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Pentru România şi 
străinătate: 

Pe un an • • 40.- franci. 
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' pentru oraş şi Interurban 
Nr. 750 • 

Menirea istorică 
a României. 

Un discurs al Dlui C. C. Arion. 
Reproducem, după ziarul „/nainte", frumosul şi im

portantul discurs rostit de d. C. C. Arion, în 11 Aprilie 
v. a. c. la banchetul oferit dsale, de către „Cercul de 

' studii al partidului conservator". · 
· „„.Au .trecut opt luni, •nouă hmi aproape 

.de când a început ră·sbo1ut ewopea·n. Trăim 
timpuri aspre, se clatină din temelii popoar~le. 
Este dat generatiunei ndastre, dv. tine.iri, noi 
rnai băt.râ'Ili, ne este dat inouă menirea cea 
ma.re să croim în lume un drum al ţă.rei şi ai 
neamului 1J1o.stru. 

Ce a făcut Româ1ni:a timp ~e nouă iuni de 
·zile? E-a a .aşteptat; nu a fost însă indiferentă, 
ca s'a pregătit toit mai mult. S'a mărit astfei 
vaza ei, puterea ei. l1J1 ţară au fost unii răb
dă1:ori; am fost priintre cei mai răibdători! In 
faţa noastră însă au fost temperamente mai 
vii, entuziasmuri alprinse, 1nerăhdătari, şi pri
cep drlor, oa în asemenea momente nerăbdă
rile să fasă 1la iveailă. Dar ·răbdători sau ne
răbdători, ne-am întâlnit în fapt, dacă nu ne 
întâlneam în vorbe. Şi nu au fost dilor, nici 
învinşi, ·nnoi învi·ngăitoro; niu. au fost, pentmcă 
nu au fost lupte. Au vrut unii ca să facă mai 
vie văpaia focului sacru al patriotismu1Jui pe 
altarul patriei; nu am să orrtic! Dar nici ei 
nu au vrut, cred, cu acel foc .ai! patriotismului 
să aprindă tiaira, şi n'au apri11s'o; diar nid noi, 
cei răbdători, nu am turnat apă peste focul 
cet \lliu; ci !'am :lăsat să scânteieze. De aoeea 
nu stmt nici î1nvinşi', nid î1nvi'l1gători! 

Acum, d-llor, se zice că .a veni•t momentul. 
A v:enit momentu1? Nu şti-u. Şi de ce nu şthi"?' 

· INCHINARE. 
De VIORA DIN BIHOR. . 

Pe vremi când Zeul-moş•) era al vietll noastre 'ndru-~ 
[mător, 

ln vremi adânci al căror scris îl desvăllm azi din pământ, 
Ori ii găsim săpat în stânci şi'n- sufletul unul popor, 
Ce se 'nvăscuse în lumini şl'n triste umbre de mormânt; 

ln lungul veacurilor şir, - pe-acele vremi Împărătia 
Crai-Soare, prea-măritul Domn, a cărui semne-'mpără
, . [teştl 

la moaşte noi le mal păstrăm! La luptă mândru când' 
['1>ornia9 

Muriau cântând volnicii Lui, căci I-aşteptau măriri cereşti 

Sf-Osana celor ce-au rămas stăpânll-acelulaş pământ! 
l,uptau de dragoste 'ncălzlti- luptau căci e sublim să mori 
Pentru ce-a fost şi e al tău! Luptau- al Craiului cuvânt 
Era din sufletul lor smuls!_, Şi orice vifor, orice nori 

Se prăbuşiau la glasul Lui: „Nalnte, voi ce răspândit! 
· „Lumină, glorie şi-avânt, chemat! suntetl pe veci de-acum 
„Să frângetl ce-l păgân! Eroi! De-o fi cu toUI să plerltl, 
„ Tot vetl leşi în,·ln2ători, căci nu se face praf şi scrum 

•) Zeul-moş= Za.molxis = Saturnus-senex, adecif 
Za.l-mox-iş =Zeul-moş. (Nic. Densuşianu.) 
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INSP.RTIUNILI:! 
se primesc la admini-

stra ţie. 
Multumite publice şi Lotl 
deschis costă şirul 20 fii. 
Manuscriptele nu se în· 

napoiază. 

Nu ştiu, pentrucă nu ·sunt nici măca:r factor 
răspunzător. Şi ci'lle poate să ştie? Poate sa 
ştie guvernul, dar n'l.l am d.rept să întreb gu-. 
vennul, pentrucă în chestiuni de politică ex
ternă recunosc guvemu!Jui dreptul să taică.' 
Un1e01ri, dlor, în politica extema, guvernele 
nu au 'l1Umai dreptuil să tacă, au datoria să 
tacă, şi atunci de ce să întreb guvernul? 

ştri, nu. am putea s'o facem în sânul pairti
dului 1J1ostru? Esre ceva care s~ ne dividă? 

Dlor, pentru toa<te 1niaţiunile în genere, şi 
1pentru ce!e mari, dar mai cu seamă pentm 
cele mici, pontica externă este o politică de 
posibilitate. Bolitica externă nu se face nu
mai prin voinţa popoarelor, se face după le
găturile cari szint între popoare. Şi · atuoci, 
·d-'Jor, dacă este politică de posibilitate, eu nu· 
ştiu dacă a venit sau nu a venit momentua, a
daug însă că pentru popoare mici, mai. cu· 
seamă, atwnJci când a venit momentul, este 
o datorie să î.nfăiptuiască acea poliitică ex
ternă, care corespunde mai mult intereselor: 
naţionaile. 

Da1r dlor, dacă ar fi aidevăr.at că a venit' 
momer:rtu:J, mă întreb caire este datoria noa-· 
stră· i<l tuturor? Nu este decât una: unirea tu. 
turor! Faţă de duşman nu este nimic care· 
trebue să dividă, ·nu este nimic care să poată 
să ne d·ividă. Uniirea, dlor! Am sÎlmţit aceasta 
cu toţii îocă mai de mult; am dispărut barie
rele di'l1tre partide, în Carneră şi în Senat nu 
au mai fo.st democ11aţi, n'au mai fost Hberali, 
şi noi am <lat spri<jrnul nootru u11mi guvern, 
care nu era ipentru ooi guvern Hbera4, era un I 
guvern român; i-am dat sprijiimll! Şi eu, ca-re i 
vă vorbesc, am pus strajă gurei mele, ca nu • 
cumva să treacă vre-un cuvâ1J1t ca·re să amin
tească origma mea conservatoaire. 

Şi ceeaoe am făcut faţă de adversarH no-

„Ce-a luminat eternltătl ! Al sângelui vost mândru chlag \ 
„ Va plămădi un nou popor - cu-acel aş suflet, gând 

bl-svânt
„Nalnte dar, al lumilor stăpâni!"_ Şi fetele cu drag 
Prh'lau volnicii cum pornesc, gătiţi cu flori, cu plete'n 

[vânt 

Cu mersu 'neripat! ... Copil, femei, moşnegi, toţi cel rămaşi 
N'aveau o lacrimă în ochi- credlnta 'n Crai şi'n Moşul

heu, 
ln ~iata de acum şi-apoi, şi că 'ntre el nu este-un laş
Se ogllndia pe chipul lor! Trăiau ne-având un cuget greu, 

Pizmaş asupra nimănui." trăiau păscându-ş) oile 
Pe-ale Carpatilor poenl - scu1111> leagăn al trecutului, 
Grădină dulce-a viselor._ de unde sbucneau zorile 
$1 zinele 'ndrăgltele în bratele volnicului 

Din lupte 'nvingător întors!_ Altar lumlnei închinat! 
Al nemurire! sfânt lsvor! Măritul Crai când Îl perdui 
O, tară-mamăl n'al pus doliul Ci-un templu alb l-ai ridicat 
Pe-un ostrov nins cu albe flori- şi Jalea mare ce avui 

Adâ~cul mării 'ntunecat tl-o oglindi - din val în val! 
Şi ai făcut din El un zeu, precum şi azi eroll-s sflntl 
Ce 'nnaltă gloria-unul neam, din crezul tău cult sideral, 
w s'a păstrat din veac în veac, dela strămoşi pân' la 

[părinti! 

Cu moartea Lui s'a desfăcut zăitazul ce-oprise 'n loc 
Păgânul hordelor şuvoi, şi'mperiul se fărămltl 

Nu, d1Ior... · „. 

.\ 

/ 

...... 

In tărl cu domnitori haini- lumlna"'ajunse sub obroc ... 
In neguri doar s'a stinge tot ce n'a lost chip de-a nlmicL 

CI Zeul Soarelui veghla. Eroii vechi acum aezi; 
Porniră 'n drum rătăcitori- şi-un cânt în lume înflori 
De-un nobll neam domnit de Zel- şi cărui l-a rămas 

[un crez 
A afâ,ntei, dreptei înnoiri! Un cânt sublim ii înfrăti 

Pe cel ce'n vremi s'au rislplt-Cezarn:.acum er~ la rând!-

lJrmaşl c'un astfel de trecut! Copili-unui străvechiu 
(popor! 

Eroi şi azi, şi mâini eroi -- însufletlti de-acelaş gând 
Şi cu credlnta 'n Dumnezeu - Voi veti leşi învingători! 

Beiuş, 1915. · 

Excursia A. S. R. principelui 
Carol cu cercetaşii. 

Ni se scrie din Bucureşti: 
Centuria I „Liceul Lazăr" a făcut Duminecă 

(l minunată excursie, sub conducerea A. S. R. 
principelui Carol .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

In calitate de comandant al marei Legiuni a 
cercetaşilor României, Alteta Sa a hotărît ca la 
această centurie a liceului Lazăr, care este cea 
dintâi în tară, să se înceapă un fel de examen 

Numărul poporal pe I an 4. cor, Pretul un~ exempţar JO fileri. Numărul poporal pe 1
/. 2 CO' oane 
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Atitudinea Italiei. 
Năzuintele slavismului spre Adriatică. 

- Demisiunea dlui Salandra. -

Guvern de concentrare. 

„Giornale d' Italia", organul ministerului de 
externe italian cercetează într'un articol în
semnat năzuinţele exprimate de unele organe 
din pressa rusească în vederea unei eventuale 
prefaceri a stărei politice actuale a tărilor dela 
Marea Adriatică. 

„Noi nu ştim - scrie „Oiornale d'italia" --
dacă „Rie'Ci" şi celelalte gazete ruseşti cari s'au 
ocupat în aceste zile din urmă cu chestia A
driaticei oglindesc mai mult sau mai putin ve
derile guvernului din Betrograd 

„Giornale d'ltalia" nu-i recunoaşt~ Rusiei 
dreptul de a invoca principiul nationalitătilor, 
ca una care stăpâneşte mai multe neamuri deo
sebite şi năzueşte la cucerirea unor noui pozi
tiuni politice, strategice şi economice atât la 
Constantinopol cât şi la strâmtori, în Armenia, 
Polonia-austriacă, în Galiţia şi poate chiar în 
Bucovina, fără a se îngriji totuş de chestia na
tionalitătilor. Iar noi, - adaugă „Giornale d'Ita
ha" - ar·;urma oare să renunţăm a ocroti inte
resele noastre strategice şi politice numai şi nu
mai pentrucă în unele puncte unde aceste inte
rese sunt precumpănitoare, se află elemente na
ţionale mixte? 

„Giornale d'Italia" închee astfel: Dacă ar 
trebui să se aplice riguros principiul naţionali
tăţilor, Rusia Anglia şi Franţa ar trebui să se 
lepede de multe poziţiuni politice şi strategice, 
cari sunt esenţiale scopurilor lor politice. 

Ni se scrie din Viena: 
Toate privirile sunt îndreptate azi spre Ro

ma; toate conferinţele şi tratativele ce se ur
mează în capitala Italiei sunt înregistrate cu 
o promptitudine explicabilă în urma situaţiei 
încordate. 
' Dintre toate recentele evenimente din Italia 
pretutindeni se remarcă faptul, că influinţa fo
stului prim-ministru din timpul răsboiului tripo
litan, d. Giolitti se desemnează tot mai mult„ 
care fapt, pare a fi un simptom favorabil pentru 
menţinerea neutralităţii Italiei, fiind d~ Giolitti 
considerat ca aderent declarat al triplei-alianţe. 

Din sursă bine informată am câştigat azi 
câteva informaţii privitor la probabilele inten
tmni ale Italiei. Dela început, dorinţa Italiei a 
fost, să câştige din răsboiul mondial cât mai 
multe avantagii posibile 

„N. Fr. Presse" află diµ Milano: Consiliul de 

pentru a se constata, ce prog.res au realizat cer
cetaşii, din punct de vedere fizic, intelectual şi 
moral, în urma instrucţiei ce li s'a dat în aceste 
direcţii, şi pentru a se convinge în ce măsură 
satisfac -cercetaşii aşteptărilor nobile şi mărete 
ce se îndreaptă spre ei. 

Principele Carol a tinut a face însuş âceste 
constatări, începând Duminecă cu o parte din 
centuria I liceul Lazăr. 

Cercetaşii s'au adunat dimineaţa la podul 
Malmosion, împă-rtiti pe patrule, cu steguleţe 
distinctive. Cu ei era instructorul centuriei d. 
proiesor Const. Nedelcu, d. V. Ghidionescµ, co
mandantul cohortei Bucureşti, d. O. Murgoc;, 
inspector al Legiunei, d. colonel-adiutant Berin
dei, preşedintele Asociatiei cercetaşilor. 

Precis la orele 9 veni principele Carol. Al
teta Sa trece în revistă centuria şi examinează 
echipamentul fiecărui cercetaş. Apoi grupa se 
pune în mişcare, cântând „Marşul cercetaşilor". 
E de remarcat că distanta de doi klm. dela po
dul liniei ferate Giurgiu până la moara Ciurel a 
fost parcursă fără nici o încordare în 14 minute, 
cercetaşii fiind bine antrenaţi la drum. 

Au urmat exerciţii lângă moaira Ciurel, apoi 
marş, peste platou, dealungul Dâmbovitei, pe 
lfrngă comuna Militari, până aproape de satul 
Roşu, făcându-se în drum escaladări şi scobo
râri pe râpe. Intre aceste două comune s'a fă
cut popas, în bivuac. Cercetaşii au întins cor
turi, au aprins focuri şi au gătit mâncare pe 
seama lor şi pe seama comandamentului: mă-

„ROMÂNUL" 

miniştri care s'a tinut Joi, în 13 Mai - după cum se 
anuntă din Roma - s'a început dimineata la ora 
10 fără un sfert şi a tinut până la ora 1 d. a. Mi
niştrii n'au lăsat să transpire nimic despre desba
terile acestui consiliu. Judecând după cele din ur
mă ştiri - spune „Seara" - în urma neîntelege
rilor dintre partide situaţia e foarte serioasă, şi 
e chiar inexplicabil cum va reuşi guvernul să în
vingă greutăţile parlamentare, a politicei de partid 
şi pe cele diplomatice. 

Ziarul „Avanti" publică în numărlllf. său de Joi 
senzaţionala ştire, că guvernul va trimite un înaJt 
dignitar al ministerului de finante cu misiunea de 
a m~j,oci contractarea: unui mare !împrumut la 
Londra. 

Comentând rezolvirea crizei de guvern, „Cor
riere d'Italia" şi alte ziare comentează în primul 
rând posibilitatea reconstruirei cabinetului Sala111-
dra. 

După „Messagero" d. Salandra ar fi recoman
dat regelui pe d. Giolitti ca urmaş al său. D. Gio
litti nu vrea însă să ia conducerea guvernului, el 
ar lua numai un portofoliu în viitorul cabinet de 
concentrare. „Messagero" şi „Corriere d' Italia" a
duc în combinaţie ca preşedinte al consiliului pe d. 
Marcora, preşedintele camerei. 

Se anunţă din Roma: Opinia generală e, că 
noul cabinet va fi un cabinet de concentrare, din 
caire vor face ipa.rte reprezentanţii partidelor mai 
de seamă. 

„Petit Nicois'' publică următoarea „convor
bire" cu generalul Ricciotti Garibaldi: 

- Eu - a spus generalul - acum câtţva luni în mod 
energl.c am cerut guvernului sd ia o hotărâre. Atunci 
aveam 420 mii oameni sub arme. Austro-Ungaria nu a
vea mai mult de 30 mii soldaţi la frontiera italiană. 
Dar nu s'au folosit de prilejul• favorabil. In prezent 
muntii tirolezi prezintă un front de 300 klm. lungime, 
acoperit de păduri teribile. Dar guvernul nici acum nu 
se va putea da îndărăt, el trebuie să se decidă pentru 
răsboiu, ori.„. ori va isbucni răscoala(?!) 

Ace.asta este părerea opiniei publice a Italiei (?) 
La începutul ostilităţilor partidul catolic era pentru 

neutralitate. Recunoscându-şi greşeala, el· vrea· azi răs
boiul, fiindcă pe lângă împlinirea aspiratlilor nationale 
el aşteaptă dela acesta rezolvirea problemei ce intere
sează papalitatea. Papa n'ar face nici un fel de obiec
ţiune contra legei garantiale, care de altfel ar putea fi 
şi retractată, ca oricare lege ordinară. Răsboiul ar aduce 
o rezolvire definitivei şi· pentru papalitate. 

lnainte de serbarea dela Quarto am fost la d. Sa
landra. Erau luate toate preparativele că guvernul va 
lua parte la această serbare. A doua zi am aflat, că prin
tul Biilow şi-a trimis secretarul său la Consulta comu
nicând că prezenta regelui şi a miniştrilor la Quarto 
ar agita Italia într'un mod prime)dios şi ar complica ra
porturile diplomatice cu Germania şi Austro-Ungaria. 

măligă, ouă jumări cu slănină, muşchi la fri
gare, cartofi ct:ai, citro11ată. .Principele Carol 
a supraveghiat cu deplină atenţie şi cu desă
vârşit interes toată această activitate a cerce
rnşilor, dar lăsându-l pe fiecare să facă tot cum 
crede el că este mai bine. Apoi Alteta Sa Re
gală ~ g~st~t. di.n to~te. mâQCărHe gă.tite ~e cer,:
cetaş1, ş1 mei n a pr1m1t a t se servi alta masa 
decât aceea oferită de cercetaşi, într'adevăr 
excelentă. 

A fost de fermecător aspect acest bivuac 
pe malul înverzit al Dâmboviţei, lângă izvor, 
cu voie bună, cântări, jocuri, glume decente şi 
distinsă veselie, şi, graţios Principele moşteni
tor în mijlocul acestei vieţi, pe car·e însuşi a 
evocat-o. . '· 

S'a făcut şi instiructie, cercetaşii au fost 
examinaţi din cunoştinţele lor speciale, ca: 
principii cercetăşeşti, între cari mai ales soli
daritatea şi munca solida1ră, ~ apoi observaţii 
pe teren, semnalizări (Morse), orientări în li
ber ş. a. . 

După ce s'au împărţit unor săteni săraqi me
rindele rămase şi după ce s'a curătat locul bi
vuacului, cercetaşii au plecat, după orele ~. 
spre Bucureşti,. cântând marşuri şi cântece pa
triotice, şi au însoţit pe A. Sa Regală până ta 
palatul Cotroceni. 
, ,Excursia rămâne cea mai pretioasă amin
tire pentru centuria I, liceul Lazăr şi va fi un 
nou îndemn pentru toti cercetaşii iar pentru pă
rintii lor un motiv ide adânc~ multumire. 

Prof. Const. Nedelcu. 

Duminecă, 16 Maiu 1915. 

Acum însă ;uvernul nu mai poate s<J retireze. Dacă 
1 ar face acest lucru, în cazul acesta eu m'aş pune ln 

fruntea riiscoalei(?!) Iată pentru ce nu vreau să aibă 

trupă garibaldiană. Destul a fost cu Garibaldi. Nu vreau 
să permifd ca să am la spate 30 mii de oameni. 

Prima faltrtcl ele blncl de ••••li 
ltrft. rq. uni. 

~ie !Ul Mdn fi 1111 -. 

bănci de şcoall 
brevetate sh~m nPelwel", 

· „Zahra" '' „Rettll", mo
biliar pt>ntru tcoll aparate d« 
gimna!>tici, RlobiUar modem 

Fe 1188 pentru biserld, bind peatru 
'"tl!Oer'cl şi mobiliar pentru 

P·.11i;arant gratis. iz pdlnlle • captt n 

fa.bric arca · ararijam~ntelor tl~. 
birouri moder-"e, 

~fll'03u:JW1 ._...„li v.,.....•WllfBI 4111Ut•-.www•r:; "•• ,... , 

Mii da inşi. 
bloecuvioti mlllocul autrltor 4le llltirlre 

„Kârpâtia" 
care to decurs de S--4 zlle laceteazi cea mal 
crâncenă mă. 

„l(ARP ATI" e lQI mllloc excelent contra boa
lelor de astmă, ~şeală, c011stipatle, precum 
şi la boale de gâtle), - ~lămânl şi stomac. 

Efect sigur, dela la prima tncercare. 
I sticlă de 359 suame cor. 3.- l sticli de 

788 11'8me cor. 1.-. 
De vi11zare la: 

Victor Hosszu, Bra,ow 
str. Claustrulot Nr. 16. (Ho 1846--30) 
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Duminecă, 16 Maiu 1915. ..lt o • .t }lf fJ t-

1 
nuială împotriva lor, vor fi şi ei internati. Seful 

!,Im••••••••••••••••~ opozitiei a aderat la punctul de vedere al gu
vernului. 

DU trebuia sl mergeţi la BUDAPESTA, li 

,,Tft,IS K A" 
se pot cumpăra cu preţuri favo

. l"dbile. In localitate introducerea 
pe timp de un an o face gratis. 
In provinţi : expediază pianuri 

· cu porto şi pachetare gratis. 

TBISKA J. 
o Lu J . (KOLOZSV AR), 
atr. Bartha-Mikloa nrul 14. 

Răsbunarea pentru „Lusitania." 
l 

Noui excese in Londra. 

Rotterdam. Joi după arriiazi încetaseră 
excesele 1-n centrul Londrei, ne mai găsindu-se 
nici o firmă germană, a cărei localităti să nu fi 
fost jefuite sau distruse şi politia credea că fu
ria multimei s'a potolit. Dar curând se porni
seră devastările şi în suburbii. Elementele în
furiate din suburbii au devastat mai multe sute 
de prăvălii gerinane. Politia a încercat şi aci să 
împiedece excesele, dar s'a dovedit din nou 
incapabilă în fata multimei. 

ln Johannesburg au fost incendiate 
to<tite edificiile Germanilor. 

Rotterdam. - Englezii din Johannesburg, 
sosind ştirea despre excese!e din A11glia, n'au 
rămas nici ei mai pe jos, ci au pornit imediat 
acte de răsbunare împotriva Germanilor din 
oraş. Multimea turmentată· şi setoasă de răs
bunare a năvălit mai întâi asupra clubului ger
man Liederkranz, devastându-l. 51 de edificii 
au fost de tot sau în parte devastate. Intre a
cestea au fost multe case de comert şi restau
rante. Casa de confectiuni Georg Alba a fost 
total jefuită, deasernenea toate prăvăliile de bi
juterii germane. Interiorului i s'a dat în tot locul 
foc. In Johanesburg nu se mai găseşte nici un 
edificiu german, care să nu fi căzut jertfă răs
bunării multimei î·nfuriate. 

Măsurile guvernului englez. ' 

RoHerdam. - ,Daily News" anuntă: Consi
liul de miniştri· a hotărît ca toti supuşii statelor 
inamice, cari se găsesc în Anglia să fie inter
nati în tabera de concentrare. Asquith a decla
rat în cameră, că în An.glia se găsesc 40 mii 
de supuşi ai statelor cu cari imperiul britanic 
poartă răsboiu. Dintre aceştia 24 mii s'au bu
curat până acum de libertate. Guvernul englez 
va interna pe toti supuşii statelor inamice, în 
interesul Angliei şi al sigurantei lor, în tabera 
de concentrare. 

Germanii, cari nu mai sunt apţi pentru ser
viciu militar vor fi transportati în porturi neu
tre şi în anumite cazuri se va proceda dease
menea şi cu femeile şi copiii Germanilor, pen
tru ca să se poată inapoia în tara lor. Simtul 
de dreptate şi umanismul - a spus Asquith -
cere insă ca străinii naturalizati, a căror nu
măr se urcă la 8000 să fie lăsati liberi. De sine 
inteles, că aceştia, dacă se va ridica vre-o bă-

Demersul guvernului american in 
chestia „Lusitaniei". 

Genf. - După cum anuntă Agenţia Stefani 
preşedintele Wilson a prezintat guvernului a
merican textul notei ce va adresa Germaniei 
în chestia torpilării „Lusitaniei". Preşedintele 
Statelor-Unite, cere în nota sa ca vapoarele co
merciale nearmate, cari transpoartă cetăteni 
paşnici, să fie mai întâi vizitate, iar călătorii şi 
echipajul să fie dus în sigurantă. Admoniarea în
nainte de scufundare, încă nu legitimează o pro
cedură nedreaptă. Guvernul american a primit 
textul prezintat de preşedintele Wilson. Se cre
de, că guvernul american va cere cu acest pri
lej lămuriri şi asupra incidentelor mai vechi: 
pentru scufundarea vaporului Fallaba şi împuş
carea asupra vaporului Gulflight. 

Textul notei a fost telegrafiat Joi seara Ia 
Berlin. 

Idealul istoric al Rusiei*) 
Reproducem mai la vale în întregime un admirabil 

articol al nemuritorului nostru poet Mihail Eminescu, 
în mare parte foarte actual. 

Netăgăduit că istoria Rusiei, studiată în legă
turn ei de cauze şi efecte, ne va arăta un fel de 
unitate de desvoltare, precum n'o întâlnim la un alt 
popor. La popoarele mari ale Europei observăm 
mai cu seamă un fel de slăbitoare lupte interne; 
oricât de însemnate ar fi succeseJe lor în afară în
lăuntru reapare după încheierea oricărei păci' să
mânţa vecinic vie ai desbinării; afară de aceea sta
tele .europene, de câteori sunt bătute, îşi mută 
oarecum curentul lor istoric, văd lucrurile cu af,ti 
ochi de cum le văzuse mai nainte. N'are cineva 
decât să privească la Franta de astăzi, pentru a 
constata că ea, în politica ei în afa1ră, nu mai este 
Franţa lui Napoleon al III-iea. Tot astfel prin răs
boiul dela 1866 painjinişul istoric de planuri al 
Casei de Austria a suferit o ruptură aitât de mare, 
încât nici nu mai seamănă cu dispozitia de mai 
înainte a firelor diplomatice şi răsboinice. Cu un 
cuvânt statele Europei lucrează în mod casuistic, 
se schimbă în afară cu orice schimbare dinlăuntru, 
nu au acea fixitate energică pe care o manifestează 
Rusia. Această din urmă putere este poate unica, 
care bătând s'a lăţit, bătută n'a pierdut nimic, sau · 
aproape nimic, căci înlăuntrul ei toate s'au făcut 
pe încetul, fără nici un fel de săritură; nici o bă
tălie pierdută n'a făcut-o să piardă tinta fixată 
înainte; de-o mie de ani încă ea nu vede cu alţi 
ochi decât cu aceiaşi pe care-i avea la întemeiarea 
uriaşei sale puteri. 

Dela' întemeierea dinastiei scandinave de că
tre Rurik (862 d. Chr.), dela mutarea capitalei din 
Novgorod la Chiev, dela răsboaiele cu împăratii 
bizantini, durează această tragere de inimă a Sla
vi'.or pentru Tarigrad, şi precum Roma era cuibul 
de aur spre care trăgeau popoarele vechi germa
nice, tot astfel Roma nouă sau Tarigradul a fost 
visul neîmbătrânit al Slavilor de nord. 

Din secolul al 13-lea până la ai 15-lea domnia 
Tătarilor întunecă istoria rusească, dar îndată ce 
cu Tamerlan a intrat discordia între aceştia, Ivan 
Vasilievici (1462-1503) a•dună într'o singură mână 
hăttirile triburilor ruseşti. Acesta a 1uat în căsăto
rie o principesă bizantină (ca şi Vladislav I la 
1015) şi toată politica a consistat în unificarea sta
tului, pe care Ivan al IV-iea cel Cumplit o şi aduce 
la îndeplinire cu toate mijloacele. Deodată cu în
tărirea ideii statului se începe însă şi o politică 
exterioară, care a consistat în folosirea de toate 
desbinările popoare·lor străine, din sumutarea chiar 
a acestora unul împotriva altuia. 

După stingerea dinastiei lui Rurik cu Teodor I 
(1598) şi după câtiva dinaşti aleşi, urmă la 1613 
dinastia• Romanovilor, cari au continuat întru toate 
politica de unitate înlăuntru, cucerire în afară şi 
mai cu seamă înduşmănirea între ei a inamicilor 
Rusiei. Pe atunci Polonia şi Suedia erau puteri 
mari în Europa, cu toaite acestea Alexei, tatăl lui 
Petru cel mare, a isbutit a înduşmăni acestea două 
state şi a culege foloase. Când electorul Friderich 
Wilhelm de Brandenburg se coaliză cu Suedia pen
tru a scăpa Prusia de sub suverainitatea polonă, 

•) C. d. J. nr. 118, din Z9 Oct. 1876. 
I 
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tarul cuceri Smolensk şi Severia dela Poloni şi a
duse pc Cazacii de sud sub ascultarea sa. E de 
prisos de-a arăta cum Suedia. şi Polonia şi-au topit 
puterile între ele şi cum Rusia a câştigat însem
nate şi mari provincii dela amândouă şi cum mai 
târziu Polonia a fost împărţită de către ea. 

Dar nu era pierdut din ochi nici imperiul bizain
tin. Austria câştigase pe acest teren mult. Cu toate 
acestea vedem şi aici că influenta austriacă în o- · 
rient cedează încet-încet celei ruseşti, cum Rusia 
câştigă provincie după provincie, cum le liberează 
cel puţin de sub domnia turceaiscă, cum în această 
liberare e secundată de puterile Europei, de En
glezi, de Francezi (sic) ş. a. 

Se poate spune că revolutia franceză şi coali
tiunea contra ei, Napoleon I şi coalitiunea contra 
lui au fost trepte pe scatra cea mare a înaintării 
ruseşti. 

Dacă prin pacea dela 1856 Rusia a fost depăr
tată dela Dunăre, o vedem câştigând prin răs
boiul străin dela 1870 aproape tot ceea ce pier
duse. 

Alături cu desvoltarea faptelor în afară, nu 
va fi de prisos de-a urmări teoriile, pe cari autori 
ruşi însemnaţi le fac chestiunii Orientului. 

In opul său „Rusia şi Europa" apărut în Peters
burg la 1871,d. N. I. Danilewski spune următoa
rele: 

„Germanii sunt moştenitorii Romei, Slavii ai Bi
zantulul şi între ei există o luptă de sute de ani. Carol 
cel Mare, care 300 de ani după căderea Romei for
mează noul imperiu romano-germanic, creiând temelia 
noului principiu de stat european, a fost în mod foarte 
caracteristic cea dintâi cauză pentru despărţirea răsă
ritului dela unitatea ecumenică şi dela unitatea cre
dlntel. Contimporan lui Carol cel Mare a fost Rurik, 
întemeietorul de state, împrejurul creatiei căruia s'a 
grupat slavismul amenintat în neatârnarea sa. despre 
Apus. Creştinismul nu-l primiră Slavii dela Roma, ci 
dela rivalul Bizant şi cei doi apostoli slavi Metodiu şi 
Ciril au avut să lupte toată viata lor cu dorinta de pre
dominare şi intoleranta Germanilor. Socotind preponde
ranta culturii şi civilizatiei germanice, de sigur slavismul 
şi biserica grecească n'ar fi putut să reziste agreso
rilor lor, dacă providenta însăş n'ar fi pus o stavilă pu_ 
ternică şi neînlăturabilă agresiunii germanismului spre 
Orient. Islamul (a cărui chemare Istorică filosofii şi isto
ricii europeni o caută înzadar), islamul a fost chemat să 
pue un veto curentului germanic spre Răsărit, spre a 
scăpa pe celelalte rasse slavice de soarta Poloniei ca
tolizate şi atrase în sistemul Europei apusene cu pier_ 
derea puterii dinlăuntru a vietii sale. Până şi patriarhul 
Anthimie a recunoscut acest adevăr, când (în vremea 
celei dintâi răscoale greceşti) a spus: pronia a trimis 
domnia Osmanilor ca zid de aoărare împotriva eresuri
lor Apusului şi în locul Imperiului bizantin, slăhit în 
credintă. Şi într'adevăr, urmează d. Danilewski, ce ar fi 
devenit ortodoxia, dacă cruciaţii germani s'ar fi aşe

zat la Sf. mormânt; ce ar fi devenit Slavii, dacă Ger
manii ce pătrunsese deja în Polonia, Livlanda şi Lit
vania i-ar fi alungat ca pe Celti, Basci şi Valizi din ase-

. zările lor de astăzi în pustietăţi, prefăcându-i în rari
tăţi istorice? - Urmând acestei tendinţe egoistice, Eu
ropa apuseană a jucat totdeauna fals fată cu Turcii şi 

a gândit la liberarea creştinilor de sub jug, numai atunci 
când i-ar fi putut căp;1ta sub mânile ei şi abate dela 
dela ortodoxie. Când Constantinopolul era înconjurat 
de Turcii împresurătot'I, Europa a vorbit către el mai 
aceleaşi cuvinte ca şi diavolul Mântuitorului: „Stăpâ

nirea peste tot ce vezi să fie a ta, numai să îngenunchi 
înaintea mea şi să te închini mie". In fata atrocităţilor 
mohamedane se adună soborul dela Florenţa pentru a-i 
propune Bizantului mântuirea sub conditia renegării 

ortodoxiei. Insultatii bizantini s'au arătat însă eroi spi
rituali, preferând moartea politică şi spaimele barbariei 
în locul renegării celor sfinte.... Şi astăzi Slavii din 
Turcia preferă jugul musulman în locul domniei civili-
zatei Austrii". . ' 

Venind la solutiunea chestiunii Orientului, auto
rul zice că se par a exista trei căi pentru aceasta: 
1. .lmpărtirea Turciei între Rusia şi Austria; 2. a
nexarea Turciei la Rusia numai, 3. crearea din nou 
a imperiului greco-bizantin. Sub Caterina II era 
încă cu putintă · soluţiunea întâia; ·astăzi ar fi o 
crimă de-a ceda Austriei cea mai mică bucată de 
pământ slav. A doua soluţiune nu e în adevăratul. 
interes al statului rusesc. Chiar anexarea Româ
niei, care i se propusese împăratului Nicolae de 
către Turci.ai în contra unei contributii de răsboiu, 
împăratul a refuzat-o. A treia solutie e cu totul im
posiMl.ă. Prin favorizarea ei s'ar crea o nouă Au
strie, în care elementul grecesc ar ju<:a acelaş rol 
ca Germanii în Cislaitania - ba· considerând slă
biciuneaj Grecilor s'ar putea naşte în urmă un fel 
de dualism greco-român, adică o copie a duaJis. 
mului german-maghiar contra Slavilor. . 
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Prin urmare nici una din soluţiunile propuse nu 
e bună, ci numai aceea, care va deslega deodată 
atât chestiunea austriacă cât şi cea orientală, „căci 
şi statul austriac şi-a pierdut întelesuili ca şi cel 
turcesc". Această soluţiune este o confederaţie 
slavă sub eghemonia rusească. 

După desfacerea împărăţiei austro-ungare şi a 
celei turceşti, Rusia s'ar pune în capul unei con
federaţii, dirigiate din Constantinopol. 

Această confederatie ar cuprinde:. 
1. Regatul cehesc, cuprinzând: Boemia, Moravia şi 

partea de nord-vest a Ungariei cu 9 milioane locui
tori. 

2. Regatul sârbo-croat, cuprinzând: Serbia, Munte
negru, Bosnia, Herţegovina, Albania de nord, Banatul, 
Croaţia, Slavonia, Dalmatia, Carintia, Stiria, pdnă la 
Drava, cu 8 milioane locuitori. 

3. Regatul Bulgariei. 

4. Regatul României cu partea de sus a Bucovinei, 
Transilvania până î11 Murăş şi parte din Basarabia ru
sească. Pentru această cesiune Rusia s'ar compensa cu 
Delta dunăreană şi cu Dobrogea. 

5. Regatul grecesc cu Tesalia, Epirul, partea de sud
vest a Macedoniei, insulele Arhipelagului, ţărmurii Asiei 
mici, ai Mării Egeice, Cam/ia, Rodos şi Cipria. 

6. Regatul maghiar, consistând din părţile acelea 
ale Ungariei şi Transilvaniei câte sunt locuite de Ma
ghiari şi cdte or rămânea după împărfirea între Bohe
mia, Serbia şi România. 

7. Teritorul Tarigradului cu părtile din Rumelia, ţăr
murii asiatici ai Bosforului, ai Mării de IMarmara Şi ai 
Dardarielelor, peninsula Oalipoli şi insula Tenedos. 

Constatat este că această carte a dlui Dani
lcvski este o copie îndestul de credincioasă a opi
niunei publice din Rusia şi că ideile desvoltate în 
ca nu sunt visurile unui filosof, ci idealul istoric al 
uriaşei puteri dela Nord. 

Fiindcă prin armistitiull primit de Serbiai şi 
poate prin încheierea păcii planurile uriaşului no
stru vecin vor suferi o suspensiune, ni s'a părut 
cu cale de a reproduce şi noi aceste extrase din 
cartea dlui Danilevski. Teoriile aceste nu sunt lip
site de oarecare măreţie şi de o manieră de a 
privi istoria universului într'un mod S'Pecific -
slav. In orice ca.z ni se pare ciudat, cum noi Ro
mânii, cari trăim lângă Dunăre, suntem cu totul 
tufundati în ideile Occidentului, pe când din toate 
părţile împrejuru-ne pulsează o viată istorică, care 
în dispozitia ei .generală se deosebeşte atât de mult 
de istoria Occidentului. Câte odată ar trebui cel 
puţin să ni se pară că suntem o muche de despăr
ţi re între două lumi cu totul deosebite şi că este în 
interesul nostru de a cunoaşte amândouă lumile a
cestea. Occidentul îl cunoaştem îndestul. Misiunea 
sa în Orient este cucerirea economică, proletari
zarea rasselor orientale prin industria străină, prin 
robirea sub capitalul străin. Ceealaltă parte a lu
mii o vedem din contră mişcată: nu de un curent 
economic, ci de unul istoric şi religios, care nu 
poate I.ipsi de CI' exercita o mare atragere asupra 
popoarelor economiceşte putin desvoltate din pen
insula balcanică, pentru care credintele bisericeşti 
şi idealele istorice sunt încă sfinte, nefiind pă
tate de materialismul modern". 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta, 14 Mai. - Se comunieit dela. cartierul 
general: 

Inamicul continuă retragerea. tn Polonia-ru.sea.scă, 
ia1 aoeum acea.stă retragere .se extinde şi a.supra sec
t0arclor frontului de pâ.nă aci dela. Pilita. Ar.matele 
aliate de sub conducerea general-oberstului Woyrsch 
şi a generalului D.ankl urmăresc J)e inamicul în re
tragere spre ost dela Pietrokow pâ.nă. fa ieu.l'sul .supe
rior al Vistulei. Trupe.le alia.te .s'au tnetăpâ.nit în re
giunea situată spre nordost dela. Kielze. In Galitia. een
trală Ruşii din ţinuturile Dobromil ei Sta.ry-Sambor 
se retrag pe.ste San, .spre nordost dinaintea avanga.r
dei\or lui Boroevics şi Bohm-El'moli aJe armatei arht
riucelui To.sif Ferdinand. Trupele noastre în lupte de 
aric>rg-aNlă au a.tins înălti.mi.le situate .spre sudvest dela 
Dobromil şi Stary-Sambor. La înaÎJilta.rea. generSJlă s'a 
ataşat acum şi armata. aliată .sub •Conducerea. genera.
lu lui Lin.singen, care îna.tntează ,prin Turka ei .peste 
Skole. In sudostul Galiţiei lupta e încă în curgere, Mari 

..ROMÂNUL" 

forte ruseşti înaintează peste Obertin pâ.nă SJ)re nord 
dela Sniatyn şi până Ja Mahala. 

• 
Berlin, 14 Mai. - Se comunică dela marcle cartier 

general: 

Pe teatrul occidental: ·Puternice atacuri afo Englezt-
101 date împotriva noului nostru front tn fata. Ypernu
.Jui au eşuat;ru pierderi grave .pentru inami.c. Pe d.rumul 
Mesnin-Y.pern, în direcţia Hooge am 1irogresa.t. Spre 
sud-vest dela Lille, ina.micul a. atacat 'În unele .puncte 
:rumai după o puternică pregătire mHitară. Am re~
pin.s toate atacurile. In cursul zilei a. fost linişte rela
tivă pe înăltimea Loretto şi spre nord dela Arras. Ina
micul n'a. încercat atacuri mai însemnate. Cu :prilejul 
ocu.pă.rii de către ina.mi·c a .locali.tă tii Carency noi am 
pierdut vre-o 600--700 oameni. Tentativa de atac a ina
micului de a. reoeur~a pa.rtea de tranşee .ce am ocuoal 
·'>pre ve.st dela Brrry-au-Bak, din nou a eşuat. Un ata.c 
inamic da,t între ~leusa şi l\Iosela în Bois de Pretr~ 
s·a prăbuşit în urma focului nostru. La Hagenau a.ro 
.silit să ateriseze un biplan framcez. 

Pe teatrul occidental: Lu.Ptele •ce se dau la Sawle 
i:u s'au terminat nici ieri. Cu ,prilejul unui atac noc
turn dat spre nord {!el.a Niemen dea:lungul cursulu.i in
ferior al Dubitei am capturat 80 de prisonieri. Spre 
nord dela Pra.snis, deta.şame'llte' tle ale Mrpului ·I de 
armată de Turkestan după patru as.aJturi infructuoase 
au ajun.s :Până la .pri.meJe noastre tranşee. Seara i-am 
respins însă de .pretutindenea. Ruşii au suferit pierderi 
grave. Am capturat 120 oameni. 

Pe teatrul sud-oriental: Avangardele armatelor sub 
<'( nducerea genera·l-oberstului Maickensen .stau în faţa 
fortăreţei Prze.mysl şi pe mafol .stâ.ng aJ râului San. 
Trupele alliate a.taşate în drea.pt.a şi stâ.nga -continuă 
urmărirea. iua.micului, deoparte în direcţia Dolina-Do
bromil, iar de altă parte dealunguJ Vi.stu.lei 'În direcţia 
Polaniec-Kielte. R.uşii se retrag în grabă spre ost, ei 
neputându-şi .menţine poziţiile lor dela Kielte pâ.nă la 
Piliţa. (lnow.lodz.) 

'· Sperantele lui Venizelos. 

Genf. Corespondentul lui „Daily Tele-
graph" I'a interviewat în Mytilene pe exprim
ministrul grec Venizelos, care i-a declarat că 
speră că în Grecia va ieşi la alegeri în majo
ritate partidul liberal care va respinge proiec
tele noului guvern. E un lucru ridicol - a spus 
Venizelos - să mai dubitezi în victoria an
tantei. 

Trupele generalului Botha in 
Wlndkoek. 

Rotterdam. - Trupele bur-engleze, ale ge
neralului Botha au intrat ieri în capitala Africei 
de sud germane, fără a întimpina nici cea mai 
mică rezistentă. 

D. Carp despre decisiunea Italiei 
şi a României. 

Bucureşti. - Sub titlul „Momentul decisiv 
se apropie" ziarul „Moldova", organul dlui P. 
P. Carp scrie între altele următoarele: 

Duminecă, 16 Maiu 1915 •. · 

INFORMAŢI UNI. 
Xrad, 15 Maiu y'.li5. 

3116 Maiu. 
Clite nu trezeşte această dată în mintea 

noastră?! Jurăminte că vom lupta pentru ega
litatea poporului rwstru cu celelalte popoare ale 
acestui pământ apărat cu sângele nostru în 
cursul veacurilor,· jurăminte că vom rămânea 
credincioşi dinastiei, care de-opotrivă străjuieşte 
drePturile tuturor neamurilor de sub scutul ei,· 
jurăminte că nici când nu vom fi altceva decât 
ce suntem, Că murim mai bine în lupte cu glo
rie deplină ... 

CcîmTJul dela Blaj cu figurile legendare, cari 
rnai întdi au pus în cuvinte drepturile natianei 
romane •.. Patruzeci de mii de oameni, însuf letiti 
tofi de acelea~i asTJiraţiuni se reîntorc în satele 
for, ca să aducă de ştite şi satelor, cari i-au tri
mis că ce s' a hOtărit. Şi atâtea toate câte ne vin 
în minte şi le-am dat în al(i expresie în co
loanele ziarelor, rămân astăzi neamintite şi ne 
repetate. Şi astăzi în 3/16 Maiu, ca totdeauna, 
împlinim jurămintele făcute atunci. 
· PENTRU ORf ANII SOLDAŢILOR RO
MÂNI CĂZUŢI PE CÂMPUL DE LUPTA au 
dăruit: 

Virgil Nistor, preot militar la Annee 
Guppen Komando Nr. 8 

Dumitru Badiu, glotaş din Ceru Bă-
caint 

Grigore Grh~oraş, glotaş din Holbav 
Samoil T. Milea, glotaş din lleni 
Aron Damian, glotaş din Cuciulata 
Gheoghe Comaniciu, glotaş din Beri-

voi mari 
Ion Grecu, glotaş din Copăcel 
Ion Roşca. glotaş din Dombos · · 
Nic. Olariu, glotaş 
Nic. Codău, glotaş 
Pavel Oancea, glotaş 
Ioan Maieru.i glotaş 
Mai multi glotaşi, reg. ZI/V. K. IZ 
Mai multi glotaş dela etapă 

cor. I0.<10 

z.
Z.
Z.-· 
1.60 

1.20 
1.20 
1.20 
1.-
1.
I.-
1.-

13.ZO 
I2.20 

'· Total cor. SI.-· 
Regele Greciei grav bolnav. Uin Atena se 

telegrafiază că regele Greciei s'a îmbolnăvit în 
a1irindere de plumâni. Azi Sâmbătă s'au cele
brat în întreagă Grecia Iiturgii şi s'au cetit rugă
ciuni pentru însănătoşarea regelui. 

Pelerinaj la laşi la mormântul povestitorului 
Ion Creangă. Sâmbătă dimineaţa la mormân
tul povestitorului Ion Creangă, dela cimiterul 
Ete1 nitatea, a avut loc un pelerinaj, din iniţia
tiva societăţii de cultură pozitivă din localitate. 
La orele 9, membrii societăţii au pornit în cor
pore spre cimitirul Eternitatea. La mormântul 
scriitorului s'au ţinut cuvântări, arătând calită
litătile neperitoare ale operei literare, realizată 
de ln Creangă. 

Votarea proiectului despre răspunderea tră
dătorilor de patrie cu averea lor. Se anuntă 
din budapesta: Camera ungară a votat ieri după 
1> scurtă desbatere proiectul despre răspunde
r<:a triidătorilor de patrie cu averea lor. Au luat 
cuvântul la acest poiect deputaţii opoziţionali 
Abraham, Sâghy şi Vâzsonyi, vorbind contra 
proiectului," arătând că confiscarea averilor e o 
i11stitutiune străină pentru Ungaria şi din ea se 

Jn momentul de fată s'au concentrat toate 
aceste tentative diplomatice asupra /tal.iei. Italia 
este de mare preţ nu numai prin forţele ei pro
prii.• Evolutiunea evenimentelor pe câmpul de 
răsboi ne va aduce încet, însă sigur, la un mo
ment în care şi România va trebui să ia o hotă
rîre. Nu ştim ce va decide România în mod ofi·
dal prin factorii ei legali şi răspunzători: o vom 
afla credem în curând căci evenimentele se vor 
precipita d'aci înainte, ele ,vor lua din ce în ce 
mai 1 clar o cale hotăritoare, o direcţie clară. 

· pot naşte multe nedreptăţi, lovind aceasta lege 
şi familia nevinovată a trădătomlui de patrie. 

Norocuf României, stea bună ce conduce 
acest neam românesc în învălmăşagul vremuri
lor face că evenimentele s'au desfăşurat în mod 
favorabil intereselor vitale ale României. 

!n şedinţa de azi camera a continuat des
Latuea proiectului despre modificarea jurisdi4:
~iu11ei curiale. La acest proiect s'au anunţat nu
;neroşi deputaţi opoziţionali. 

Primul ministru contele Tisza văzând re
sensul provocat de acest proiect între cercurile 
Ol)Ozitiei maghiare a declarat că e aplicat a re
t1 ag(; proiectul nevoind să atingă sensibilitatea 
opozitiei. Tot în şedinţa de azi a luat cuvântul 
deputatul Polonyi în chestia preşedintelui die
tei Dr. Medacovici, care fusese imernat mai în- · 
tâi în f iume apoi în Zagreb şi împotriva căruia 
se ridicase acuza că ar fi stat în Abhazia în le
g~tură cu elemente suspecte. Deputatul Polonyi 
cere ca sau să se pornească procedura sau să 
~ se dea satisfacţie lui Medacovici. Primul mi
nistru răspunde că afacerea încă n'a fost anun
ţată camerii magnaţilor, al cărni membru e Me
daco\·ici şi astfel nu poate face încă nici un pas 
în a1.:easta chestie. 

' „ 
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Un raid aerian prin muntl. iDin Bucureşti se 
anunţă: Liga Aeriană a întreprins Luni un nou 
raid aerian cu o escadrilă de 6 Bleriot-uri de 80 
H. P., conduse de dnii căpitani Jean Capşa. C. 
•f otescu, Alex. Sturdza, sublocotenenţii Mihăi
lescu, Savu şi plutonierul Vacas, fiecare cu câte 
un ofiţer-observator ca pasager. Itinerarul a 
fost: tPloeşti-Vălenii de munte - Câmpina, 
peste munţi şi înapoi la Bucureşti. Din cauza 
motoa1 elor vechi, doi dintre aviatori, dnii sublo
cotenenţi Savu şi Mihăilescu n'au atins Vălenii, 
primul rămânând la Ploieşti, al doilea la Telea
jen. Ceilalţi patru au aterisit la Vălenii de Munte 
la orele 6.45 minute. După un popas de o jumă
tate de oră, cele patru păsări şi-au reluat sborul 
peste munti spre Câmpina. Trecând, cu nume
roase surprize aduse de atmosferă şi de curenţi, 
peste văi adânci şi munţi înalti, pe la orele 8 
cei patru aviatori evoluau deasupra Câmpinei, 
aterisind în condiţii bune. 

Tetanosul în răsboiul actual. Una din ca
racteristicele 1răsboiului actual este şi marea 
mulţime de cazuri de tetanos ce se întâlneşte 
printre răniţi; numărnl lor nu a fost aşa de ri
dicat nici în cele mai sângeroase răsboaie din 
veacuriie trecute. 

Din toate părţile dirigintele serviciilor sani
tare semnalează pericolul acesta, şi dacă ju
decăm după ~omunicările Academiei de ştiinte 
din Paris, mai cu seamă în rânduirile Germani
lor, în· câteva săptămâni, cazurile de tetanos 
au trecut peste mai multe sute. 

Cauza se pare că sunt proiectilele moderne, 
şi anume a celor de tun, căci loviturile de puş
că, produc răni netede, fără irupturi, si foarte 
curate, în care mai nici odată un se află fra~
mente de vestminte din partea străbătută de 
proiectil. 

Asta face că răni chiar foarte g'rave se tă
măduesc repede şi dau emoragii neînsemnate, 
chiar când ating organe importante. Nu tot aşa 
se întâmplă cu proectilele de tun. 

Şrapnelele se sparg şi bucătile lor foarte 
des pline de pământ produc răni cu multe rup
turi, cari se tămăduesc greu. Ele introduc pă
mânt în rană, şi germenele tetanosului se ailă 
mai în totdeauna în pământ; rezultatul este că 
rănile acestea· ,foarte des infectate dau teta
nosul. 

Pericolul este cu atât mai mare cu cât na
tura răsboiului modern şi abundenta p.roiectile-
101 aruncate face imposibilă apropierea de tran
~ee, pentru ridicarea răniţilor. J::i rămân adesea 
24 şi 48 ore unde au căzut, până să poată primi 
ajutoare. 

,_E adevărat că există o secoterapie în con· 
tra tetanosului, şi atât Germania cât şi Franţa 
au preparat enorme cantităţi de serum antititonic 
Dai se1 ul lucrează dacă se administrează foarte 
repede, când otrăvurile fabricate de baccilii te
tanogeni sunt încă nefixate în celule. Dupăce 
ş'a făcut această fixare şi s'au manifestat pri
nele simptome de tetanos, serul nu mai e efic·aice. 

Mai există şi altă cură eminamente italiană, 
propusă. de Baccelii care consistă în injecţii de 
accid fenic făcute în vine .. Această cură reuşeşte 
adesea şi cu tetanosul desvoltat. .Uneori se fac 
amândouă, cura cu serum şi aceea a lui Bacceli. 
NE,norocirea este că nu se poate interveni re
pede şi nu se poate evita numărul mare de pier
den prin tetanos. 

In Germania unii doctori au propus ca se
rul să fie -împărţit la combatanţii din prima linie, 
pentrn ca chiar la tranşee să se găsească cine 
să-l poată administra. Numai aşa s'ar putea face 
repede o injecţie protectoară <le serum rănitului,· 
lăsându-l apoi pe câmp să aştepte ajutoarele. 

O diviÎie de Irlandezi pe câmpul de răsboiu. 
din franta. Din Londra se anuntă că şeful ir
landez l<edmond a declarat <Că în Mai a plecat 
din Anglia prima divizie de Irlandezi, care va 
lupta pe frontul din .franta. 

Ohenadiev ministru bulgar la Paris? După 
cum anunţă ziarele din Sofia guvernul bulgar 

furgoane pentru băl şi deslnlectare. Se pare că în 
răsboiul actual între alte suferinţe soldatii au mai fost 
şi nt1pfu.liti de insecte. Mai cu seamă pe fronturile o
rientale este o adevărată calamitate. Pentru trupele 
cari se întorc de pc linia de bătaie, pentru prisonicri, sunt 
stabilimente speciale cu tot confortul, dar greubtile 
sunt pentru combatanţi. La vest unde reteaua cailor 
ferate este mai rară se pot împinge până în apropierea 
frontului trenuri speciale pentru bac, dar Ia est toate li
niile abia ajung pentru transportul trupelor, al răni
ţilor, al aprovizionărilor. In Germania s'a recurs Ia un 
tip special de furgoanic trase de cai sau remorcate 
de automobile, şi cari conţin o căldare de 2700 de litri 
ce se umple cu ajutorul unei pompe. Căldarea se în
.:ălzeşte în acelaş mod ca şi spălătoriile de câmp. Re
stul furgonului se poate adapta pentru scăldătoare şi 
vestiare. In timpul transportului locul destinat vestia
rului se încastrează în cel rezervat pentru băi. Vestia
rul este prevăzut cu bănci şi cu cuere. Cabinele de băi 
sunt douăsprezece, câte şase de fiecare parte, despăr
ţite cu perdele. Preparaţiunea furgonului pentru băi se 
tace în cinci minute. 

Este şi un local pentru dcsinfcctarea îmbrăcămintei. 
Cămara pentru cărbuni se afHi sub cabine. Maşina de 
încălzit este demontabilă pentru ca să ocupe mai pu
ţin loc. 

Armata romană. In admirabila maşină de răsboiu pe 
care Romanii şi-o alcătuiră pentru ca să cucerească 
lumea, serviciile administrative aveau o largă parte. 
Armata pc câmpul de luptă era urmată de quaestores 
argentarium, cari dirijau serviciile ajutaţi de )ocotenenţi, 
consilieri, scriitori şi agenti inferiori executivi. Ei aveau 
sarcina banilor cu cari se făcea răsboiul, se îngrijeau 
de aprovizionare, împărţeau la soldaţi hrana şi solda şi 
supraveghiau împărţirea prăzei. 

Neapărat, ~fiţerul de administratie roman era alu
tat mult de fru11:alitatea legionarului, care se hrănea 
numai cu grâu măcinat cu râşniţa ce fiecare decurie 
ducea după sine, şi fiert şi cu o ratiune de carne de 
porc sărată. Mai târziu, soldatul transforma grâul în 
făină şi făcea nişte turte pe cari le cocea pe cărămizi 
încălzite. fiecare soldat îşi primea provizia de grâu pe 
o Jună sau pe cincisprezece zile, calculată a 815 grame 
pe zi. Acest grâu îl purta într'un sac de piele, folliculum, 
atârnat de un baston. 

fiecare soldat mai primea într'o ceaşcă de lemn ra
ţiunea de oţet sau de vin, ca la cincizeci centilitri pe 
zi. Mâncările erau două: prandium la amiază: gali tă 
şi ciorbă de grâu, şi coena, seara: ciorbă de grâu şi 
carne. Cât despre soldă: fan tas inul avea aproape 27 
de centime, din moneda noastră, pc zi; soldatul de ca
valerie 82 centime; centurionul de infanterie 55; decu
rionul de cavalerie 1.64; tribunii legiunilor de infanterie 
1.24; prefcctii de cavalerie 3.28. 

Rândunelele. După „Excelsior": Printre 
sfărîmăturile unui sat care suferise mult de pe 
urma bombardărilor, se odihnea o companie ce 
se retrăsese acolo din tranşeele de prima linie. 

lntr'o dimineaţă, un soldat zăreşte la orizont 
câteva rândunele, pe cari nu le pierdu din ve
dl~r~. vesel că poate urmări cu ochii vioaele pă
sărele, prevestitoare a primăverei. 

Erau şase; de sigur, trei perechi tovarăşe 
de călătorie, cari se desprinsese din cârdul cel 
mare, îndreptându-se spre sat, spre satul lor, 
unde îşi ştiau clădite cuiburile. 

Au fost condamnaţi plutonierii şi subofiţerii: 
Cervancofi la câte 15 ani închisoare de celulă 
şi întuneric, Curcoff, Eneff, Veletaff, I~useff şi 
Hristoff la dlte 12 ani; Petco Taneff la 11 ani; 
1-(aiciu Draganoff şi Oh. Marceff la 10 ani; Ni
cola Dimoff şi Stanciu Teodoroff la 9 ani; Gan
ciu .Jelescoff, Sabe Ostreff şi St. Serbinoff la 
câte 6 ani . 

Ceilalţi acuzaţi au fost achitaţi, unii bucu
rându-se de amnestie. iar altii fiind !4ăsiti ne
vinovaţi de faptele pentru cari fuseseră daţi ju
decăţii. 

Sentinta a fost dată cu drept de recurs in 
termen de 24 ore . 

Mladin osândit la 5 ani temnită. După cum 
se anuntă din Oradea-mare, Curtea cu juraţi 
I-a osândit pe Nkolae Mladin, după o desba
tere de 10 zile, la 5 ani temnită grea, şi tot pe 
atâta vreme la pierderea drepturilor civile, soco
tindu-i-se în pedeapsă 1 an şi 2 luni cftt a stat în 
;irest preventiv. Apărătorul luiMladin, Dr. Oâ
bor Meclvigy a dat apel de anulare. • 

Amănuntele procesului l1amori-Mladin din 
anul t1 ecut de sigur sunt încă în memorie ceti
torilor noştri fiindcă procesul s'a desbătut în faţa 
curţi cu jur. din Arad, a fost anulat verdictul ju
ratilor şi s'a delegat pentru o nouă desbatere 
c:mtea cu juraţi din Oradea-mare. Cârciumarul 
l\lladin din Curtici, după cum se ştie fusese cor
teşui' deputatului guvernamental Hâmori, mare 
proprietar, din aceeaş comună, şi dupăce ajun
sese la sapă de lemn împuşcase în 29 Decemvrie 
1913, în coridorul primăriei asupra patronului 
s{rn, pe care-l privea de cauzatorul ruinei sale 
111ateriale. 

Anunt. Cetim în „Tel. Rom.'': Deoairece prin 
ordinul P. V. Consistor arhidecezan din 25 A
prilie Nr. 4188 şcol. pe baza rescri'Ptului Exc. 
S. dlui ministru de culte şi instructiune publică 
din 4 Maiu a. c. 4i169 examenele de clasă cu 
elevii din cursurile I, li şi III. precum şi exa
menele de calificatiune învăţătorească de 
curs cu elevii din cursurile II şi III din sectiu
nea pedagogică a seminarului arhidiecezan 
.. Andreian" sunt a se tinea în acest an mînă la 
finea !unei Maiu st. n. a. c., şi deoarece candi
datii admişi a depunerea exameneltJr de pe a
cestea cursmi pe cale privată au să presteze 
examenele în rând cu elevii ordinari, pe acea
stă cale li se aduce la cunoştintă celor inte·
resaţi, ca cel mult până Marti. în 5i18 Maiu a. 
c. ~ă seprezinte la directiunea institutului. .Si
hiiu,' 28 Aprilie 1915. Directiunea. 

Serbare comemorativă. lmpăratul Willietm 
a hotărît, ca în 21 Octomvrie să se comemoreze 
nl.'.tivitatea de 500 ani de domnie a casei Hohen
zol!!~rn. Camera din Berlin făcuse adeca Ho
henzo!lcrnilor jurământul de credintă în 21 Oc
tonwrif:' 14t.5. Serbarea are să se mi.'ir~i11:::ască 
la fe~t!vitati şco·are în 21 Oct.sila o iesti"itate 
bisericească în Dumineca următoare din 24 
Octomvrie. Amănuntele serbării comemorative 
se vor stabili conform împrejurărilor de pe a
tunci. 

Ele făcură mai întâi câteva tururi în înălti- • 
me, apoi coborîră aproape de ruine, deasupra 
cărora începură să sboare în cercuri line plecân~ 
du-şi capul şi cercetând cu privinile lor atente, Ultima oră. 
tot ce vedeau. 

Sborul tor era obosit şi nehotărH: desigur REGELE ITALIEI A INCREDINTAT PE D. 
dt ele resimţeau durerea tristă de a-şi fi pier- . MARCORA CU FORMAREA CABINETULUI. 

dut patria, cuibuşoarele lor scumpe, fără ca să I Roma:-_ Agentia Stefani anunţă: M. s. re. 
ştie cum şi pentru ce. Multă vreme ele au sburat gele Victor Emanuel al Italiei a încredintat pe 

-ci şa până ce se aşezară toate pe o ruină şi în- I d. Marcora, preşedinte al camerei, cu forma
cepură a ciripi trist, privind mereu în jurul lor; i rea noului cabinet. Mâine d. Marcora va răs-
apoi se rotiră din nou câtăva vreme deasupra : ~ • . 
rui11elor pentru a spune ultimul adio acestui ·col- l punde dacă primeşte ori nu aceasta rncredm-

tare a regelui. Presedintelei-Camerei a conferit 
tişor iubit de ele,- şi în fine îşi luară sborul I cu dnii Salandra şi Giolitti, apoi s'a prezintat 
spre nord, spre exilul nemilos şi nemeritat! la rege pentru ca să-i raporteze despre rezul· 

Sentinta în procesul revoltei militare dela · t!"tul întrev'ederilor. 

TRUPELE NOASTRE IN JAROSLAU. Beloi;tragic (Bulgaria). Se a nuntă din Rusciuk: ! 
După desbateri furtl!noase de 3 săptămâni, con- î 
siliul de răsboi al corpului de armată de aci, 1 

prezidat de locotencc1tul-colonel Hadji Dimieff, 
a p1ommţat următoarea sentintă în mult sgo-

, motosul proces al revoltei militare dela Belo- ' 
gragic (1913) şi care după cum se ştie, a costat 
viata colonelului Peneff şi a căpitanului Vacav-

a întrebat ministerul de externe francez, că e 
oare aplicat a-.1 primi la Paris pe Ghenadiev, ca 
reprezentant diplomatic al Bulgariei. Dacă Ghe
Jladiev va fi de fapt numit ministru la Paris, ac
tualul ministru Stanciov va fi numit ministru la 
F~om~, în locul lui I<izov, care va fi trimes în 1· 

pensiune. 

Budapesta. - Dela cartierul pressei se anun
tâ ca trupele austro-w1f;are au intrat azi în Ja-
1 oslau şi in or~ele de importantă strategică Le
zafsk şi Rzulnik, cari se găsesc spre nord, de 
partea stlÎT1Ki1 -a râului Sall. Trupele austro-un
Kare se găsesc de vartea dreaptă a acestlli rcîu 
în fata fortificaţiilor anterioare ale Przemyslului. cieff. , 

• 
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NU SUNT MOTIVE DE OPTIMISM EXAGERAT. 
Berlin. - Lui „Lokalanzeiger" i se comunică: 

Comentariile relativ la criza italiană impun re· 
zerve, deoarece nu există motive de optimism exa
gerat. Intervenţioniştii pot strica situaţia amelio
rată. 

• 
Roma. - Agentia Stefani anuntă: D. Salandra 

a lansat prefectHor din ţară un ordin în care ii 
autorizează să apere cu ajutorul armatei siguranţa 
publică. 

RUŞII AU DEBARCAT TRUPE LA INIADA 
(TURCIA)? 

Sofia. - Ziarul „Utro" publică în nrul său dela 
26 Aprilie v. o telegramă din Burgas anuntând, 
că la Iniada, la vre-o 10 ktm. de frontiera bulgară, 
Ruşii procedează la debarcare de trupe. Aceeaş 
telegramă anunţă că se aude o violentă canonadă 
pe Marea Neagră. Agenţia otomană „Milli" este 
autorizată să declare în modul cel mai hotărit că 
ştirea numitului ziar e o mistificaţie, deoarece nici 
un soldat rus nu a fost debarcat pe malul Mării 
Negre. 

Kenjiro Tokutomf. 

Până ta moarte ... 
Roman japonez. 

Tradus tn româneşte de : P. Robescu. 

(Urmare) 

II. 
Io casa Y amaki. · 

(19} 

Hyozo Yamaki avea în Schiba o moşioară 
care se întindea dela şoseaua Sakuraga până 
la poalele dealului Nishinokobudo. Un lac mic, 
înconjurat de stânci, dădea parcului un aspect 
aproape sălbatec; alee şerpuiau pe coline şi 
prin ogrăzi; poduri subtiri erau aruncate peste 
:părăul ce curgea între maluri verzi. Alftari, 
brazi, cireşi şi boschete de bambus se vedeau 
ici-colo; din când în când se vedea câte o co
loană pentru felinare şi cupola plină de ara
bescuri fantastice a templului lui lnari. Jntr'un 
colt retras, se ascundea un pavilion frumos, ca, 
şi cum ar fi vrut să surprinză pe vizitatorul 

,, care venea. Ar părea ciudat, cum un parc aşa 
' de frumos, să fie închis de nişte ziduri cari pe 
dinafară aveau o aparentă aşa de modestă. Insă 
pe locul acela, Yamaki îşi construise castelele 

·l sale„ .. nu numai în sens figurat, par şi în ser.s 
practic, cari cer o cheltuială de mai multe mii 

1 de dolari... strânşi în or şi ce chip. 
.! De putin timp sunase patru de după amiazi, 
·: şi începuse să se auză croncănitul de seară al 
i 
1 

corbilor. Un om. îmbrăcat în costum national 
l japonez, eşi din· pavilion şi apucă pe o cărare 

:1 l care ducea pe o colină. Era Takeo, care ascul-
' h\.nd de sfatmile mamei sale, primise să vie la 
'I masă la Yamaki şi acum se simtea obosit de 
; petrecerea aceia, cu lume necunoscută şi gă-

lăgioasă cu care era silit să stea de vorbă, cu 
toate că-i era aşa de indiferentă ca şi sake-ul 
foră gust, pe care îl beuse fără poftă. 

l Yamaki, prevăzător cum era. ca să nu li se 
, urască oaspeţilor, luase dispoziţiuni ca la fie-
1 care ducea pe o colină luminată de ultimele ra
j ze ale soarelui ce.apunea Era Takeo.care ascut-

! 
tand de sfatuile mamei sale, primise să vie la 
rândul la nişte copii, cari trebuiau să joace şi 

. J să cânte, iar în urmă, oaspeţii trebuiau să ia şi 
ei parte la joc. De câtă-va vreme, Takeo vroia 
să plece, deoarece lucrurile aceste vulgare îl 

· · plictiseau, dar' Yamaki nu !'a lăsat cu nici un 
chip. Afară de asta, Chiiiwa nu venisa încă 
şi Takeo simtea acum mai mult ca ori când' 
nevoia ca să vorbească cu el. ' 

„R O M A N lJ L „ 

poliţa expirase de mai multe zile, 'totu~i debi
torul nu se prezentase ca s'o plătească. ba ple
case fără să lase urme, astfel că, cu multă pă
rere de rău, a fost silit să se prezinte celui ce 
o girase, ca să fie plătită. Polita era în toată re
gula, iscălitura părea autentică, şi scrisoarea 
ce necunoscutul a arătat, era fără urme de în· 
<loială scrisă de mâna lui Chijiwa. Surprins, 
Takeo vru să clarifice afacerea, si a aflat că 
nici mama sa, şi nici agentul Tazaki. nu împu
terniciseră" pe Chijiwa să se servească de si
gilul lui Takeo. faptul acesta. legat cu ceiace 

. se SiJUnea pe socoteala lui Chijiwa, îl făcu să 
vază limpede adevărata stare de lucruri. In a
ceiaşi zi. a căµtat să se întâlnească cu Chijiwa, 
dar n'a putut să-l găsească; a primit însă o 
scrisoare dela vărul său, în care îi da întâlnire 
în casa Yamaki. 

Takeo avea de gând să-i vorbească fără 
înconjur, şi să o isprăvească pentru totdeauna 
cu dânsul. 

Ohijiwa întârziase mult. 
Takeo. profitând de o ocazie că nimeni nu-! 

observa, eşi din casă şi porni pe o alee ce du
cea pe o colină, printre două siruri de bambu. 
Pe fată i se vedea oboseala şi indignarea. ln 
vârful colinei era un pavilion ascuns în ederă. 
Intră şi se aşeză pe un scaun, cu gândul să se 
odihnească în mijlocul tăcerei ce durmea acolo. 
După puţin, pe aleea ce venea din partea cea
laltă a colinei auzi nişte paşi grăbiţi şi în uşe 
apăru !0-Toyo. Părul ei, pieptănat cu shi
mada îi acoperea capul; era îmbrăcată cu o 
roche de crep lila, care forma trei fuste şi ne
dându-şi sama de contrastul ce făcea îmbră
cămintea ei elegantă si bogată, cu atitudinea sa 
vulgară, se opri mândră ·În fata tânărului. In
cruntă uşor din sprâncene şi zise ironic: 
~ Insfârşit! 

Duminecă, 16 Maiu 1915. 

POST A ADMINISTRA TIEI. 

Teodor Mişcoiu, Seleuş. Am primit 14 cor. 
în abonament până la 31 Mai a. c. 

Ambrosiu Papp, Tănkăd. Am primit 17.60 c. 
Îli abonament până la 30 Iunie 1915. 
. Danii! Şandru, Gergelyfftia. Am primit 7 cor. 
m abonament până la 30 Iunie a. c. 

Nicolae Ticaciu, Olâhujfalu. Am primit 8 cor. 
in abonament până la 30 Iunie a. c. 

Trăită Pigli, Bucovăt. Am primit' 4.80 cor. 
în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Nicolae Radici, Juriova. Am primit 15 cor . 
în abonament până la 12 Iulie a. c. 

Gavril Selegianu, Timişoara. Am primit 7 
cor. în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Const. Vasiu, Jădani. Am primit 2.40 cor. 
în abonament pe luna Mai a. c. 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

.Anunţ.· 

IN f ARMACIA mea din Oyula· 
fehervâr află aplicare momentană · 
un magister sau un coleg fără di
plomă. Salar 220-260 cor. Comli
tiuni favorabile. 

Aviz. 

VIRGIL VLAD, 
farmacist. 

Takeo, care nu clipise la bubuiturile tunului 
de calibru 30, tresări văzându-se atacat astfel, 
şi întorcându-i spatele, vru să plece fără să C. 
zică nici o vorbă. f afa alergă după el: 

Aduc la cunoştinţă că din 1 Mai a 
mi-am strămutat 

cancelaria advocaţială 
- Takeo-san ! 
- Ce doreşti? 
- Tata vrea să-ti arăt grădina. 
- Dta ?„. mie ?„. Mulţumesc, dar te rog sâ 

nu te deranjezi. 
- Insă„„ 
- Te rog să mă laşi... prefer să rămân sin-

gur. 
Un refuz aşa de categoric, ar fi învins pe 

cea mai desăvârşită seducătoare, da·r Toyo nu 
vrea să piarză ocazia, cu nici un preţ. 

- Nu ştiu de ce vrei să fugi de mine„. 
Takeo nu răspunse. 
Zece ani mai nainte, pe când baronul Ka

\vashima era prefect şi Yamaki slujbaş sub 
dânsul, Takeo se întâlnea des cu mica Toyo şi 
dese ori o năcăja sau o ciupea, cum fac băeţii 
cu fetele când sunt mici; uneori o făcea să 
plângă, dar în fond nu o ura. Toyo, în inima sa, 
.păstrase de pe atunci o dragoste pentru bă
iatul care o năcăjea, şi caTe acum se făcuse 
bărbat şi avea titlul de baron. Oricât ar fi fost 
de nebăgător în samă, Takeo gichise ce se 
petrecea în inima fetei şi era cu multă băgare 
de seamă ori de câte ori se întâlnea cu dânsa 
în casa Y amaki. Azi însă, a fost surprins ca în-
tr 'o cursă. 

După un răstimp, Takeo zise: 
- fug de dta? Nu am nici un motiv să fug.„ 

Mă duc unde îmi place, iată totul. 
- Eşti arogant. 
Takeo îşi dădu sama de situatia ridicolă !n 

care se găsea şi vru să plece, dar nu isbuti' 
dânsul era în mâinile fetei care-l persecuta. ii 
veni o idee şi zise: 

- Chijiwa n'a venit încă? Te rog, 0-Toyo-
san; vezi dacă a sosit. 

- Chijiwa n'o să vie decât pe înserate. 
- Vine des la voi? 
- Da, des. Chiar şi ieri a fost aici şi a vor- '1 

bit mult cu tata. 
. - Da? ... Poate că o fi venit. Te rog să te 

în Cetate, strada Rudolf (Rezso utca) Nr. 1. 
Dr. Petru Preda, 

advocat 
Timişoara (Temesvar). 

:· ~~ ··. 1·•1.'.' ... ,._t .. ...... t•t.·~ ~-.,:."· .. ~ ~:~ .. ·".'···' 

La Librăria Concordia Arad, 
se află de vtinzare propi,se (co
recte) pentru exa1nene. Suta bu
căţi costă Cor. 1·20. Pentru porto 
să se adauge 30 jileri, recoman
dat 55 f iteri. 

•• „„„ ... „„ ... „„„. 

ln atenf iun ea 
negustorilor I 

Câteva zile după ce socrul său îi spm:,ese ce 
auzise de Ohijiwa, lui Takeo i se prezentă un 
necunoscut, cu o geantă de piele de crocodil 
după gât, şi-i spuse că a venit ca să încaseze 
o polită de 3000 de yen iscălită de Yasuhiko 
C~ijiwa şi ~ira~ă. cu 1mmele lui Takeo Kawa- : 
shnna. Sub 1sclahtura girului era pusă pecetia 1 

lui Takeo. Necunoscutul spuse că cu toate că : 

duci să vezi. \ 

= ~~nTr~ ~~c? . 11 
- Pentru că dta vrei să te scapi de mine. 

Cu toate că d-ta nu vei fi având nici o sim
patie pentru mine şi cu toate că pe Nami-ko : 
o găseşti foarte frumoasă, totuşi. din partea 
d-tale nu este frumos să mă Pespingi astfel„. 

(Va urma) • 

Acoperirea trebuinţelor de 
ciocoladă şi zaluzri.cale pen
tru preţuri de fabric4. ·• • · 
In depozit: Kugler, Hel
ler, T rirth şi M anner. :: :: 

OÂBOR MIKL6S Arad 
' Piaţa Andrdssy~ colţu.I Salaa utcza 

Telefon 1059. Telefon 1059. 
(Oa 2270) 

• 
; ; 
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LA „LIBRĂRIA CONCORDIA'' 
AR AD, STRADA DEÂK FERENC NUMĂRUL 20 
SE AFLĂ DE VÂNZARE CĂRŢI DE 
RUGĂCIUNI, BISERICEŞTI, LITERARE, POPULARE ETC. 

ftl. Ciura. > ln rbboiu c • . . . . . • 
Henrik Sienkiewicz. , Prin foc lşi sabie•. 

Roman în 4 volume • . . • • • . 
Henrik Sienkiewicz. >Potopule. Roman ln 

4 volume • . . • . „. . . . . . 
Henrik Sienkiewicz. 1 Prinsoarea«. (judecata 

lui Jupiter) . • . . . . . • . . . 
Ioan Agârbiceanu. >Arhangheliic. Roman 

din viaţa românilor ardeleni . . • . 
Ioan Agârbiceanu. >Schiţe şi povestiri> . 
Ion Dragoslav. >Volintirii< . . . . . . 
Delavrancea. >Viforule. Dramă în 4 acte 
D: D. Pătrăşcanu. , Timotheiu Mucenicule 
I. Irimescu - Cândeşti. >Pe drumurile 

cadrilaterului c, Impresii şi note . • • 
Haralamb O. Lecca. >Dincoloc. Din Du· 

năre 'n Balcani • . . • . . • . . 
Ooethe. > Faustc. Tragedie. Traducere tn 

versuri de Ion Gorun • . • • . • 
Ion Oorun. , Robinson în ţara Românescăc 

Povestire din zilei' noastre • • . • 
O. Rotită. >Poeziic • • • • • 
OeBrge Coşbuc. >Răsbolul nostru pentru 

neatârnarec . • . • • • • 
Oeorge Coşbuc. >Crestomaţie pentru toţii 
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românii e • . . • . • . . · - 90 
Becescll Oh. Silvan. >ln faţa mortei>. Nu-
r vele . . . . . . . . . ·. . . . t 50 
Ioan Adam. >Pe lingă vatrăe, Pilde şi 

glume ţărăneşti • . . . • • • • . 
V. Alexandri. >Poezii populare ale româ· 

nilor • . • • . . . . . • 
Ion Bârseanul. , Dor pustiu e • • 
Ouy fie Maupassant. „ Povestiri alesec 

Trad. de M. Sadoveanu • • • 
Jon t:iocdrlan. >Traiul nostruc • , . . . 
S. Mehedinţi. >Către noua generaţiec 
M. Sadoveanu ,floare ofilltăc. Roman 
> > >Povestiri de searăc • • 

C. Sandu-Aldea. >Ape marie • • . • 
Vasilie Pop. >Iubirea e biruitoaree • • . 
I. SlavicL >Marac Roman • . • . . 
Alexandru T. Stamatiad. >Din trâmbiţe 

de aurc. Poeme • . • • • • . • • 
N. N. Beldiceanu. >Chilia dragostiic • • 
Ioan Adam. >Vorbe de clade . • . 
Cum să trăim? ·Sfaturi medicale• de 

Doctorul F. Oriinfeld • . . . . :-. 
M. Maeterlinck. >Ciclul morţiic Trad. de 

A. T. Stamatiad • • . • : • • . . 
N. Iorga. >Oameni cari au foste. Amin· 

tiri şi comemorări . . • . . . • • 
N. Bălcescu. >Istoria românilor sub Mihai 
Vodă Viteazul • • . . . . . • . 

I. A. Basarabescu. • Vulturiic. Schiţe şi 
nuvele . . . . . . . . . . . . 

N. Iorga. 'Istoria armatei romineşti Vol l.c 
Ludovic Dauş. >Străbunii« Roman . . • 
Ioan Ciocârlan. >Inimă de Mamă•. Schiţe 

şi nuvele . • . . • • • . 
Bjornstjeme Bjornson •Synnove Solbi-

kkene. Trad. de N. Ciotori. . . . 
D. N. Ciotori >Calea Robilor< Poveşti . 
Octav Minar. >Eminescu în faţa justiţidc 
Natalia Negru. • Mărturislric. Nuvele • 

> > >fab'okl sau biserica d n 
catacombe< • . • . • . . . • . 

Constantin I. A. Nottara. >De dincolo 
de moarte• . . . . . • • . 

R. Rosetti. >Păcatele Sulgerului • 
Th. D. Speranţiă. 11Alte anecdote popularec 
> > > >Anecdote de poste . • 

M. Lungianu. >Zile seninec. Icoane dela 
ţari . . . . . . . . . . . . 

Mihail Eminescu. >Lumină de Iunie. Poezii 
Nicolae Filimon. >Ciocoii vechi şi noi, 

sau ce naşte din pisică şoareci mânâocic 
I. L Caragiale. > Teatruc. Opere complete 

• 
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I. L. Caragiale. >Momente, schiţe, amin-
tirii<. Opere complete • • • • • • 2· -

Ioan Adam. >Năzuinţic . • • . . • • 1.50 
N. Petra-Petrescu. >Ilie Marine. Istorioară 

pentru tinerime . • . • • • • • • 1 ·50 

Jules Verne. >Cinci săptămAni în balonc. 
Călătorie de descoperie in Africa de 3 
Englezi (Biblioteca pentru toţi numeri 
494·8). Operă premiată de Academia 
franceză . . . . • . . • . . . l '50 

A. de Herz. >Bunicule. Comedie în 3 acte 2·
Em. 08rleanu. >Cea d'ntâi durere«. Nuvele 

şi schiţe. Ediţia a li-a întregită . . • 1 ·so 
Delavrancea. >Luceafărule, Dramă in 5 

acte . • . . . . . . • . • . . 2·50 
Delavrancea. >Linişte. Trubadurul. Stăpâ-

pânea odatăc . • . . . . . . . 2'50 
Delavrancea. >lrinele. Comedie în 3 acte 2·50 
P. Locusteanu. >Suntem nebunie. Schiţe 

umoristice • . . • • • . . . . 1 "50 
Victor Eftimiu. >Achime. Tragi-comedie 

în 3 acte • . . • . • . . • • • 1 ·25 
Ioan Al. de Lemenyi. , Poezii c . . . • 1 ·50 
Dr. Ioan Lupaş. >Viaţa unei mame cre

dincioase • • • • . . • . . • • -·30 
D,, Ioan Lupaş. >Spice din istoria noas· 

tră bisericească • • . . . . • . . - ·30 
Zotti Hodoş. >Masa ieftmăc. Gătirea mân· 

cărilor de dulce şi de post. Reţete de 
bucate simple şi bune . . • l "20 

St. O. Iosif. , Poezllc . . . • . . • 2.50 
Conan Doyle. , Duettc. Ro~an. Tradus 

de V. Onişor . • • • • • . . . l '60 
Pompiliu Eliade. >Cu privire la Maurice 
Maeterlinck . . • . . • . • • . . 1 ·-
L. Rebreanu. >Frământări< • . . . 1 ·50 
Dr. Valeriu Seni. >Critica unei lecţlic. ln· 

drumări practice . • . • . . . -.60 
Anecdote poporale, de Fabiu Sanjoanu .. -"32 
Robilfson Crusoe, sau aventurile minunate 

ale unui naufragiat eu 6 chipuri • • - ·70 
Ţiganiada sau Alexandria ţigănească . -·so 
Alexandria. Viaţa, faptele şi întâmplările 

lui Alexandru-cel-Mare Macedonean -·60 

Din publicaţiunile soc. >STEAUAc a 20 fil. nrul. 

Nrul. 
2 P. Dulju. >Foloasele învlţăturilc. 
4 Ioan ffaşeganu. >Grădina de legumec. 
5 Dr. I. Felix. 1Medicul poporului«. 

19 Oeorge Coşbuc. >S11perstiţiunile păgubitoare 
ale poporului nostruc. 

20 Viaţa şi faptele lui Antim Ivireanul, metro· 
politul Ungrovlahiei. 

22 Em. Oârleanu, >Amintiri şl schiţec, 
24 Din .legendele neart.Ului Hohenzoller~ pre

lucrare de St. O. Iosif; 
25 Flori şi poveşti de Ioan Dragoslav. 
26 Din Bucovina de altă dată, de Ioan Gră-

madă. 
27 Românii de peste Carpaţi de I. Slavici 
29 Povestea cerului de Victor Anestin 
30 Povestiri de I. Agârbiceanu 
32 Ostaşii noştri. • 
34 Istoria literaturii române moderne de prof. 

Dr. N. I. Apostolescu 
35 Boalele ochilor şi îngrijirea lof de prof Dr. 

O Stănculeanu, 
30 Snoave de P. Oirboviceanu şi O. I. Chelaru. 
37 Viaţa şi faptele lui Andrei Şaguna de Dr. 

I. Lupaş. 
Poveşti ardeleneşti Culese din gura po-

porului de Ioan Pop Reteganul 5 vol. 2·50 
Poveşti poporale din Bănat Culese din 

f.u~ 1f.op~rul.ui. de •. ~· _o~an.ă :a~e~ 1 ·to 
~~~cd~~ • ..••••••• -~ 
Traista cu poveşti istorice. . • • . . -·50 
Balade poporale. Culese d n gura popo-

rului bănaţean • . • . . . . . . -·60 
Inimioara, adecă floarea poeziei naţionale 

din cei mai buni sciitorl români • '- ·oo 

Pag.1. 

Cântece religwase, poporale şi un bun sfat _..·50 
Mintea şi norocul, precum şi alte 12 po· 

veşti poporale . . . . . . . . . - ·40 
Povestea Codreanului Poveste precum şi 

anecdote, poezii poporale şi poveţe . -·24 
Poezii şi cântece poporale, din Băn!t . . -·50 
164 strigături şi uituri, culese din ţinutul 

Zarandului . . . . . . • . • . -·24 
Cea mai nouă carte de visuri . • • . - 32 
Istoria lui Arghir şi Elena . • • • • -·Jo 
Dr. /. /arnik Urban şi A Bdrseanu. Doine 

şi strigături din Ardeal. Cu peste 400 
pagini . . . . . . . . . 1 ·JO 

Păscdlie poporală. . . . . . . • . -·12 
Culegere din cele mai frumoase poveşti 

de Ioan Bota . . • . . . . . . • -60 
Coriolan Brediceanu. >Peatra credinţele. 

Istorioară din viaţa poporului . • . • -·50 
Coriolan Brediceanu >Firae, Nuvelă din 

popor . . . . . . • . . . . • -.24 
Roata norocului, sau aflarea dorinţei Hoa-

stre . . . • . . . • • • . . . - .80 
Insula morţilor. . . . • . • . . • -·so 
Andrei cel răsfăţat . • . . • . . • -.JO 
Fătfrrmos' ain lacrimă. Poveste de Emi-

nescu . . • . . . . . • . . • -·20 
Năzdreveniile lui Toporâşte . . . . , -·Jo 
Popa care ştie carte şi Ion Isteţul. Poveşti 

poporale . . . . . . . . . • • • - .14 
Culegere de diferite cdntece . . • • • - ·10 
Biblia cea Mare. Sfânta scriptură a vechi-

ului şi noului testament. Legată. Cu 
peste 1000 pagini . • • . . • . • 2·
T ot acesta format mare, cu litere mari, 
legată • . • • • • . . • . • • 6.-

Simbolul credinţei, din cuvintele şi lnţele-
sul Sfintei Scripturi de Oh. Joandrea 
(Aprob. de Ven. Cons. Diecezan) . • 2·50 

Noul aşezământ, (noul testament) Legată 1 ·20 
Noul aşezământ şi psalmii. Lfgată • • 1·40 
Noul testament şi psalmii. Legată • • . -·70 
Cartea psalmilor. Legată • . • • • • -·10 
Cele 4 Evanghelii Legată . . . • . • -·10 
Mli.ntuirea sufletului. Ca1te de rugăciuni. 

Legată . . . . . . . . . . . . · - ·ta 
Cartea psalmilor tradusă dupl textul ori-

ginal . • . . . . . . . . . . -·to 
Sfânta Evanghelie a Dlui şi Mântuitorul 

nostru Isus Christos scrisă de Sfântul 
Ioan . . . • . . • . . • . . -·to 

Sfânta Evanghelie a Olui în Mântuitorul 
nostru Isus Christos scrisă de Sfântul 
Mateiu . . . . „ . . . . . . . -·to 

Sfânta Evanghelie a Dlui în Mântuitorul 
nostru Isus Christos scrisă de Sfântul 
Luca • . . • • . • . . . • • - ·10 

Carte de rugăciuni pentru folosul şi mân· 
găerea fiecarui creştin întocmitl de lero
diachonul Damaschin din Sfânta Măni-
stire Sinaia. Ltgatl Cor. 2·50 în piele 5" -

Carte de rugăciuni pentru tinerimea evla· 
vioasă de un prieten al copiilor. Cu 
mai multe icoane. Legată • • . • . -'44 

Cuvinte folositoare şi de suf et mântu · 
itoare. Culese din sfintele scripturi de 
Sm. Monahul Isaia. Legatl . • • • ·-·eo 

Rugăciuni pentru soldaţi. Legată . . . -·24 
Culegere de cântări bisericeşti. Legată . - ·30 
Viaţa prea cuvioasei maicei noastre Ma-

riti Egiptence. Legată . . . . . . -'32 
Cele cinsprezece suferinţe ascunse ale lui 

Isus Christos . . . . ; • • . • -·Jo 
Din minunile Maicei Domnului. Legată -·40 
Mdntuirea sufletului de vămile văzduhului. 

Rugăciuni .....••. · .. -.16 
Zidirea lumei. Cele 12 Vireri . . . . -·t6 
Taina celor 12 Vineri mari şi rugăciune 

pentru vremuri grele. Legată • • . . -·20 
Povăţuitor la împărăţia cerurilor . . • -'60 

, Pentru porto să se adauge de fiecare carte 

10-20-30 fii. Pentru celea trimise sub bandă <+ nerecomandate) librăria nu ia asupra sa nici 
o răspundere. Pentru recomandare să se adauge 
separat 25 fii. de pachet (pJnă la 1 kgr.) 
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• RENUf~IIELE GHETE TURUL --------
CONDUC 
PRETUTINDENI 

.. -m • • • 

• ,,TURUL'' 
FABRICĂ DE GHETE SOC. PE 

llCTll TIMISDllRI. 

Cea mai mare fabrică de ghete 
tn monarhie. 

13 O sucursale proprii . 
.~~~~~ Anual se fabrică 90J OOO perechi . 

.-:::,;; 12 O O muncitori şi impiegaţi„ 

Magazin sucursală: 

în ARAD. 
în Palatul Minoritilor, 

' bulev. Andrassy nr. 13. -VINURI BANCA NAŢIONALĂ A ROltlANIEI. 
vechi •• n.ou.i de vâ:ndu't. 

AdresaţivA cu toată încrederea la proprie
tarul de vii din Şiria (Vilagos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 

1914. 
SITUATIUNE SUMARA. 

' 1915. 

VI nurl vechi din anlf 1911 - 1912 
Vin alb - - - ·84 -·72 
RizUng - - - -·86 -•74 
Roşu de M:lnlş - UiO 1·20 
Carbenet - - 1·40 --

Vinuri vechi şi nou din anul 1914. 
Vin alb - - - -·68 -·58 
Rizliog - - - -·70 -·so 
ŞHier - - - -·74 - •64 

Rachiuri. 
Rachiu de tren ..:._ - - 2·20 
Rachiu de treve specialitate - 2'60 
Expediez la dorinţă tn sticle şi în canti-

tate mai mică vin. 
Vinul se expdiează cu rambursă dela 50 

litri tn sus sub îngrijirea mea proprie. 
V ase dau împrumut pe timp de două luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 

:ae M7 Pe'tPu Ben.ea 
propr. şi neg. de vinuri 
Vt.Iaao• (Arad m). 

~----------------------

SALON
-cremă t cor.30 fii. 
-poudră t „ 30 „ 
-săpun t „ - „ 
-maniciir 65 fii. 

Comandele clin provincie se expe
:: diază zilnic în mod prompt. :: 

Far1oacia la „Sf. Francisc" I 8dd a pesta, iml erar J ul O ii lli nr ul"~~,; I -

19 Aprilie 

212506433 

765926 
18544863€ 

45553 599 

11924059 

ACTIV 
155 864 433 l l aur (monete) • 157 697 155 

- stoc „ (depozitat) • 12 610 OOO 
- metalic „ (lingouri) • 140 OOO 

56 642 OOO l trate şi disponibil cm Id. ci aur 71144 991 
Argint şi dive1se monede· • 
Efecte scontate . • • • . 

43 88~ 800 lmpr. pe 1f, publ. tn ct. crt: 60 497 400 { 

24 668 600 lmpr. pe ef. publice • • 28 463100 } 

20 894 999 22 987 601 din c:are nu 1'au ridicat 111 26 491 588 14 OOO 812 

lmprum. Stc1tului de-15 milioane firii dobândă (1901) 
„ „ 11 cnt crt pe ~onurl de tezaur 4% aur (1914) 

1197217 4 . Efectele Capit&lului social ·. . 
16 862 377 Efectele fondului de rezervi 
4045 281 • • am.ort. imoilil. mobiL şi maşinilor 
6 719 67(] Imobile • • • • 
1 046 390 Mobilier şi maşini de imprimerie • 
1 203 826 Cheltuieli de Administraţiune 

. ' 

122 535 237 Eefecte şi alte valori tn păstrare • 
Bonuri de tezaur 4°10 aur tn gaj p. Imprum. Statului 

133 615 100 Efecte în gaj şi tn păstrare provizorie • 
17 27 4 499 Conturi curente • 
21 331 363 Conturi de valori 

7 698 152 Conturi diverse . 

800502722 

12000000 
36 fl89 4(18 

5383 298 
420937610 

3 634 464 
9 561 717 

256150337 
ă5845888 

800502 722 

PA.SIV 
Capital • • :' 
Fond de rezervă • . 
Fondul amort. imobil. mobil. şi maşinilor 
Bilete de bancă tn circulaţiune • . 
Dobânzi şi beneficii diverse . 
Conturi curente şi recipise la vedare • 
Efecte şi alte valori de restituit . 
Conturi diverse • 

Tu:a: Scont 6°/0, Dob&oda 7'/1 

11 Aprilie 18 A rilie 

23998614 

72652 
226034571 

51889469 

112739 
160617967 
11545075 
16523277 
8970781 
6734109 
1096656 

92i252 
128832141 
20000000 
164373564 
23269479 
22035681 
3076084 

5246391 

11273 95 
165617967 
11493075 
16501277 

• 73968 281 
6734109 
109665 
1110317 

129178241 
200000000 
16416901 
2208085 
22530624 
2986562 

1800595 499 1305428 09 

12000000 
39 500365 

5 740096 
621539 97( 

4 790 772 
57 323 658 

493 205 705 
66494933 

12000 
39 594 33;-
5760326 

625138 61~ 
5113222 

57228031 
493 347255 

67246315 

1300595499 1305428099 

Cea mai buni api de dintl premiati la mai multe I 
e»poziţif lnternaţfonale ca cele mai mari distincţii. 

S<><> ce>i--. 
plătesc aceluia care după întrebuinţarea 

' 
.av.>

1 
• .,., .... ~~~{. P i ~ t u r ă p e s ti c I ă 

apei de dinţi BARTILLAS 
-·o sticli 80 fii.- mai are durere · 
: de dinţi sau miroasi gura. : 

Ed. Bartilla-Winkler's Nachf. 
•• •• L. PLAN ' .. •• 

Wien, X. Goethegasse 7. 
Se poate cumpăra în toate apotecile şi drogheriile. ~ se ceară 
pronunţat Apa\ de dinţi Bartllla; pentru denunţarile falsificaţi- ' 
lor plâtesc onorar bun. ln comunele în cari nu se poate dpăta 
această apă trimit franco 7 sticle penfru preţul 5 cor. 80 fii. 

şi atelier mozaic 
"9tnl blsettcl tl alte tehui •• cltJJrt. 

AdJustare ca sdcli •ecoratlvl la sdl ANTIC li 
MODERN I• cadnl de ARAMA t1 PLUMB. ca 

fl"•hrll CBllTIUMle exec11ll 

RUHR es SPl']'Z 
Budapest, VIU., Ltliom-u. 2~ sz. 

/ 

Proiecte „ ltfel..-Cta ll'•dl-

<R• I~t-60). 
Tiparul tiposuaflei --~Concordia" societate pe actu ~ AracL =~, Edlt0.:~resooosabil: LAURENTIU LUCA. 

" • 

I \ 

'1 


