până acum. · pe nedrept. : ·-?: ~ :t'.'. ~-· 
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Printul a mai adaos: I garnizoanei Romul PoTJOviciu, după ritul gr. or. 
- „Şi Epirul de sud e o parte întregitoare a ! român, cu toată demnitatea, cântând ceremoniile 

Greciei. Dovadă în această privinţă e, că Italia a 'j şi cântările funebrale, cantorul militar Gheorghe 
redus blocarea tărmului albanez numai la partea Lipovan, cu mult simt şi cu voce plăcută lirică. 
spre nord de Valona. Dealtfel soarta Greciei e le- I A cântat şi înv. gr. cat. Dionisie Lucaciu, foarte 
gată indisolubil de soarta celorlalte popoare din I bine. Acest înv.-glotaş a venit împreună cu ofi
Balcani, dar mai cu seamă de s~artea României". i ciantul superior de poştă Const. Murariz1, să deie 

' şi ei ultimul onor unui copil de dascăl român. 

INFORMAŢI UNI 
Arad. 17 Iunie 1915. 

Reverie. 
In raze şi umbre bizare 
Surâde nostalgic veranda, 
Iar palida Wanda 
Stă singură-acum şi coase 
Cu albă mătase .... 
Stă singură-acuma şi coase 
Stă singură Wanda .. „ 
Şi ca şi în ora când el a pornit, 
Coboară acclaş bizar asfinţit 

Şi umple cu soare veranda 
Şi. umple c;u umbre veranda.„„ 

Pe lem~şa ei otomană 
Ea cântă, suspină şi coase 
Ca 'n zile frumoase.„, •. 
Şi lunecă acul de aur 
Ca visele ei cari o mint.. .. 
Şi lunecă acul de aur 
Prin scumpe mătăsuri arabe, 
Lăsând pe-a lui urmă podoabe 
Şi-albine şi fluturi de-argint 
lnfipti în mătase, 
ln neagra, în fina mătase 
In care ca zilele-şi coase„„ 
Şi lunecă acul de aur, 
ln ziua ce moare, 
Cum fulgeră giunghiul o clipă, 

Prin Inima unei fecioare„„ 

Fugarele raze se Joacă 
Scăldând în lumină buiacă, 
Pantofii-I de blană de jder · 
Şi sinii el albi, desvelitl.„. 
Iar ea se gândeşte posacă, 
Cu suflet stingher 
La mândrii răsboinici ce pier, 
La bietii răsboinici ce pier„„ 

Culcată, ii stă la picioare, 

lnduioşătorul• panegiric rostit de simpaticul 
preot celebrant, a ridicat vaza preotului român în 
fata străinilor şi a celorlalţi preoti militari de alte 
confesiuni, cari au fost prezenti la această înmor
mântare românească, în acest oraş, unde înainte 
de răsboiu, poate nici că s'a mai văzut preot ro
mân. După panegiricul, ce a stors lacrimi din ochii 
tuturora, dar mai vârtos din ochii întristatilor pă
rinti, v.-colonelul adânc emotionat a condoleat pă
rintilor eroului, apoi conductul· s'a pus în mişcare 
cu cântarea „Omul ca iarba„„" cântată duios de 
cantorul Lipovan. 

Vouă, jalnici părinti, cari ati jertfit pe altarul 
patriei ce ati avut mai scump în lume, vă zic cu 
podul: Eroi au fost, şi vor să mai fie ... " Erou a 
fost şi fiul vostru Victor! Dzeu primească-vă jertfa 
şi vă mângăie. Tânărului erou Victor Colesniuc, 

\'ţie-i somnul lin. Dzeu să-l ierte! Dilu. 
,~ . . 

. Asentarea glotaşilor de 18 ani. Comanda
mentul de întregire de honvezi din. Arad a fi
xat pentru asentarea ,glotaşilor <Je 18_ ani şi a 
glotaşilor din clasa B) născuţi în ariîi 1896-
Î873, cari au întârziat dela controlele ţinute 
până acum şi locuiesc de prezent în Arad, zilele 
de 29, 30 Junie şi 1 Julie. Toţi acei glotaşi, pe 
cari îi priveşte aceasta dispoziţie şi nu .primesc 
până la 25 Iunie, chemarea în scris pentru asen
tare, vor avea să se prezinte în acest scop la 
secţia militară a primăriei Arad. · 

Asentările se vor tine în zilele înşirate mai 
sus, la 7 ore dimineaţa, în sala din partere din 
partea nordostică a palatului primăriei. 

Partidul lui Venizelos a ieşit învingător la 
alegerile electorale. „Daily Chronicle" anunţă 
că în vechea Grecie d. Venizelos a obţinut <J 
mare majoritate de mandate la tdegerile elec
torale. Aci partidul venizelozist a obţinut 172 

I
~ mandate, câtă vreme guvernul Gunaris a obti

nut numai 69. Rezultatul alegerilor din 77 cir
cumscripţii electorale în Macedonia e îrzcă necu
noscut. 

O neagr.ă, trândavă ogarcă, I 
ee par'cl . ~r-,:::JJrnm 

Din Atena se comunică următorul rezultat 
al alegerilor electorale: din 316 deputaţi parla
mentari 193 sunt venizelozişti, 100 guvernamen
tali. iar ceilalţi 23 sunt de dit erite partide. 

Aeroplan străin deasupra corn. Cetate (Ro
mânia). Ni se anuntă din Craiova: Un aero
plan a trecut deasuvra ·comunei jCetate. în
dreptându-se spre răsărit. 

.Visează păduri seculare 
Şi lungi vânători princiare.„. 

Alrlurgu 'nfloreşte veranda, 
Iar Wanda 
Priveşte mâhnită pe stradă 
$1 par'că aşteaptă să-l vadă 
La poarta înaltă, · 

. Pe cel ce ea n'o să-l mai vadă 

Iar acul de aur 
Luceşte înfipt în mătase, 
ln neagra, în scumpa mătase„„ 

A. Cotruş. 

lnmormântarea unul erou bucovinean. Ni se 
scrie din Caşovia: Rănit în răsboiu, după grele su
f~rinte de 3 luni de zile, tânărul abiturient Victor 
Colesniu~, cadet în rezervă la reg. de inf. nr. 41, 
f:i-a dat blândul său suflet, în bratele jalnicilor săi 
părinti, Vineri în 11 Iunie, într'unul· din spital~ri!e 
din Caşovia. Născut în anul 1894, în satul Mana
f'tirea-ttumora din Bucovina, eroul căzut a fost 

t Ilie Hociotă, invătător pensionat, a încetat 
din viată în Ifl4 Iunie, în etate de 76 ani, în al 
54-lea an de căsnicie şi împlinind 40 de ani 
îu serviciul şcoalei şi al bisericei. InmormâR-

. tarea ~·a făcut în 3/16 Iunie în cimiterul bise
ricei mari din Sălişte. - Otlihnească în pace! 

Alegere de preot. Duminecă în at Mai ( 13 
Iunie), a decurs alegerea <le capelan în frun.
taşa comună Oiulvez, dieceza Caransebeşulm. 
l!1sufleţ1rea poporului fată de candidatul Ni
colae Brănutiu s'a manifestat în unanimitatea 

· voturilor. cu care a fost ales, şi de care -
suntem convinşi - se va dovedi demn -iubitul 
nostru ales. - Un alegător. 

Cenzură. D.Dr. P. Ltcăreţiu a depus în 14 
I. c. examenu·! <le advocat cu succes bun înain
tea comisiei cenzurătoare din Budapesta. -
relicitări! 

fiul învăţătorului dirigent Petru Colesniuc, unica Domnul maior fleşariu către soldatt. Am 
nădejde a obidatilor săi părinti, cari avizati fiind primit la redacţie un număr din „Salzburger 
despre starea gravă a iubitului lor odor, au aler- VolksfJlatt", în care găsim tipărită vorbirea pa
gat să-l mai vadă odată, nebănuind, că îl vor pe- triotică a domnului maior ces. şi reg. George 
trece la locul, de unde nu mai este întoarcere. ·1 a· b t r l d 

Retragerea primului ministru bavarez. Jn 
ccr~urile .politice din Miinchen se pretinde a şti, 
că primul ministru bavarez Hertling îşi va da 
dimisia în cele mai apropiate zile, fiindu-i sănă
tarca sdruncinată. Urmaşul lui Hertling va fi 
probabH actualul ministru de interne bavarez 
Soc!en. 

Ultima oră. 
TRATATIVELE DINTRE ROMÂNIA 

SI RUSIA. 

Bucureşti. - Ziarul „Dimineaţa" publică un 
articol în care se fac unele relatiuni asupra tra· 
tativelor ce ar fi urmat intre România şi Ru· 
sia, şi asupra unor conversatiunl ce ar fi avut 
loc Între d. I. Brătianu şi ministrul Rusiei (a 
Bucureşti, pe tema acestor tratative. 

Articolul ,,,Diminetei" este datorit dlui Ga
ston Richard, corespondentul ziarului parizian 
„Le Temps". 

ARMATA BOHM-ERMOLLI IN fATA 
ORODEKULUI. I 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se a. 
nuntă: lnaintând aripa noastră dela apus, ar· 
matei generalului Bohm-Ermolii i-a reuşit să 
treacă peste linia Sadowa-Vişnia, Înaintând 
cu 25 chilometri pe drumul ce duce la Lember2. 
Directia Înaintărei acestei armate e Orodek, iar 
cealaltă armată înaintează spre Rawaruska. 

ITALIENII ATACĂ TRIENTUL. 

Viena. ___: Din atacurile pornite de Italieni 
in Judicaria, în regiunea Ala din vai,ea rîului 
ftscll til pe platoul Folgaria-Lavaronne, se poate 
conclude că /tal,ienii duc un atac concentrai îm
votriva Trieniului. 

STAREA SANITARĂ A REGELUI GRECIEI E 
CRITICĂ. 

Atena. ·- Starea sanitară a regelui Greciei 
e iarăş critică. Temperatura s'a urcat la 37.4, 
iar vulsul bate 104 pe minută, încetând deseori, 
rana secretionează un puroiu des. Simptoamele 
catarului de stomac şi a boalei de rinichi se arată 
încti. 

Redactor responsabil: Constantin Savu • 

POSTA ADMINISTRATIEI. 

Alexandru Luncan, Bârgăul de jos. Am primit 
28 cor. în abonament până la 31 Octomvrie 1915. 

POST A REDACTIEI. 

E. 'Sibilanu. Vă mul·tumim călduros pentru in
teresul ce purtaţi fată de ziarul nostru, dar articolul 
din urmă nu-l putem publica din motive de ordin 
militar politic. 

Ad. B. - 1. Intelegem marea îngrijorare ce vă 
munceşte. Piti însă cu puţină răbdare, căci în cu
rând veti fi deplin lămuriţi şi - multumiti. 2. Con
venţia României despre care vorbeşti a fost sfâr
ticată de mult, în cursul răsboiului balcanic. In 
consecinţă, nimic nu o mai leagă. 3. Orice nuntă 
urmează a se face numai după ce s'au luat toate 
pregătirile necesare; aceasta se referă şi l·a cazul 
de care faceti atnintire. 

Cărăşanul. - După informaţiile ce deţinem din 
anturajul ministrului de răsboiu, poporul român 
din întreagă monarhia a dat ţărei, până acum, 
peste 600 mii de soldat!. Câţi au murit ~ână acum 
nu ştim„ ._ 

lnmormântarea s'a făcut Sâmbătă, în 12 I. c. d. Fleşeriu, adresată. soldaţi .or , ~n a a.10nu V e I 
nou format a·l regimentului de mfantene numa

n. la orele 3, cu toată pompa militară, în prezenta rul 59, instruat de domnul maior şi trimi.s pe l -=--·---------------
întregului corp ofiteresc, cântând pe drum orche- b 
stra militară a reg. 34. A participat mult public câmpul de răsboiu. Domnul maior a v.o~ 1t cu 
el
.vil ş·1 m'ili"tar, cum şi damele ofiterimei. Cosciu- multă căldură despre unitatea monarh1e1, care ANUNŢ. ă 

· 'f tv tv · d At numai în ar O preoteasă văduvă, modestă, făr r:ul a fost împodobit cu două cununi: una a corpu- nu se mai mam es a as azi eca -
Jui ofiteresc, pe pantlică cu inscripţia: „Ultimul sa- mata comună, şi despre moştenitorul de tron. i copii, caută Jto~OAMĂ 
lut bravului. nostru coleg", iar a doua, a părintilor, asasinat de Sârbi, Francisc Ferdinand, speranta ! S 

l d. h' · ·n fru 1 la vre-un preot sau ânvătător. e an-
J)urta.nd 1·nscriptia: ,,Scump11lui şi neuitatului nostru tuturor popoare or m monar 1e, apoi 1 - : 1 · t • d t Id ţ" V se poarte aa1'ază eventual şi ca crescătoare a 
tl·u Vz'ctor, mort pentru patrie şi împăraf'. moase cuvm e a m emna so a n sa "' • · i 

I d v b · T A <lu se copii„ Adresa lai admintstrat1a z a· 
Po1rebania i s'a făcut în parcul dinaintea spi- cu vitejie pe câmpu e ras om, sacn ican - I rolul. 

talului garnizoanei, prin vrednicul preot militar al cu drag~~pen!ru tron ş!~arhie_!... . ------.. -----------
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