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,,Principiul naţionalităţilor''. 
- Un articol semnificativ al „Viitorului". -

Reproducem mai jos în întregime un important ar
ti~ol apărut în „ Viitornl'', organul partidului liberal 
român. 

Acum câteva ziiile ma1rele ziar francez 
„Le Temps'' discuta problemele diverse ce se 
vor pune .cu prileju1l determinărei nouilor ho
tare dintre statele beligerante. 

Recunoscând că principiul naţionalităţilor 
trebue să fie Ia temelia însăş a prefacerilor 
teritor~ale viitoare ziaru!l parisian ada:ogă că: 
„ar fi greu ca acest principiu singur să ab
soarbă atenţia viitorului congres, căci va tre
bui examinat 1m întreg complex de alte con
diţiuni economice, maritime, industriale, co
merciale cari şi ele au luat o imvortanţă de 
primul rând în viaţa statelor sau în rapor
turile dintre ele". 

Situaţia neamului nostru împrăştiat, prin 
nesfârşitele frărnâ·ntări a'le trecutului, în cele 
patru colţuri ale Orientului e111rnpea111, ne si
.Jeşte mai mult decât pe oricari alţii la 
triumful definWv ad unui principiu, care a 
ajutait fa -renaşterea statului român modern. 
Dair dacă - Î'n linii ma'fi - soarta ne este 
legată de servirea unei politici întemeiate pe 
„principiul naţionalităţilor", nu trebue să ui
tăm - după cum foa1rte hi1ne .arată marele 
ziar francez -· - că în regilementarea defini
tivă şi de detaliu a fruntarHlor viitoare intră 
şi alţi faictori, a căror importanţă este netă
gă<luită. 

O fruntarie, mai ales, trebue să fie uşor 
de apărat. Şi în această privinţă avem o pHdă 
instructivă din trecutul nostm apropilat. frun-

GREVA. 
„Pe străzi se plimbă lumea şi străzile sunt pline, 
Pe străzi se plimbă lumea şi par'că pe oricare, . 
II sfăşle aceleaşi probleme-ametltoare-

Pe pletrlle tocite, pe umedul asfalt, 
Răsună paşli, unul mal straniu ca cellalt„. 
Răsună paşli repezi, ori bolnavi şi încetl 
lnspre enigma oarbă a vecinicei vletl.„. 

De unde-atâta lume? De unde vin mâhniti?-
De ce-s ·atât de palizi cu ochi bolnavi şi grel?.H. 
De unde vin acuma şi unde se duc el, 
Cu bratele-atârnate, in gânduri adâncltl?I'". 

Un sgomot surd şi straniu în ăst stupar enorm 
Se sbate lări pace pe străzile solemne, 
Pe unde desnădejdea a pus eterne semne-. 
Şi zllnlclle drame in veci nu mal adorm„H 

Dar ceasurile-arare . s'aud sunând în turlă, 

ln turla aurită a negrei catedrale 
Şi peste-oraşul negru se pierd, se pierd cu Jale, 
Iar lacomele fabrici de-o vreme nu mal urlă-
Se odihnesc acuma adânc, şi nu mal urlă...o 

Numărul poporal pe 1 an 4. cor. 

taria deschisă, pe care ne-a hărăzit'o ccmgre
sul din Berlin, a fost desigur uoo din conside
ratiunile cari ne-au silit să participăm la eve
nimentele din 1913, statoirniciind astfel :--
chiar în afairă de !limitele revendicărilor noa
stre naţiona'le -. hotarul României dintre Du
năre şi mare. Numai împrejurări priincioase 
şi asigurări temeBnice, ne-ar fi determinat să 
renunţăm la acţiunea de atund. 

Daică in vechea linie Ostrov-Mangalia am 
fi putu găsi o serioasă garanţie pentru viitor 
nimeni n'ar fi gândit să întindă peste satele 
turceşti şi bulgăreşti, d~n Cadriiiater, stăpâ
nirea românească. Şi nimeni n'ar fi voit să 
1provoace o încordare de raporturi cu un stat 
vecin, cu care am î1ntreţinut şi vooi î·ntreţine 

relatiuni de prietenie tocmai pentru că nimic 
nu contribue la o -luptă de interese între am
uele state, cari ·au de satisfăcut din contra 
nnulte nevoi comune. 

AipiJicarea i·ntegrală a principiului naţio

naiJităţilor ne-air fi putut de -altfel îndrepta o
chii spre zări îndepărtate: spre regiunile din 
Macedonia unde trăieşte o viguroasă popu
lati une românească sau poate - dacă ar fi 
biruit sugestiunile ce cu atâta insistentă se 
îndreptau asupră-ne la un moment dat - că

tre Românii din Valea Timoczilui. 
Oricât am dori o normală şi îndreptăţită 

Femei cu.obrail de ceară, 
Femei cu bluze rupte, 
S'opresc privind multlmea cu reci priviri de fiare, 
Cu toată nebunia revoltei milenare._ 
ŞI pleacă-apoi ursuze, se duce fiecare, 
lntocmal ca 'n ajunul unei grozave lupte
Se duce fiecare in griji . neîntrerupte, 
Se duce fiecare, 
Cu visul către-o lume ·de llbertătl barbare.-· 

De unde vine-această sălbatică multlme, 
La care până-acum.a nu se gândise nlme?
Oe unde vine astăzi cu-ale mizeriei semne, 
De.şi poartă Iar revolta pe străztle solemne?!.„ 

Unde? ln ce prăpastii? Unde 'ncăpură? Unde?
Aceste brate negre, robuste şi fecunde?_ 
Ce Iad le-a pus la muncă 1,!1-apol le-a dat afară, 
Prin crudu-oraş să-şi poarte robia seculară?.
Ce negustor satanic?-
Ce monstru 'ntre neghiobi, 
lşl bate Joc de-aceste trudite-armii de robi?„ •• 
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viaţă naţiooolă 'R01mânil-0r ,de pretutindeni, 
statul românesc însă nu are revendicări ted
toria1e de sprijinit în sudul Dunărei. Hotarul 
·natural şi puternic, Dună.rea - cel puţin în 
ce ne priveşte - pune o piedecă fatală apli
cărei stri:cte a principiului naţiona1itătilor. 

Pentru drearpta aplicare a acestui mare 
principiu trebue să se ţie seamă, în primul rând, 
<.le majoritatea populaţiunei aflată într'o re
giune de sine stătătoare. ln fr.anţa, nimeni 
n'a putut gândi să ia Ital·iei o parte di·n valea 
Aostei cupri1nzâoo câteva saite franceze, prin
se în mijlocwl unei populaţiuni italiene. 

Dar în limitele fixate - din punct de 
vedere naţional - de majoritatea popula
ţiunei, vin să se precizeze amănuntele hotă
rîte fie de condiţiunile geografice, fie de ne
voile strategice, economice, maritime, indu
striale şi uneori chiar sociale ale regiunei. 

o pildă vie de însemnătatea condiţiunilor 
economice, ne-o dă situaţiunea creiată nouă 
prin tratatul dela Adrianopol, care ne în
străina stăpânirea gurilor Dunărei. Chiar 
dacă populaţiunea din această regiune ar fi 
avut o altă naţionalitate, se înţelege bine cât 
de anemiată ar fi fost viaţa statului nostru, 

în afară de această stăpânire. 
Şi apoi reven:dicărrle Rusiei cu privire la 

strâmtori sau la Constantinopol de ce consi
deraţiuni altele sunt legate, decât de consi
deraţiuni strategice şi economice? Insăş ati
tudinea Italiei este o hotărîtoare dovadă, în 
această privinţă. 

Ce monstru-I schilodeşte, prln crudele uzine, 
Făr' a le da vre-odată nădejdea de mal bine?!-

I-aud par'că ln noapte c~m pe sub geam iml trec, 
I-aud cum trec prin ploae, cu pasul greu tl sec„,_ 
Văd mânlle lor negre, văd bluzele lor rupte 
ŞI inteleg durerea teribilei lor lupte-

$1 cum se duc pe stradă prin dreptul porţii mele, 
Văd in răsbolul mare, văd massele enorme, 
Cum schimbă-ale robiei apăsătoare forme, 
Prin fluvii mari de sânge, sub roşlle drapele,_ 

$1 tot mal multi trec par'că pe străztle 'noptate 
$1 tot mal multi trec par'că, şi ou se mal opresc'" 
li cheamă ceva mare, ceva bogat, ceresc-
Spre luml unde domneşte barbari libertate- • 

Trec totl tăcutt tl palizi, 
Trec muti pe strada moartl, 
Sătul de pAne-amară, de munci blăstămată-
$1 ml-au făcut sărmanii, un scurt popas La poartl 
In drumul lor vremelnic spre-eternul: Niciodată!„„ 

A. COTRUS. 
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Pag. 2. 

Toate statele sunt ţinute fără îndoială 

să aibă în de aproape vedere chestiuni de a 
căror dreaptă şi chibzuită rezolvare depinde 
liniştea şi propăşirea lor viitoare. 

In cursul vremurilor, scurse până astăzi, 
sunt regiuni cari şi-au format o viaţă a parte. 

Un întreg trecut a plămă<lit acolo o or
ganizaţiune socială şi economică cu un ca
racter propriu; tradiţiuni puternice au cimen
tat legături indisolubile. In afară de o con
ştiinţă naţională înrădăcinată adânc într'o 
populaţiune având în majoritate o origină co
mună sunt şi alte mari nevoi a căror satis
facţiune ar fi periclitată prin desmembrări 
pornite din consideraţiuni de o vremelnică 
oportunitate. Sunt centre administrative, eco
nomice sau culturale, cari au luat în mod 
natural, într'un lung şir de ani, o aşa desvol
tare şi au stabilit aşa relaţiuni, încât des
prinderea for din mijfocul unei regi un; în care 
trăesc şi asupra căreia radiază, le poate stinge 
şi lor şi regiunei întregi însăş viaţa. 

Drumuri de fier, căi de comunicaţiune flu
vială, anumite condiţiuni economice, politice 
sau strategice, face - repetăm - ca în
treaga regiune să constitue un tot aşa de 
strâns unit încât ştirbirea lui poate consti
tui pentru mai târziu nu numai prilej de per- I 
manente şi periculoase fricţiuni cu vecinii, dar I 
şi o piedecă de neînvins pentru o normală 
propăşire viitoare. 

Cu ocaziunea fixării frunitairiHor de mâne 
- în noua organizare internaţională -. va 
trebui prin urmare, în afară de „principiul 
naţionalităţilor", cum cu temei arăta marele 
ziar parizian „Le Temps" să se ţie seamă 
şi de alte consideraţiuni, fără de cari alcă
tuirea viitoare s'ar resimţi de lipsuri cu grave 
urmări. 

Nu este popor, care în pragul sacrificiilor 
dureroase ce va consimţi să nu-şi îndrepte 
privirile - cu legitimă îngrijorare -· la pers
pectivele încă nedesluşite ale viitorului. 

Cronică ştllntlfică. 

Un copil fără creer. 
Jnvătatii L. Edinger si B. Fischer au făcut o 

dare de seamă extraordinară în revistele „Pflii
ger's Archiv" şi „Naturwissenschaften" asupra 
unui caz unic în felul său. · 

făcând autopsia unui copil de 3 ani şi 9 
luni nu au găsit nici cea mai mică urmă de creer 
în craniul acestui copil, lipsind complect par
tea sistemului nervos central numită de anato
mişti neencefal. 

Se stie că paleencefalul, comun tuturor ver- 1 
tebratelor, există singur numai la peşti unde Io- i 
c~1ie.~t~ t?~te functiuni!e .°~.cesare. con~e~văriţ j 
v1et11 md1v1duale. La amf1b11, reptile, pasari s1 I 
mamifere sediul acestor functiuni mai supe
rioare se găseşte în circumvolutiunile neence- I 
falului, care se desvoltă tot mai mult. 

fiziologiştii au făcut·nenumărate experiente 
pentru a dovedi că viata e posibilă si fără 
creeri. filozofii din antichitate încă dela Hip
pocrat considerau creerul ca sediul sufletului. 
filozofii din timpul Renasterii si Descartes în 
secolul XVII admiteau existenta unor fluide 
particulare stăpânitoare ale funcţiunilor vitale. 
Observatiile anatomice moderne au arătat că 
at9nci când judecata nu mai este normală, cum 

I 
I 

c la un nebun, există totdeauna o leziune a 
creerului şi că inteligenta sclipitoare nu se va • 

„:ROMÂNUL" 

„Către amicii noştri Sârbi"~ 
Cu Privire la pretenţiunile formulate de Italia, 

asupra coastei Dalmatlei. 

- Un important articol al ziarului „Bir]evia 
Viedomosti". -

Sub acest titlu ziarul rusesc „Bir/evia Viedomosti" 
ale cărui strânse legături cu ministerul de externe sunt 
binecunoscute, puJ:IJică următorul articol foarte inte
sant: 

„Zilele acestea ziarele 'noastre au publicat tele
grame din Niş în cari se vorbea de nemulţumirea 
cercurilor guvernamentale şi politice sârbeşti pro
vocate de svonurile relative '10. o eventuală în
ţelegere cu Italia şi statele aliate, deoarece con
form acestei înţelegeri, Italiei i s'ar fi promis nu 
numai Trientul şi Triestul, ci şi litoralul Croaţiei 
şi DaJmatiei până la Spalato. Sârbii revoltaţi, au 
arătat că prin o asemenea înţelegere s'ar călca 
principiwL eliberării tuturor popoarelor slave, cari 
/scoşi de sub stăpânirea Austriecilor vor trece 
imediat sub aceea a Italienilor. 

E cu neputinţă de calculat serviciile aduse de 

Vineri, 21 Maiu 1915. 

în situatia răsboiului, e foarte importantă pentru 
tripla înţelegere. Poate nu importă prin sine cât 
prin efectele sale morale, importantă prin faptul, I că va provoca probabil intervenţia unui şir întreg 

1 de state. lnsă această intervenţie din nenorocire, 
trebuie să o cumpărăm. De sigur mult mai bine 
2'r fi fost să fi avut acest sprijin militar al Italiei 
în mod gratuit. Insă ce e de făcut când ea îşi cu
noaşte valoarea şi îşi cere o plată atât de bogată? 

I Să refuzăm acest sprijin capital, num?.i în nu
l mel:e principiilor abstracte, sau chiar în numele 
Î principiilor aşa de scumpe ca• cel al naţionalită
I tilor, ar fi de sigur idiot. Principalul trebuie să fie 

I 
scopul: să terminăm cu bine şi cât se poate mai 
repede acest răsboiu. In fata acestui scop impor-

1 tanţa tuturor celorlalte este prea palidă. 
Intervenţia Italiei ne apropie de acest scop. De 

a•ceea trebuie s'o dobândim. Şi dacă dobândirea 
ei nu se poate face decât prin cedarea chiar şi a 
ţărilor locuite de Slavi, ei bine noi nu. ne putem opri 
de a face acest sacrificiu. Ni se pare că a dis
cuta un asemenea punct de vedere, a încerca să 

1 rămânem pe terenul politicei reale, e aiproape cu 
neputintă. 

Sârbi în acest răsboiu. DaJCă n'ar fi fost eroismul Cât priveşte interesel.e Slavilor, cari din nefe
Sârbilor, Austro-Germanii ar fi întins mâna peste 

1 
ricire vor suferi mult pe urma trecerei litoralului 

cadavrele şi ruinele sârbeşti şi gratie obicinuitei Dalmatiei la Italia, trebuie să avem în vedere ur
tolerante a Bulgarilor, aliaţilor lor Turci, ceea ce mătoarele consideraţiuni: 
ar fi făcut cru răsboiul să ia cu totul altă înfăti- Eliberarea popoarelor slave şi mai ales a: celor 
şare. Turcii ar fi devenit cu aijutomli larg al Nemţi- de sub jugul austriac într'adevăr a fost şi mai este 
lor mult mai puternici, Bulgaria s'ar fi apropiat şi pentru unii lozinca răsboiului actual. Insă se pune 
mai mult de puterile centrale, iar România, din întrebarea: întrucât aceste popoare au răspuns la 
cauza poziţiei Bulgariei, şi-ar fi schimbat şi ea a- încercările noastre în această direcţie? După noi, 
titudinea1; toate acestea apoi ar fi avut o influentă afară de câteva exceptiuni, n'au răspuns de loc. 
hotărîtoare asupra atitudinei Italiei, şi altele. /sb11cnirea solidarităţii slave, aşteptată de multi 

In scurt: întreaga înfăţişare a răsboiului ar fi entuziaşti, n' a avut loc, şi tocmai ea trebuia să 
fost al:ta. Iată ce a făcut o tară mică, dar eroică. producă prăbuşirea monarhiei habsburgice. 
Serbia şi Belgia nu numai că au dovedit lumei erois-
mul şi sacrificiul de cari sunt în stare, nu numai Slavli din Aastro-Ungaria s'au luptat şi se luptă 
că au dat o lectie tuturor natiunilor din lume, dar foarte dârji contra noastră: 
au şi influentat în mod hotărîtor asupra rezulta- ':ie zice că terorizarea este cauza atitu-
tului răsboiului. <linei lor răsboinice contra noastră, dar această 

Dând în felul acesta poporului frate şi aliat tot cauză nu poate să fie adevărată. Socotim mai de 
ce i se cuvine, noi avem dreptul cu atât mai mult grabă că, calllza abţinerii Slavilor din Austro-Un
să spunem sincer tot ce trebuie să spunem în urma garia de a trece în partea noastră, este simplă: ei 
telegramelor cari ne anunţă cele ce s'au petrecut nu tin de loc să fie eliberaţi de un jug care pare 
la Niş. să fie numai o părere. 

• 
Sârbii nu sunt multumiti de oferta ce s'a făcut 

Italiei de a i se ceda litora:l:ul Dadmatiei. Acest li
toral, afirmă ei, este locuit exclusiv de către Slavi, 
şi prin cedarea lui către Italia, Slavii vor fi din nou 
înstrăinaţi, ei nu-şi vor schimba decât jugul, pe 
când situatia lor va fi aceeaş. Principiul naţiona
lităţilor va fi călcat, lozinca în numele căreia se 
.face răsboiul, va fi cu desăvârşire părăsită. 

In momentul de fată lupta se dă contra Ger
maniei şi Austro-Ungariei. Intervenţia Italiei, care 
focurte lesne poate deveni „punctul de schimbare" 

găsi în niste insi a căror creer e ramolit sau I 
petrificat. Există deci o legătură netăgăduită 1 
între creer şi facultăţile mintale. Lăsând deci 1 

la o parte teoriile cari aparţin mai mult de do
meniul metafizicei putem repeta cugetarea lui 
Pascal care rezumă tot ce ştim despre fizio
logia creerului: 

„Nu ne putem gândi fără cap". 
flourens în 1840 a făcut o mulţime de ex

perienţe interesante. Extirpând emisferele cere
brale unei găini, aiceasta trăi 10 luni după ope
raţie. Tăierea creerului nu e de loc dureroasă; 
astfel un chirurg poate să scoată bucăţi de 
materie cerebrale din craniul unui ca.I care con
tinuă să mănâ11ce din iesle ca şi cum nu l-ar 
atinge cineva. O broască fără creer e ca trăs
nită; dacă o atingi, sare; dacă o pui în apă pe 
spate, se răstoarnă şi înoată până la mal. Un 
porumbel fără creer e somnoros; când îl arunci 
în aer bate din aripi dar nu poate sbura mult 
timp şi cade obosit. 

Goltz a extirpat creerul unui câne care a 
trăit 3 ani după această operatie. Cânele mai 
păstra un număr de funcţiuni autonome. Cânele 
se ducea în locurile învecinate şi se întorcea 
fără să se rătăcească, putea chiar să suie pe 
garduri deşi nu le vedea. Urina şi materiile 
fecale erau evacuate într'un mod normal; aţi
pea şi dormea ca întotdeauna; farfuria cu mân
care o golia într'o clipă dupăce i se punea botul 
în contact cu ea, cânele fiind lipsit de vedere, 

De aci concluzia, care trebuie să fie foarte 

simplă: 

/nainte de a li Slavi şi slavofili, şi noi trebuie 
să fim Ruşi şi rusofili. 

Noi nu putem lăsa pe mâna duşmanului pe cei 
ce se luptă cu noi, însă să „eliberăm" numaidecât . 
pe Slavi, aceasta nu credem că suntem obligaţi. 
Deci şi populaţia Dalmatiei care nu ne-a ajutat ab
solut cu nimic contra duşmanului nu ne prea in
teresează, o vom scăpa de neplăcerile jugului ita
lian numai dacă se va putea. 

miros şi gust. Ii mai rămăsese doar 2 ·simţuri: 
simţul tactului al cărui sediu e în măduva ·spi
nării şi auzul cu sediul în protuberanţa anulară 
(bulbul rnchidian sau continuarea măduvei în 
cutia craniană). Cânele lui Ooltz a rămas le
gendar în analele fiziologiei. 

De multe ori s'au observat copii fără creer 
dar n'au trăit decât câteva zile. Un copil de 4 
ani fără creer este însă mai mult decât sen
zaţional. Atât prin examenul macroscopic cât 
şi cel microscopic nu s'au găsit nici cea mai 
mică urmă de neencefal. Emisferele cerebrale 
erau degenerate în cişti cu pereţi subţiri, nişte 
beşici lipsite de substanţă măduvoasă, necon
tinând nici o fibră nervoasă. Orbitele ilirami
dale lipsiau cu totul, din contră paleencefalul 
era destul de desvoltat în toate părţile ca la un 
copil de 2 ani. 

E interesant de ştiut că această fiintă ome
nească era mai neputincioasă decât câinele lui 
Goltz. Copilul dormea mereu, bratele lui de 
abia se mişcau, mâinile n'au apucat nici un lu
cru ca mâinutele altor copii. Dela vârsta de un 
an copilul nu înceta să ţipe. Era de a1uns a-l 
apuca de, cap pentru a-l face să tacă, alt mijloc 
fiind imposibil de întrebuinţat neputându-se ni
meni înţelege cu acest copil lipsit de darul în
telegerii. 

Moartea i-a fost folositoare acestui copil fără 
creeri, fără senzaţii, cu o viată moartă, într'o 
lume fără lumină şi zgomote. A pierdut doar 
câtiva ani de chin. Epsilon. 
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Vineri, 21 Maiu 1915. 

Iar dacă împrejurările vor fi de aşa natură încât 
să putem ob(ine ajutorul Italiei numai cu pre(ul 
Dalmatiei, - nu vom sta o clipă la îndoială şi o 
vom face. 

Intrucât îi priveşte pe amicii noştri Sârbi, le 
vom spune următoarele: 

Meritele voastre fată de scopul comun sunt e
norme, credem chiar că ajutorul ce ne-ati dat 
nici nu poaite fi pretuit; to tuş să se ştie: 

Marele răsboiu s' a început şi se Iace din cauza 
voastră a tuturor Sârbilor. Din cauza voastră, la 
urma urmelor, se varsă din îmbelşug sângele, se 
distrug statele, rămân fără pdne şi fără acoperiş 
sutele de mii şi milioane de suflete, se distrug re
zultatele culturei seculare, se distrug bogiifiile adu
nate în timp de secole, lumea întreagă e plină de 
lacrimi şi blesteme. Toate aceste nenorociri voi 
le-aţi provocat. 

Acum nu mai îngreuiaţi situaţia aliatilor vo
ştri cari sunt de ajuns ameninţaţi de flaciirile in
cendiului provocat de voi. Nu cereti dela noi impo
sibilu~~ nu ne mai vorbiţi de principii cari n' au nici 
un rost în viata reală a faptelor. 

Dati-ne voie să vă reamintim că şi aşa ati com
plicat în destul problema, prin perseverenta voa
stră în chestia fatală a Macedoniei. Nu schim
bati pozitia luată de noi fată de Bulgaria. Rolul a
cesteia, în răsboiul european, nu va fi uitat, vă a
sigurăm, de întreaiga Rusie, pentru care Bulgaria 
este ştearsă din rândul popoarelor slave. Totuş 
trebuie să adăugăm că, dacă în momentul când 
s'a început răsboiul, voi ati fi recunoscut posibili
tatea unei înteliegeri în chestia Macedoniei, dacă 
voi nu v'ati fi opus cu încăpăţinare sfaturilor noa
stre amica1le, absolut nu s'ar fi întâmplat probabil 
multe din cele ce s'au întâm'plat; şi, cine ştie, poate 
că Bulgarii de mult ar fi fost alături de Rusia şi 
de voi. 

Insă ceea ce a trecut, nu se mai poate întoarce; 
în mod pacinic voi nu veti putea rezolva niciodată 
chestiai macedoneană. 

Vă cerem acum numai un singur lucru: 
Să nu ne mai creati noui greutăti asemănă

toare cu aceea a chestiei macedonene. Trebuie să 
întelegeti că viata are şi cere compromisuri, că 
din ele e făcută toată realitatea, şi că formulele 
cele maii frumoase şi mai atrăgătoare devin vătă
mătoare dacă se încearcă să fie puse în cadrul 
prea îngust al vietei. 

„ 
Ziarul „Rjeci" din Moscova, organul dlui Miliu

kow şeful cadetilor ruşi, anunţă că acum câteva 
zile 'a sosit la Petrograd o misiune diplomatică 
sârbă compusă din fostul ministru Stoianovici şi 
profesorul Belici, însărcinată de guvernul sârb să 
arate oamenilor de stat ruşi, că Serbia se va OPll· 
ne cu ultima energie, ca cele mai înalte ale ei in
rese naţionale şi economice să fie sacrificate în 
folosul Italiei nunwi pentru a asigura combinaţiu
nile diplomatice ale triplei întelegeri. 

Delegaţiunea aceasta a fost primită între altii 
şi de dnii Neratov, a:jutorul dlui Sassanov şi Gul
chievici, şeful sectiunei balcanice din ministerur 
de externe, cărora au arătat impresia deprimantă 
nrodusă în Serbia de svonurile după cari tripla 
Înte1:egere a promis Italiei teritorii slavone dela 
litoralul Mărei Adriatice între cari şi Dalmatia. 
Comisiunea a declarat apoi că întrucât aceste svo· 
nuri au produs mare agitatie în Serbia, nu e ex
clus ca guvernul sub presiunea opiniei publice sll 
încheie pace separat cu Austro-Ungaria. 

In urma acestor decla.ratiuni - continuă zia
rul „R.ieci" interesantele sate comunicări, - dnii 
Neratov şi Gulchievici au răspuns delegaţilor sârbi 
că R.usia în vederea încheierii unei păci cât mai 
apropiate s' a văwt nevoită să sacrifice interesele 
slavone la marea Adriatică, deoarece intrarea Ha
ldei în răsboiu ar grăbi încheierea păcii, aş.a1 că Ser
bia care în orice caz va obtine acces în marea 
Adriatică, să se resemneze, căci interesele trivlei 
intelegeri cer aceasta. 

Di'plomatii ruşi :aru mai arătat delegatiunei -sâr
be, că ameninţarea cu încheierea unei pilei sepa
rate cu Austro-Ungaria nu emoţionează pe R.usia, 
Îllirucdt acest act necugetat va însemna în prima 
linie distrugerea Serbiei. 

,~OMÂNUL" 

Italia in llacări ! 
Ultimele consfătuiri. - Luarea de măsuri În 

vederea răsboiului. 
„Pester Lloyd'' află din Chiasso: Ziarul 

„Corriere delia Sera" scrie: Alaltăieri a avut 
loc o conferenţă la locuinta printului Biilow, 
ambasadorul Germaniei, la care a luat parte 
secretarul ambasadei austro-ungare, reprezen
tantul Bavariei şi deputatul din Reichstag Erz
berger. La ora 4 d. a. secretarul ambasadei 
noastre a vizitat pe d. Sonnino; apoi d. Sonnino, 
ministrul de externe italian, a avut o întreve
dere cu printul Glzyka, ministrul României în 
Roma. 

Submarine austro-ungare În 
Mediterana~ 

Lugano. - „Corriere d'Jtalia" află din Si
racuza: In Mediterana se semnalează apariţia 
unor submarine austro-ungare. O flotilă fran
ceză de torpiloare a plecat în căutarea lor. 

Raporturile turco-italiene. 

Constantinopol. - Ieri la ora 4 d. a. marele 
vizir a făcut o vizită dlui Garroni, consulul Ita
liei. 

Consiliu de miniştri in permanentă. 
- Luarea de măsuri În vederea 

răsboiului. 

Roma. - Membrii cabinetului Salandra s' au 
zntrunit în consiliu de miniştri. Consiliul a ho
tărît că fiind momentul suprem al crizei mem
brii cabinetzdui să stee în permanentă laolaltă. 
Acest consiliu permanent de miniştri se va tine 
până la rezolvirea crizei. ln numă!uf său. de ţer~ 
Monitorul oficial" italian comumca ordmatcum 

'!ninisteriale cari în caz de răsboiu vor face ne
cesare întroducerea de măsuri excepţionale. 

Papa va părăsi Roma? 

Roma. - Din cercurile Vaticamdui a trans
pirat ştirea până acum neconfirmată, că în caz 
de răsboiu între Italia şi monarhie papa Bene
dict XV nu va rămâne în Roma, ci pentru durata 
răsboiului va părăsi Vaticanul stabilirulu-se îll 
Spania. 

Declaratia dlui de Giers. 

Geneva. - Intr'o convorbire pe care cores
pondentul din Roma al lui „Le Matin" a avut~o 
cu noui ambasador rus d. de Giers, acesta con
siliază Franţa că ar fi o incorectitate dacă o 
putere străină ar vrea să influinţeze prea mult 
asupra guvernului italian. 

Italia ştie bine - a spus d. de Oiers - ceeace 
va trebui să facă şi ea singură va lua 1hotărî
rea. iNu este permis ca cineva să se ingereze 
în afacerile cari privesc hotărîrea soartei ei, ca 
nu cumva mai târziu cineva să-şi poată face 
imputări. 

Un curier al tarului la Roma. 
Bucureşti. - Ieri a trecut prin Bucureşti un 

aghiotant al farului, care ca curier special are 
o misiune la Roma, unde va preda regelui Victor 
Emanuel un autograf al ţarului. 

Măsuri În vederea răsboiului. 
Frankfurt. - Lui „Fr. Z.'' i se anuntă din 

Roma: Un autograf regal ordonă tinerea mai 
curând a examenelor pentru medicinisti. 

In toate oraşele se Înfiintează comitete de 
ajutoare. 

Ion I. C. Brătianu. 
In ultimul număr al revistei „Cronica" d. 

/. N. Theodorescu-Â.rghezi reliefând figura 
actualului prim-ministru al ·României aşa cum 
se degajează din vâltoarea evenimentelor de 
până acum, scrie următoarele: 

„Autoritatea pe care o degaja acest ministru 
cu vocea totuş dulce şi cu gesturile sobre, era 
cunoscută şi nu oricine şi-a explicat-o fără să 
însumeze în analiză şi prestigiul numelui său 
politic. 

Dela răsboiu încoace însă, prezidând sub doi 

Pag. 3. 

regi acelaş guvern, având să lupte cu dificul.tă(i 
necunoscute nici unui cabinet până azi, cu îm
prejurările crâncene actuale şi să facă f a(ă unei 
~ituaţii diplomatice din cele mai grele ce a putut 
cunoaşte o tarii mică şi un stat recent, zidit în
tre două împărătii uriaşe şi antagoniste, făni 
să-şi amendeze sentimentele şi să uite în acest 
sinistru învălmăşag nici viitorul neamului ve 
care îl cinsteşte - Ion Brătianu, atacat şi sus
pectat, a crescut, liniştit în conştiin(ă, şi cu 
mijloacele blânde, neobişnuite vremurilor de tra- · 
gedie, ca o figură mare într' adevăr. 

Nu ştim să fi putut să aibă vre-unul din poli
ticii noştri în acelaş timp şi atâta răbdare, şi 
atâta politeţă, şi atâta priveghere, atâta vir
tuozitate în dibăcie, de câtă a dat dovadă d. 
Brătianu în zece luni de răsturnare şi distrugere 
mondială. 

Apăsat şi constrâns din afară, asal.tat şi pri
gonit din interior legat acolo, dator aci către 
ţară: o datorie multiplă - astăzi poate să fie 
socotit ca un victorios. 

dpera de pace şi de tirade a produs câtevrz 
personalităţi politice relative, la noi. Pentm 
prima-oară un guvern românesc se miisoard 
cu iscusinţa, cu tirănia şi cu autoritatea istorică 
a Europii. Cine n' ar fi făcut o greşală, cine n' ar 
fi dat într'un laţ din sutele câte se întind, invizi-· 
bile, zilnic, sub paşii României? 

D. Brătianu a ştiut să aibă atitudinea bărba
ţilor de stat ml.evăraţi, pe care îi păstrează cul
turii generale istoria tuturor neanwrilor valide". 

-·--·--=--=--=== =-=~::::.--==--==:,.:::-===== 

Scrisori din Grecia. 
Interesele Greciei şi pretentiunile Rusiei. - Mi
siunea principelui Oeorge la Paris. - Compen
satiunile formulate de Orecia. - Pentru ce d. 

Venizeios nu poate conta pe Macedoneni 
la alegeri. 

Atena, 15 Mai n. 

Oficiosul „Ruskoe Slovo" ce apare în .Mos
cova, ocupându-se de atitudinea viitoare a 
Greciei fată de evenimentele la ordinea zilei, 
dupăce arată că misiunea principelui George 
la Paris a eşuat complect, scrie următoarele: 

„Principele George s'a dus la ~aris cu mi
siunea bine determinată, de a convmge guver
nele francez şi englez să admită în totalitatea 
lor, condiţiunile formulate de actualul guvern 
elen de acord cu regele Constantin, pentru in
trarea Greciei în actiune. Principele George, 
a mai fost însărcinat de fratele său să convingă 
cabinetele din Paris şi Londra, că pretentiunile 
Rusiei de stă.pânire absolută a Constantinopo
li:lui şi Dardanelelor sunt exagerat•e astfel. c: 
Ariglia şi franta să ia măsuri în consecmb 
pentru ca ele să nu se realizeze, scăpând astfel 
ţările "balcanice de tirănia Rusiei. 

In ceeace priveşte compensaţiunile formulate 
de Grecia, ele se rezumă astfel: Grecia să ob
ţină avantagii şi un rol preponderent în ~mi
nistra(ia strâmtorilor; să i se dea Albama de 
sud cum şi întinse teritorii în Asia mică, pentru 
ca astfel devenind un stat puternic, să poată 
contrabal.ansa în interesul Franţei şi al AngUei, 
influenta J<usiei în Balcani. _ 

Pri'n.cipele George în timpul tratativelor an
gajate, a declarat că dacă cerer~le gu~ernului 
elen vur fi acceptate de franta şi Anglia, Gre
cia este gata în orice moment să intre în ac
ţiune contra Turciei. 

Din fericire însă machinaţiunile Greciei, de a 
provoca neînţelegeri între aliati în privinta 
soartei viitoare a Constantinopolului şi Darda
nelelor au dat complect fiasco, aşa că misiunea 
principelui George la Paris, se poate considera 
ca deîinitiv eşuată. 

Ceva mai mult, propunerile Greciei au fă
cut o rea impresie la Paris, Londra şi Petro· 
grad, puterile triplei-în(elegeri având încă odat<l 
ocazia să se convingă de nesinceritatea Greciei". 

• 
Bătrânul St. Dragumis, care a primit în ur

ma rugămintelor făcute de către populaţia din 

' ! 
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politică pentru a-şi pune activitatea în servi
ciul cauzei partidului „independent" din Ma
·cedonia, a făcut următoarele declaraţii ziarului 
„Acropolis": 

Programul partidului politic macedonean 
independent cuprinde trei puncte princip<:tle: 

a) re1Xzrarea tuturor iregularităţilor din Ma
cedonia; 

b) lu.area tuturor măsurilor pentru bunul mers 
al, afacerilor din punctul de vedere al interese
lor macedonene, şi 

c) asigurarea i11tegritătii teritoriale a Mace
doniei. 

n. Dragumis a declarat că programul „lnde
pendentilor" se apropie mai mult de cel gu
vernamental, decât de cel venizelist, şi aceasta 
din două motive: 

1. Cd Venizelos s' a gândit să cedeze teritorii 
din Macedonia în schimbul unor compensaţii 
ridicole şi 

2. Că îndreptarea răului făcut în Macedonia 
combate tocmai politica macedoneană a lui V e
nizelos, care din nefericire lua măsuri în aceastd 
tară fără a cunoaşte persoanele şi lucrurile. 

· B~t'fânul Oragomis a arătat în fine că depu
taţii macedoneni venind la Atena şi examinând 
lucrurile în mod minuţios, vor putea să cola
boreze cu unul sau cu cellalt partid, după cum 
vor putea rămâne neurri dacă permit circum
stanţele. 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

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

Budapesta, 19 Maiu. - Se comunică dela cartierul 
general: Trupele aliate cari au înaintat pe malul ostic 
al Sanului au respins peste Lubacovka considerabile 
forte ruseşti, cari ieri din nou li s'au împotrivit spre 
nordost dela Jaroslau. Am ocupat Sieniava, am fortat 
şi aci trecerea peste San; în aceas~ă ciocnire am cap
turat 7000 de Ruşi şi 8 tunuri. Dimineata am respins în 
mod sângeros tentativele de atac ale inamicului. La 
cursul superior al Dnistrului, în regiunea Stry-ului lupte 
sunt încă în curgere. Coloanele noastre în ofensivă 

spre nord dela Sambor au luat cu asalt mai multe înd.1-
timi şi au ocupat mai multe localităti de ale Ruşilor, 

pe cari aceştia le apărau cu tenacitate. Suntem în luptă 
în regiunea muntoasă dela Kielte, în Polonia rusească. 

• 
Berlin, 19 Maiu. - Se comunică dela marele car

tier general: 
.Pe teatrul occidental: Spre nord dela Ypern, luptele 

ce se dau pe malul ostic ~l canalului decurg favorabil 
pentru noi. Spre sud dela Neuwe-Chapelle, după un 
puternic foc de artilerie Englezii au iniţiat noui atacuri, 
pe cari pretutindenea le-am respins. Pe înălţimea Lo
retto am ocupat câteva tranşee inamice; în aceste lupte 
am capturat 2 mitraliere. Puternicul atac francez dat 
împotriva poziţiilor noastre spre sud dela Neuville s'a 
prăbuşit sub focul nostru cu foarte grave pierderi pentru 
inamic. In Bois-de-Pretre focul nostru a zădărnicit un 
atac nocturn al Francezilor. 

Pe frontul oriental: Ue frontul Shagori-Prauenburg 
ieri puternice forte inamice au stat în luptă. Spre nord 
şi spre sud dela Niemen lupta e în curgere. 

Pe frontul sudoriental: Ieri, Ruşii prin contraatacuri 
au încercat să oprească înaintarea trupelor noastre ce 
înaintează peste San şi spre nord dela Przemysl. Toate 
aceste atacuri au eşuat cu grave pierderi pentru inamic. 
In luptele date în cele din urmă două zile de către o 
divizie compusă din Hanoverieni şi Oldenburgieni pentru 
trecerea peste San, aceasta a capturat 7000 de Ruşi, 4 
tunuri şi 28 mitraliere, 

Lângă Pilita şi cursul superior al Vistulei, precum şi 
spre sudost dela Przemysl lupta e încă în curgere. 

Revolutia în Portugalia. 
Rotterdam. - ,,Times" scrie după informa

tiunile ce le primeşte <lin Madrid, că lipsesc încă 
ştiri exacte despre evenimentele ce se petrec în 
Portugalia. fapt e că revoluţia a apucat putere 
în întreagă republica şi situaţia în Portugalia 
e foarte îngrfjitoare. 

Ruşii au debarcat trupe la Inidia. 
Lugano. - După o telegramă din Bucureşti 

Ruşii au debaircat trupe la Inidia. Trupele a
ceste au fost transportate din Sebastopol ,pe &i 
de vapoare. 

Tarul se găseşte iarăş în iront. 
Petrograd. - Ţarul Nicolae a sosit în front 

pentru ca să viziteze şi îmbărbăteze trupele •. 

Inăbuşirea revolutiei albaneze. 
Corfu. - Din Brindsi au plecat spre trmnul 

albanez 5 vase de răsboiu italiene, pentru ca 
să înăbuşe revoluţia Albanezilor. 

Răsboiul italo-turc - iminent. 
Roma. - „Corriere delia Sera" e informat 

din sursă diplomatică, că Italia va cere expli
catii dela Turcia pentru răscoalele din Libia 
şi Tripolis . .Probabil că prin chestia aceasta se 
va forta isbucnirea răsboiului între Turcia şi 
Italia. 

Antanta atâtă Japonia împotriva Turciei. 
Roma. - Agentia din Petrograd publică câ

teva descoperiri senzaţionale. După informa
tiunile ce le-a primit, antanta ar fi făcut demer
suri ca Japonia să-i declare răsboiu Turciei. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 20 Maiu 19l5. 

Decoratie saxonă pentru M. Sa monarhul. 
Se anunţă din Viena: Ministrul saxon la Vie
na, contele Rex s'a prezentat în audientă spe
cială la M. Sa monarhul, inmânându-i M. Sale 
cea mai înaltă decoraţie saxonă: orucea de ca
valer şi crucea mare a ordinului Sitului Hein
rich. 

Lista prtsonierilor din Przemysl. Se anunfil 
din Viena: ·Ieri a sosit la ministerul de răsboiu 
dela Crucea roşie rusească din Petrograd o 
f}(J.rte din lista prisonierilor f ăcu(i de Ruşi în 
Przemysl. Lista sosită cuprinde numele a 2400 
ofiţeri, cu note despre cei bolnavi. Locul wzde 
se găsesc prisonierii nu se spune în listă. Lista 
va fi publicată ca adaos la cea mai apropiată 
listă de perdere. 

Mandatul cercului Caransebeş. Se anunţă 
din Lugoş că partidul guvernamental l'a candi
dat în cercul electoral al Caransebeşului de
venit vacant prin renunţarea la mandat a fo
stului deputat Burdia Szilârd, pe baronul Emil 
Baumgarten. 

Abuzuri în comitatul Zemplen. „Bud. Tud." 
anu_ntă: In comita tul Zemplen s 'au ridicat plân
geri, că la :reevirarea vitelor de tăiat pentru 
arn:ia~ă singuratici funcţionari au sprijinit prin 
act1v1tatea IOT srăduinta singuraticilor vânză
tori, care tindea să excludă orice concurentă. 
. Penţr? constat~rea stării faptice a plânge

rilor. ministrul. ~e mt.erne l'a trimis la fata lo
culu1 pe cons11ierul de sectiune Dr. Valentin 
llosvay, care a făcut cercetare în trei cercuri 
pretoriale ale comitatului. 

In baza acestei cercetări prefectul comita
tul~i a pornit cercetare disciplinară împotriva 
mai multor funcţionari ai comitatului şi a câ
torva notari comunali. 

Ultima oră. 
SUPUŞII AUSTRO-UNGARI AU PĂRĂSIT 

ITALIA. 

Geneva. - Âg. Havas anuntă: Jnainte cu 3 
{Zile ambasadorul monarhiei a îndrumat supuşii 
austro-ungari din Italia să ia pregătirile de ple-
care. 

A INVINS PARTIDUL INTERVENTIONIST. 

Roma. - „Pol. Hiroda" anuntă: Marti d. 
Salandra a invitat Preşedintii partidelor la o con
ferenţă în care le-a comunicat hotărârea luată 
de guvern şi Coroană; preşedintii partidelor 
şi-au convocat apoi partidele; lnterventicniştii 
au fost în majoritate fată de neutralii rămaşi 
iără de conducător. Partidul guvernamental va 
tine azi o conferentă înainte de Întrunirea Ca-

IN AŞTEPTAREA ORDINULUI DE MOBILIZARE 

Milano. - Ziarele din nordul Italiei aşteapt:\ 
proc!amurea mobilizării generale a armatei ita
liene. 

AMBASADORUL AUSTRO-UNGAR 
GATA DE PLECARE. 

Zilrich. - In 15 I. c. baronul Macchio, am
basadorul monarhiei a cerut dlui Sonnino, mi
nistrul de externe al Italiei explicatu relativ la 
întelegerea Italiei cu tripla-întele2ere. D. Son
nino a• declarat că va răspunde dacă cabinetul 
din nou Îşi va lua locul. Ziarele italieue pre
tind a şti, că răspunsul va fi acesta: Italia 
va- proceda duPă cum îl vor dicta interesele 
sale! Ambasadorul nostru va cere să i se ex
tradeze paşaportul. Afirmative un tren spectal 
pentru ambii ambasadori este pregătit. 

IT ALIA S' A LEGAT f AT Ă DE TRIPLA-INTE· 
LEGERE. - PÂNĂ IN ZIUA DE 24 MAIU 
IT ALIA SE OBLIGĂ SĂ A TACE MONARHIA. 

Milano. - „Popoto d'ltalia" a latnsat o bro- · 
şură, în care arată că Italia s'a legat fată de 
tripla inteleJtere că Până În 24 Maiu ea va a
tac@ monarhia. Tripla intelegere a pus În pers
pectivă_ Italiei deplina stăpânire în Adriatica, 
precum şi mari comPensatiunt teritoriale În A
sia·mică şi în Africa. Si în prezent ofiteri ai 
statului major italian petrec în Paris şi Londra. 

ULTIMATUL COMUN AL MONARHIEI $1 AL 
GERMANIEI. 

Basel. - Ba•ronul Macchio şi printul Biiiow 
au predat o notă comună dlui Sonnino. 

PRINTUL DE A V ARNA LA MONARHUL 
AUSTRO-UNGAR. 

Viena. - Monarhul a primit ieri într'o lungă 
audientă pe ambasadorul italian, printul de A varna. 

Ce pretind Italienii ? 
R.oma. - Fostul prim·ministru italian, d . 

Luzzati, a comunicat ziariştilor pretenţiunile 
ce Italia a făcut faţă de monarhie. 

Pretenţiunile ltaliii sunt următoarele : 
1. Italia ocupă imediat întreg 

Trentinul (împreună cu Trientul, 
Triestul şi Pola, şi oraşul Fiume), 
precum şi mai multe insule din 
Adriatică şi porturile maritime 
ale litoralului dalmatin. 

2. Austro=Ungaria renunţă la o 
interventie, fie directă, fie indirectă, 
în chestiile interne ale Serbiei. . 

3. Monarhia renunţă la politica 
ei balcanică îndreptată contra inte
reselor Italiei. 

4. Italia va avea mână liberă 
de a=şi apăra alături de tripla=În= 
ţelegere interesele ei în partea os
tică a Mediteranei împotriva Turciei. 

5. Italia va avea mână liberă 
în viitorul con~res al f ăcii, când 
Italia îşi rezervă dre1>tu să spriii· 
nească chestia Sertiiei şi chestia 
Belgiei. 

Părerea cercurilor berlineze. 
Berlin. - Cercurile poJ!tice şi 

întreagă ptess1. germani consideri 
inevitabil risboiul cu Italia. 
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