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Pricina răsboiului.*) 
Ştiinţa despre fiinţele vieţuitoare ·ne spune 

că ,răsboiul <lin ~ileie noastre îşi are explicaţie 
din legile veşnice a naturii. Răsboiul chiar 
aşa este un manifest necesar şi inevitabil ca 
şi căderea petrei aruncate, sau ca şi ruperea 
lamelei de oţel prea încordate. 

Ridicându-ne peste tot ce este materia.1, 
individual, ·egorst şi privind faptele decursive 1 
în înfăţişarea lor reală vom vedea numai de
cât că răsboiul actual îngrozitor este un fe
nomen al „luptei pentru existenţă" în o for
mă neobişnuită şi în proporţii îngrozitoare. .1 

Din învăţăturile, ce servesc de temei ştiin- · 
telor naturale, ştim că lupta pentru traiu este 
cMăuza inherentă şi indelebilă în viaţa indivi
zil01r preicum şi a speciilor. Această luptă este. 
îndreptată spre îndestulirea unor lipsuri natu
rale ori pentru suplementarea unor perderi de 
energie, de materie. Spre a putea suporta lupta 
este lipsă de o anumită organizaţie organică. 
In chipul acesta se naşte o luptă veşnică între 
vieţuitoare pentru ;aer, pentru apă,: pentru 
iacaşul de adăpost, pentru nutremânt, pentru 
căldură, pentru lumină, precum şi pentru alte 
bunătăţi a naturii, în care luptă învingerea 
este a acelora, cari sunt mai desăvârşiţi, cari 
mai bine ştiu a se adapta împrejurimei în cari 
· trăesc. De sub această lege fundamentală în 
viaţa· vieţuitoarelor nu se poate subtrage nime. 

Jntocmai ca şi speciile de animale şi nea
murile omeneşti, naţiunil.e sunt în o luptă a
priga veşnică, care luptă multă vreme stă 
latentă, şi numai atunci se provoacă când 
lup~ pentru trai e prea deplin pronunţată. 

•) Vezi buletinul ştiintelor naturale „Biologia răs- , 
boiului" 1915, fasc. 617-618 pag. 2-28. Budapesta.· 

Durerile răsboiului. 

ln casa orbilor ... 
Există oare o infirmitate mai îngrozitoare 

decât lipsa văzului? Lumea încetează cu tot 
farmecul ei cftnd ochii se închid; şi când se în
chid ferestrele sufletului dincolo de ele e tristeţea 
nopţilor făra sfârşit şi du.rerea apusurilor ce nu 
mai cunosc veselia. răsăritului de mâne ! 

Şi în această lamentabilă stare de suflet au 
căzut unii din eroii treziţi în tranşeele umede 
r.a dintr'un basm ce nu-l credeam posibil aevea. 

Aceşti eroi, cari vorbesc englezeşte şi fran
ţuzeşte, nemţeşte ori vre-o limbă oarecare numai 
de ei înteleasă, vorbită în depărtate oceane, ori 
pe căile misterioase ale Indiei brahmanice, -
aceşti eroi ai vremei noastre au cunoscut toate 
durerile; au cunoscut şi pe aceea de a pierde 
- unii din ei darul dumnezeesc al văzului. 

Gazele omorîtoare, proiectilele şrapnelelor 
şi mitralierelor, schijele din bombele enorme, au 
atins multora ochii, şi au ieşit din fronturile de 
glprie nu cu laurii pe frunte, ci cu bandajele cari 
acoperă ochii arşi, orbitele găurite, globurile 
oc\llare cu nervii paralizaţi. 
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Până când pe un neam nu îl ameninţă pri- De altă parte populaţia iute crescândă a 
mejdia perirei, până atunci lupta este domoală, Rusiei încă e o pricină a rasboiului de azi. In 
dar îndatăce „fiinţa" ori „nefiinţa" oarecui Europa vestică pro miile sunt 31 naşteri la 
neam ori peipor ajunge la răspântie, numai Germani, cari în Europa vestică şi centrală 
decât sbucneşte lupta înverşunată. au cea mai deasă naştere anuală. In Rusia pro 

Studiul vieţuitoareJJ:or protozoane, mezo- miile sunt 45 naşteri. Plusul naşterilor, -
zoane şi metazoane ne ofer pas de pas pilde suhtrăgând a decedaţilor - în Rusia se ri
măreţe despre marea şi înverşunata luptă dică anual la 2,015.000 pe când a triplei 
pentru trai. O asemenea pildă este în şirul ~lianţe 1,825.000. Rusia deci anual creşte 
metazoanelor şi răsboiul actual. cu 2 (două) milioane oameni, de aici ne ex-

Insuşirile eminente culturale, comerciale, plicăm tendinţa ei de expansiune_. Germania 
industriale, sociale a poporului german, l-au am văzut că ,are colonii înfloritoare unde îşi 
făcut mare, simpatic naţiunilor, protectorul poate coloniza' o parte mare din populaţia sa, 
intereselor de existenţă al statelor conştii de Rusia aceasta nu o poate face, până ce nu 
sine. ajunge la marea deschisă. Spre nord clima 

Patria străbună a poporului german de- aspră nu permite colonizare, spre ost în Sibe
vcni prea mică faţă de populaţia mereu eres- ria de asemenea, părţile sudice sunt îndesuite, 
cândă, de aici tendinţa poporului german du- aşa încât călcând trupurile noastre şi a ţerilor, 
pă colonizări pe diferite părţi a pământului. noue aliate, intenţionează să-şi deschidă ca-
0 tendinţă justă şi îndeplinită în <'J jumătate !ea spre marea-nordică, spre Oceanul-Atlan
de veac cu mult tact. Prin opera aceasta şi-a tic, prin Bosfor şi DairdaneJle să ajungă la ma
tras asupra sa atenţia ba chiar şi gelozia al-. rea deschisă mediteraneică. Aceasta este cheia 
tor popoare, cari se nizuiau după sceptrele politicei ruseşti, care totodată este o întregire 
domniei pământene. organică şi întrupată în politica engleză, 

Francezii, cunoscuţii adv~rsari ai Ger- având amândouă nizuinţa de a nimici Germa
manilor, în urma populaţiei mereu scăzânde nia. A'nexa Franţei, Belgiei, Serbie~, sunt, 
precum şi înfiltraţi cu curente degeneratoare accidente. Despre soldaţii Englezi se spune că 
moderne. nu se 'Vedeau întm atâta ameninţaţi încă şi în 1912 durmiau lângă tunuri, aştep
de expansiunea ·co1lonizătoa1re germană, tând momentul de atac. Aceasta stare reală 
precum se vedeau ameninţaţi, ba chiar a lucrurilor ne spune că şi de nu era atenta
indirect atacaţi: Englezii, dedaţi cu 9omnia tul din Serajevo, totuş în scurtă vreme s'ar fi 
lumii. Coloniile înfloritoare germane din Asia, aprins materia explosivă concentrată de de
Airica, America, Australia, populaţia vigu- cenii (v. op. c. p. 11.). 
roasă germană a devenit spin în ochiul po- ln lupta pentru existenţă am ajuns acest 
porului mondial mercantil englez. mamifost h1gmzitor al ei, când omenimea e 

Poporul german a simţit aceasta, de aici pe un grad înalt de cultură şi când naţiunile 
prevedea că va avea a da piept cu rivalii En- mari cari cu osârdie apărau şi păzeau ia.1-
glezi, de aici nu ne vom mira de organizaţia tarele culturii, le răstoarnă ou dobitocie ne
mare eminentă militară germană, ca în orice miloasă, pentru de a-şi bate joc de tot ceeace 
moment să p~ată răspunde adversarilor săi. I în evoluţia de mai multe mii de ·aini neamul 

Sărmani eroi! Nu veti mai putea vedea că
minul ce atâta l-aţi dorit; şi întorşi acasă vtli 
simboluri vii ai entuziasmului sfânt nu veţi mai 
putea vedea pe femeia ce o iubiţi, pe copilaşii 
ce-şi întind bratele spre bratele părintelui ce 
acuma de-abia pipăe realitatea! 

Pentru a face pe cât omeneşte posibil o viată 
mai dulce acestor nefericiţi, în franta s'au luat 
măsuri de ospitalizare a orbilor din răsboiu şi 
vechea mânăstire Saint-Chaterine adăposteşte 
- ne spun ziarele franceze - sub neagra ei 
faţadă pe aceia cari un glont de şrapnel sau o 
schi.iă de obuz i-a însemnat pentru toată viata 
cu sigilul orbiei. 

O uşă strâmtă cu tăbliţa „Casa convalescen
ţilor" se deschide: e lumina, parfumurile unei 
grădini adânci, cerul unei grădini de arbori ar
gintaţi de flori; e concertul mierlelor şi corul 
omenesc acompaniat de un piano ... Spitalul or
bilor e în sărbătoare. 

Sunt aci, în această veselă grădină, închisă 
de zidurile triste ale unei mănăstiri, vre-o cinci
zeci de orbi. fetele lor fără ochi ascultă discur
surile şi simt, h'iră să vadă, cum pe piepturi 
se prind medaliile militare ce răsplătesc virtu
ţile eroice. Dar eroii nu plâng, decât atunci când. 
se aud acordurile „Marseilezei..." 

Pretul unui exemplar IO fileri. .. 

Vizitatorul care descrie impresiunile sale in 
acest spital al mortilor între vii. ne arată ocu
paţiunile felurite ce le învaţă infirmii. 

Toţi, sau aproape toţi învată alfabetul 
Braille. pentru a putea ceti şi scrie în felul lor ... 
Altii învaţă felurite meserii... Un soldat orb, 
dela care voiam să cumpăr o perie, se simte 
ofensat: 

- Dar drept cine mă iei? Nu, nu-mi trebuie 
bani. ' 

- Dar aş voi. .. 
- Da ati voi să faceţi un oarecare schimb. 

Ei bine, atunci dă-mi un mic buchet de flori pen
tru a-l pune la pat. 

- Ce flori doreşti? 
- Mi-ar plăcea mărgărite galbene, - oh, 

cât sunt de frumoase! 
Şi lacomul de colori nu-şi dădea seama că 

simfonia caldă a roşului şi albastrului nu mai 
poate fi vre-odată înţeleasă de simturile lui vi
suale moarte! 

Orbii, însă, trebuie să trăiască. Şi statut. 
fireşte a crezut de a sa mare datorie, ca să nu 
lase pieritori de foame pe eroii ce l-au susţinut. 
De aceea s'au format şcoale profesionale pen
tru infirmi, în care orbii, şi alti nenorociţi în-
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omenesc a ţinut şi proclama1t, cu drept, de 
sfânt. 

Iată legea 1naturală a luptei pentru exis
·tenţă cum se marofestă <le 1neiilexibilă 
şi în gintea omenească, deşi sociolog-ilor le 
plăcea a o mărgi,ni singur la împărăţ!a a:ni
mal~că. Iată pa·rtca animalică din om, deS
urăicată de poleitura culturii, în fl.acările ro
şite de foc şi sânge. 

Acest manifest arată cât de netemeinică 
este meditarea socÎ-Ollogifor· teoretici, cari cre
<icau că e cu puti:nţă să încete cândva lupta 
pentru existenţă întire oameni. Acest vis al 
socialli·şhlor este contrar legilor biologice, este 
o fantasmagorie. 

Când grozăveniiile răsboiului Ie simţim 
toţi fiii Euro1pei, ump1ându-ne inima de jale, 
să nu uităm că: răsboiul nu este o invenţie o
menească, ci este un fenomen lef!,al al vieţii 
organice, ce nici când nu se va putea elimina 
nki- din viaţa neamului omenesc. Pâ·nă când 
va fi om viu pe pământ, care ţj.ne morţiş la 
căminul său, ta bull'urile ce îi. satisfac Ii~u
rile sale, până atunci totdeaU111a va fi şi luptă, 
răsboiu, pentrucă îndată ce se ciocnesc în ca
pete interesele de existentă al!()r două ori mai 
multe popoiare, mai iute ori mai târziu, pen
tru arplarn?:rc, roourg la puterea armelor. Deci 
cauza finală a oricărui răsboi este ciocnirea 
de interese, deşi isbuonirea aceluq,a poate fi 
grăbită p.rin vre-im motiv cât de neînsemnat, 
oa d. e. pr~n viofare de meşdie, de natiooali-
1.ate, prin atentate etc. 

lin cazul prezent interesele ·engieze şi ger
malfle se loveau morţiş în oaipete, făcând ine
vita'bil răsboiul, şi această ooazie o folosi şi 
Rusia şi f'rainţa, ca să ajute să slăbească pe 
Germrnnia, ce şi ilor le sta în oaile. 

Opera monumentală a. savairl.tului, dela 
Down jne spune că prilfl răsboa1e între po
poare se face o selecţiune naturală, în înţele
sul căreia î1nvingerea este a acelor popoare, 
cari sunt mai puternice corporal, spiritual şi 
moralminte şi oari stau pe un gr.a:d de cultură 
mai înaltă. 

Frăţietatea, muU buciumată de apostolii 
socia11'iştilor, e fictivă. E ceva iideail, ba chiar 
dorită de 1:oţi, da•r istoria veche, etnografia şi 
istO!fi0. modernă ne airată că pOlpoarele pă
mântului toitdeauna au fo'St în luptă una cu 
alta, biolog,i1a 1ne face atenţi ca să nu ne lă
săm amăgit·i în nădejdHe deşerte a păcii lu
mei. Pacea lumii, alJ' fi moo.rtea J1umii, până . 
cântd este vi1aţă şi om viu pe pământ, până 
atnuci mereu va fi şi răsboiu, pentrucă nea-

vată meşteşugul confectionării periilor, grădină-
ritul, tâmplăria. / 

E, apoi, demn de remarcat că nenorociţii or"'." 
biti în răsboae nu sunt neîndemânateci ca orbii 
din naştere; aşa că nu trebuie să se sforteze 
mult pentru a căpăta obişnuinta unui meşteşug. 

Impresiunile din casa orbilor se sfârşesc cu 
eternul cântec, cu vraja de totdeauna a amorului. 

Directorul ospicinlui orbilor ne spune: 
- „Ştiţi care e duiosul stimulent al muncei? 

E speranţa unei căsătorii, e dorul dragostei„. 
li voiu căsători, căci am şi logodnice, cari vor 
fi fericite unindu-şi viata cu bravii de ieri, cu 
nefericitii făniti de azi". 

Jn sufletul eroilor se găseşte floarea albastră 
a idealului, şi în inimile lor stau comorile desin
teresării şi sincerităţii. Orbii răsboaelor pot fi 
şi eroi clasici în eterna carte a dragostei... Cel 
ce a avut puterea să se jertfească poartă su
fletul ce merită să cunoască elanul amorului 
5uprem şi pur. V. 

mul omenesc şi acum e mereu în evoluţie, 
iar răsboiul e numai o treaptă a evoluţiei. 

Pacea 1~umii ar trebui să aibă o condiţie, 
ce î·n timpuri prevăzute e fără putinţă, şi a
nume că. organizaţia de azi a omului să se 
schimbe pe deplin, iair generiaţia urmâudă 
nouă să ieie o astfel de directivă, încât or
ganizaţia: simţirea, intelectul, voinţa fiecărni 
om să dev!nă la fel, ceeaiee ·însă este o absur
ditate biologică. 

Doctrina socialliştiiilor democratici s'a do
vedit fără viitor, fiindcă au uita1 că omul nu' 
t! •numai fiinţă intelectuală, spiirituaflă, ci ca 
aparţf.nător al regimu:!ui animalic este şi va f; 
îmbrăcat cu trup, cu instincte animalice, de 
cari nici când rnu se va putea desbrăca, ci 
totdeauna în mod animalic îşi va aipăra i1nte
resele sa.Je de existenţă amenrintate. Din acest 
punct de vedere cultura crează numai nişte 
gradaţii mult puţin mai uma1ni~~a;rie în felul 
de-a zdrobi, deşi privind lucrul în sine, e tot 
Ull'a, când trimtem pe duşman pe cealaltă 
lume, lovit cu şrapne'lu~ S!au cu oiornagul. 

Prof. I. Bojoru. 

Ne def aimăm. 
Câteva constatări triste. 

- JJn articol al ziarului „Viitorul". -

Ziarul „ Viitorul", oficiosul partidului liberal din Ro
mânia publică sub titlul de mai sus un primarticol din 
care extragem următoarele: 

'„/n vălmăşaf!ul patimelor, pe cari le-a des
lăntuit la noi răsboiul european, s' a manifestat 
şi se manifestă încă cu o vădită tendinţă spre 
af(ravare, o inclinare ciudată ca să se suspec
teze Kesturue sau vorbele, relaţiunile sazz con
vingerile personale ale tuturor acelor, cari sunt 
în situa(iune să formuleze o judecată în legă
tură cti criza internatională. 

Primele începuturi ale acestui spectacol de
gradatpr s' au manifestat, - şi o repetăm dill 
mm cu Părere de rău, - în coloanele majori
tâtii wessei noastre. ln afară de rare excep
fiuni., încePuserăm să nu mai avem o Pressil 
curat românească şi inspirată numai de senti
mente româneşti. , 

Răsboiul acesta, care a pus în discutie atâtea 
mari şi hotăritoare chestii româneşti, a fost deci 
prilejul trist ca Să se scrie o pagină de urîtă 
amintire în istoria pressei noastre ..• 

Dela pressă, sus1Jiciunea şi acuzarea de a fi 
vândut unora sau altora, a tresut prin urmare 
la oameni politici ai tărei, la factorii cu răspun
dere, al căror cuvâut va avea să cântărească 
CIJ greutate în hotărârile de mâne. 
• Nu avem să luăm personal şi în parte apă
rarea nimănui, fiindcă oamenii politici ai Ro
mâniei - oricari ar fi ei şi oricari ar fi convin
gerile lor personale, - sun( în afară de orice 
suspiciune îndrăzneaţă. 

Când nevoia o va cere şi împrejurările o vor 
impune, indiferent de păreri personale Patrio
tismul tuturor se va inspira numai din grija 
salvgardării intereselor româneşti. . 

„„Constatăm că, ascultând de porniri păti
maşe, ne înjosim pe noi înşine, dând străinătătii, 
în aceste grave împrejurări, imvr esia unui me
zat de conştiinţe, la taraba căruia s'ar vrezinta 
rând pe rând pressă şi oameni politici laolaltă„. 

CliPele prin cari trecem sunt prea mari şi 
prea grave, ca un asemenea spectacol să-şi gă
sească scuza chiar în deslăntuirea inconştientă 
de patimi, la care asistăm cu îngrijorare de atâ
tea luni de zile •..• 

ln unanimitatea conştii.ntelor şi simtăminte
lor r omâneŞti va sta mâne tăria noastră şi, a
această unanimitate, nu se poate obtine cu bă
nuieli şi acuzări pentru însăş demnitatea noa
stră naţională". 

,.„, ..;< 

Italia la răspântie. 
- Cabinetul Salandra a demisionat. -
Dt1pă informatiile lui „Corriere delia Sera" 

prorogarea Camerei s'a făcut tocmai pentru ca 
guvernul să nu aducă tara vrea curâTUl în fata 
l,ofari: rilor decisive şi fiindcă guvernul ştie 
foarte bine. că până la 20 Maiu n„ până când 
este prorogată camera, aceste hotărâri şi de 
altfel vor fi primit sancţionarea. 

„<Jiomale d'ltalia" scrie: „fiecine simte 
festivitatea sufocantă şi tragică a orelor, pe 
cari le trăieşte Italia. Fiecine simte. că aici se 
face istorie, fie că va urma răsboiu sau pace. 
Trăim într'o mare nesiguranţă; e o puternică 
punere la încercare aceasta pentru poporul no
stru; în această privinţă s'au făcut o multime 
de abuzuri infame cu fraze Tetorioe. Acum să 
se vorbească despre un singur luoru: Patria 
cere fiecărui cetăţean să-şi facă datoria. Intr'un 
.ră.<;boiu modern victoria nu este numai a ar
melor, ci în primul rând ea este triumful organi
zaţiei civilizaţiei! Azi nu ştim încă dacă ar
mata noastră nu va trebui oare ca mâine să 
meargă la frontieră, sau să stea pază, com
plect înarmată - contra oricui - să stea în
tr'un singur loc, după cum o va hotărâ aceasta 
regele şi guvernul. Dar în ambele cazuri da
toria ce se impune cetăţenilor - bărbaţi şi fe
mei deopotrivă - să ia o hotărâre importantă 
şi definită. fără ei natiunea nu poate fi puter
nică şi n'ar putea să stea în fata duşmanului de
clarat, sau mascat. Ar fi de neiertat dacă am 
considera că ni s'ar fi estorcat în orice parte 
atitudinea Italiei, deci ca şi când am considera 
acest lucru de un rău, care ne jigneşte 5i ne-ar 
pune pe gândU'ri. In consecinţă toti cetăţenii 
sli fie calmi şi în acţiunea datoriei lor să fie 
tot mai activi. Să nu existe impacientă, nici 
nervositate, nici critică, nici ezitari: Cine în 
aceste ore tragice nu este la locul său, acela 
va fi considerat între flrădătorii patriei. 

Corespondentul lui „Corriere delia Sera" a 
:.ivut o convorbire cu d. de Giers, ambasadorul 
Rusiei la ·Roma, care i-a declarat că dela între
\'ederea dela Racconigi prietenia între Rusia şi 
Italia a devenit tot mai afectuoasă, deşi în acea
stu privinţă multe se hot şi va trebui să se facă. 
!ntre aceste două ţări nu există motive de ne
îutelegere şi mai ales nu există motivele unui 
eventual conflict. lngri.iorarea Italiei pentru un 
imperialism slav la Adriatica e numai un pre
iiulitiu. ln realitate e chestie de aspiratiuni ideale, 
pe cari nu le atinge aspiraţiunile reale ale Italiei. 
Dar din fericire Italia e cumpătată şi înţeleaptă; 
în politica ei relativ la Adriatică ea îşi are tra
diţia proprie, pe care o poate lega de trâdiţia 
Veneţiei. Şi, în modul acesta binele ei îşi gă
seşte întâlnire cu aspiraţiunile lugo-Slavilor. 

Ni se anuntă pe cale laturalnică: In zilele 
din urmă aspectul Romei s'a schimbat radical. 
lJela trimiterea telegramai regelui către pri
marul din Oenua calmul păstrat din vremea 
neutralităţii a dispărut. In atmosferă tremură 
un nou misticism. Nici o nouă hotărîre, sau de
cisiune n'a schimbat conştiinţa populaţiei, dar 
ctin cele întâmplate mai înainte se poate face 
;ieductiunea, că în curând această nesiguranţă 
va dispare, iar cetatea eternă oarecum se pre
~ăteşte să întimpine cu încredere şi atenţiune 
aceea ce va trebui să se decidă. Toti cetesc ziare: 
!oti caută printre rânduri sensuri tăinuite; sol
daţilor li se fac ovaţiuni pe străzi; toţi au în
credere fermă în generalul Cadorna, şeful sta
tului rna.ior al armatei. 

lntl evederea care a avut loc Duminecă, în 
Hl Maiu, între dnii Salandra şi ;Giolitti a ţinut 
aproape cinci sferturi de oră. După această în
trevedere şi după o convorbire între dnii Gio
litti şi d. Sonnino, d. Sonnino a fost la rege. Apoi 
d. Salandra a avut o întrevedere cu d. Cadorna, 
şeful statului major al armatei. lntorcându-se 
dela regele d. Sonnino a avut o întrevedere cu 
TJrintul Ghika, ministrul României la Roma. 

Consiliul de miniştri care era convocat pe 
Duminecă, a fost prorogat. Aderenţii dlui Giolitti 
aşteptau ca consiliul de , miniştri să pri
mească demisia dlui Somzino şi a 
altor domni miniştri, d. Sonnino a ~e
clarat însă, că deloc nu se gândeşte să demi
sioneze şi că până ce va conduce d-sa afacerile 
txterne ale Italiei, nu se va face nici o schim
bare în politica externă. 
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„Giornale d' Italia" într' un articol de fond în
deamnă pufJlicul să-şi păstreze calmul, deoarece 
uu e chestie de o senzaţie a guvernului, ci e în 
joc binele tării. 

Se anuntă din Roma, că svonul despre sosi
~·ea dlui Giolitti a făcut o adâncă impresiune în 
toate cercurile politice. In cercurile parlamen
tare µetrecerea dlui Giolitti în Roma se inter
pretează cu aceea, că el va lucra pentru păstra
rea neutralităţii Italiei. Numeroşi denutati de 
seamă din întreagă Italia au fost invitaţi la Ro
ma. La Monte Cittorio e o mare frecventă. De
putatii ţin dese conferinţe între ei şi cu miniştri. 
D. Salandra are dese întrevederi cu politicianii 
de seamă. D. Giolitti a avut la f rascati o lungă 
întrevedere cu d. Cavour. 

Se află din sursă diplomatică bine informată 
că decisiunea nu s'a luat, situaţia nu s'a răutătit' 
dar ea e foarte seriioasă. ' 

Sufleteşte Papa Benedict e foarte mişcat şi 
suferă mult din cauza răsboiului. Sfântul Părinte 
~ co~vo~at. la ~ şedin.tă festivă pe mitropoliţii 
card2nah dm Pisa, Milano, Bologna şi Genua. 

C<lnsulatul austro-ungar din Roma desvoltă 
o colosală muncă pentru expedierea din vreme 
a călugărilor, călugăritelor şi clericilor din clau
str~le şi teologiile coloniilor austro-ungare. Pe 
seama fiecăruia trebuie să extradeze paşaport 
Dintre franciscanii albi deodată 40 de inşi şi 
foa:tc IŢIUlte călugărite sure au părăsit 1Roma 
can am dearândul au trăit în cetatea eternă' 

Se an un tă din Geneva: ln urma unei tele~ 
grame a _dl~ri V Barrere_, ambasadorul Frantei la 
Roma, trz'!asa la P_~ms, o urgentă conf erenfă a 
a'!ut. loc irz,,tre dnu V Delcasse, Poincare şi Vi
vzam. Dzma aceasta conferenţă d. Delcasse a 
avut o întrevedere cu ambasadorul ras şi cu 
cel englez. · 

Budapesta. - Oficial. - Considerând că În 
actuala 2ravă situatie lipseşte o Î'Dfeleger~ con
stitutională de principii a partidelor relativ la 
politica internationată, şi considerând că nu 

posede aprobarea tuturor partidelor, pe care o 
pret~nde situatia - cabinetul Salandra şi-a dat 
dem1stunea. 

Regele şi-a rezervat dreptul de a decide În 
chestie. 

Cercurile politice văd În faptul demisiunei ca
binetului Salandra o foarte mare destindere 
şi ameliora„e a sîtuatiei. (Biroul de pressii 

al min. preş.) 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame ofic:iale: 

Budapesta, 12 Maiu. - Se comunică dela cartierul 
general: Infrângerea celei de a treia şi celei de a opta 
armată rusă zi de zi se agravează. Trupele se retrag 
în coloane desordonate, în parte izolate. Aceste trupe ale 
armatelor ruseşti ce se ret~g în direcţia Jaroslau, Prze
mysl şi Chyrow, cum şi puternicele forte ruseşti ce se 
retrag prin Poligrod şi Belany sunt atacate de către co
loanele noastre avansate ce înaintează dinspre sud. In 
cursul urmărirei inamicului, victorioasele noastre trupe 
au trecut peste cursul inferior al râului Wisloka, au ocu
pat Rzesow, Dynow, Sanok şi Lisko. Ca; urmare a spe
cialei noastre victorii de până acum în vestul şi în cen
trul Galiţiei începe a se sgudui şi partea dinspre ost 
dela strâmtoarea Uioc a frontului rus carpatin. Şi aici 
trnpele germane şi austro-ungare au luat ofensiva pe 
întreg frontul. Trupele inamice din regiunea Turka şi din 
şesurile Orawa şi Opor sunt în retragere. Spre nord 
dela râul Vistula trupele noastre au înaintat peste râul 
Nida. (n sudostul Galitiei mari forte ruseşti au trecut 
râul Dnistru înaintând în direcţia Horodenka. Am eva
cuat Zalescyk. Lupte sunt în curgere. 

• 
Berlln, 12 Maiu. ·.-:.. Se comunică dela marele cartier 

general: 

Pe teatrul occidental: Ieri avioane duşmane au arun
cat bombe asupra oraşului belgian Briigge, fără să fi 
pricinuit pagube militare. Spre ost dela Ypern am ocupat 
o importantă înăltime ce era apărată de soldaţi sco
tieni. Continuăm să bombardăm Diinkirchen. Spre ost 
dela Dixmiinden am împuşcat un aeroplan englez. fran
cezii menţin tranşeele ce au ocupat între Carency şi 
Neuville (spre nord dela Arras). De altfel şi ieri toate 
tentativele inamice de a rupe frontul nostru au rămas 

infructuoase. Inamicul a atacat mai ales poziţiile noastre 
spre ost şi sudost dela Wcrnclles, înăltimca Loretto, lo
calitătilc Ablein, Carency şi pozitiile noastre spre nord 
şi spre nordost dela Arras. Toate atacurile inamice s'au 
prăbuşit cu foarte mari pierderi pentru ci. O tentativă 
inamică de a reocupa Hartmansweilerkopf-ul, a eşuat; 

<lupii o puicrnicii preg<itire de artilerie vânătorii alpini 
francezi au reuşit să piitrumlă în blokhausul nostru de pe 
culme, dar imediat i-am alungat de aci. 

Pe teatrul oriental: Lângă Sawle e în curgere o luptă 
încă nedecisă. De-a lungul rîului Bzina arii nimicit un 
batalion rus, care încercase să treacă peste râu. 

Pe teatrul sudoriental: Urmărirea între Carpaţi şi 

râul Vistula o continuăm cu toată energia. Pe întreg 
frontul am pricinuit inamicului pierderi grave. Astfel, 
singur un batalion al regimentului nr .. 4 a capturat 11 
ofiteri, între cari 1 colonel, şi 4500 soldaţi de rând, 4 
tunuri şi o sectie de mitraliere şi 1 tren de bagaje. Tru- . 
pcfe aliate au trecut peste San, între Sanok şi Oynow. 
Mai departe spre nordvest am atins regiunea Rzesow
Mielet. In Carpaţi trupele ce luptă pe malul drept şi pe 
cel stâng al râului Stryj au alungat pe inamic din pozi
ţiile lui. 

• 
Bud.apesta, 13 Mai11. - Se comunică dela cartierul 

general: 
Victoriile obţinute în Noemvrie şi Decemvrie în lup

tele dela Lodz şi Limanowa de oătre trupele aliate ger
mane şi austro-ungare au silit frontul de atunci din Po
lonia şi Galitia să se retragă pe o întindere de aproape 
400 klm. Proiectata invaziune inamică de atunci în•Ger
mania s'a prăbuşit de probata fortă martială a credin
cioşilor aliaţi. Incepând din Ianuarie şi până la miilo
cul lui Aprilie 1915, Ruşii zadarnic şi-au aruncat în luptă 
fortele lor preponderente pentru ca trecând Carpaţii să 
invadeze Ungaria. După crâncene lupte ce au durat luni 
de-a rândul, eroismul şi tenacitatea trupelor noastre 
au zădărnicit complect acest proiect cu teribile pierderi 
pentru inamic. 

Cu aceasta sosise vremea, ca trupele aliate ale am
belor puteri cu toată energia într'un comun atac să în
frângem pe inamic. Victoria dela Tarnow-Gorlite nu nu
mai a liberat Galitia occidentală de trupe inamice, ci a 
silit să se retragă întreg frontul de-a lungul râului Nida, 
precum şi frontul carpatin al Ruşilor. Victorioasele trupe 
exploatând primul succes, într'o luptă de 10 zile au în
frânt până la nimicire cea de a treia şi cea de a opta 
armată ruscasc'oi, apoi în grabă au recucerit un teritor 
de vre-o 130 klm. din teritorul patriei, dela Dunaiet şi 
Wisloka până la San. Victorioşii au capturat o pradă 
bogată. In răstimpul dela 2 până în după amiaza zilei 
de 12 Maiu, s'a transportat dela toate armatele vre-o 
143.000 prisonicri, vre-o 100 tunuri şi 350 mitraliere, a
dăogând apoi rămăşitele, cari sub efectul evenimentelor 
surprinzătoare nu s'ati"putut uni cu trupele în retragere 
şi cari răsletite rătăcesc prin pădurile Carpaţilor. Astfel, 
ştabul diviziei de infanterie rusească nr. 48 cu generalul 
Komiloff s'a predat ieri trupelor noastre în dosul arma
telor noastre dela Odrzechowa. 

Mărimea desordinei ce domneşte în rândurile inami
cului în retragere mai bine se caracterizează prin faptul, 
că în ultimele trei zile corpul al IX de armată austro
ungară a capturat soldaţi amestecaţi aparţinători regi
mentului rus nr. 51. 

lntreg echipamentul, tot felul de prov1zmm, muni
ţiuni şi material de răsboiu din cauza rapidei înaintări a 
urmăritorilor a rămas la staţiunile de etapă ruseşti şi 
numai după aceea vor putea fi colecţionate. Spre nord 
dela râul Vistula trupele austro-ungare înaintează pe
ste Stopniţa. Trupele germane au ocupat capitala gu
vernamentului Kielze. Spre ost dela defileul Uioc trupe 
germane şi de honvezi au ocupat ieri cu asalt mai multe 
poziţii ruseşti de pe înălţimi, au înaintat până la teri
torul spre sud dela Turka şi au capturat 4000 de Ruşi. 
Atacul aici şi în direcţia Skole continuă. ln Galiţia oc
cidentală puternice trupe inamice atacă peste lioro
denka. 

In sfârşit observăm, că comunicate oficiale ruseşti 
date în ultimele zile vrând în mod vădit să reducă suc
cesele noastre şi ale Germanilor, neagă totul şi denatu
rează în mod intentionat. Acest fapt e o mare dovadă 
despre mărimea înfrângere! Ruşilor, care turbură deja 
nu numai acţiunile de pe teatrul de răsboiu a luptelor, 
ci şi serviciul de ştiri oficioase a comandamentului de 
răsboiu al Ruşilor. 

• 
Berilu, 13 Maiu. - Se comunică dela marele cartier 

general: 
Pe teatrul occidental: Spre ost dela Ypern am ocu

pat un nou punct de sprijin al inamicului. După amiazi 
am respins cu foarte grave pierderi pentru inamic pu
ternice atacuri franceze date împotriva frontului nostru 
Ahlain-Ncuville. Prin faptul că francezii au ocupat pri
mele noastre tranşee între Carency şi Neuville au îm
presurat în mare parte satul Carency; în noaptea tre-

cută am evacuat partea vestică a localităţii Ablain. E 
regretabil, că cu acest prilej din nou am pierdut o parte 
din bravii noştri oameni şi o mare parte din materialul 
nostru de răsboiu. Tentativa franceză de a reocupa par
tea tranşeelor pe care am ocupat-o in pădurile situate 
spre nordvest dela Berry-au-Bak şi spre sud dela Ville
au-Bois, a rămas infructuoasă. După o puternică pregă
tire de artilerie inamicul a atacat ieri seară poziţiile 

noastre dela Croix des Charnes şi pc cele dintre Meusa 
şi Mosela. Inamicul a reuşit să ocupe primele noastre 
tlanşee în extensiune de vre-o 150-200 m. lăţime. După · 
o crâncenă luptă de baionetă însă am curăţit pozitiile 
noastre de francezi. Am capturat numeroşi prisonieri. 
Pe coasta vestică dela Hartmansweilerkopf a.rtileria noa
stră a bombardat două blockhausuri franceze. 

Pe teatrul sudoriental: Situaţia e neschimbată. La 
Sawlc lupta e încă. în curgere. 

Pe teatrul sudoriental: ln cursul urmărire! de ieri 
grupul da armată de sub conducerea general-oberstului 
Mackensen a atins regiunea Kolbusow situată spre n"ord
ost dela Lancut şi Debita, în dosul râului Wisloka. Sub 
efectul acestei înaintări Ruşii s'au retras şi din pozi
ţiile lor spre nord dela Vistula. Urmărind inamicul, tru
pele de sub comanda general-oberstului Woyrsch au 
atins regiunea situată la sud şi sudvest dela Kielze. ln 
Carpaţi ,trupele austro-ungare şi germane sub condu
cerea generalului Linsingen au ocupat înălţimile situate 
spre ost dela Stryj. Cu acest prilej au capturat 3650 
prisonieri şi 6 mitraliere. 

Acum, după ce armata general-oberstului Macken
sen se apropie de fortăreaţa Przemysl şi de cursul in
ferior al râului San, ne putem· face o aproximativă 
reprivire asupra luptelor ce s'au dat la Gorlite-Tarnow 
şi asupra prăzei capturate în luptele de urmărire ce au 
urmat. Această armată a capturat până acum 103.500 
oameni, 69 tunuri şi 350 mitraliere. Aci nu se cuprinde 
prada trupelor aliate ce luptă în Carpaţi şi spre nord 
dela Vistula, care pradă în prisonieri se cifrează peste 
40 mii. 

Nota Statelor-Unite către 
Germaniei. 

Rotterdam. - Guvernul Statelor Unite a 
trimis guvernului german prin cablu o notă di
plomatică în chestia scufundării Lusitaniei. Nota 
Statelor Unite face răspunzătoare Germania pen
tru ornorîrea cetătenilor americani şi violarea 
drepturi:or americane. America aşteaptă că ast
fel de evenimente nu se vor mai repeta. 

Bombardarea Dardanelelor. 

Rotterdam. - „Daily Telegraph" anuntă.: 
Flota aliaţilor a bombardat în 11 Maiu fortifi
catiile Dardanelelor timp de 19 ore. 

Bombardarea Smirnei. 

Rotterdam. - „Daily Telegiraph" anunţă că 
prefectul din Mytilene a anunţat, că flota alia
ţilor bombardează din nou Smirna. Aliaţii 
voiesc să debarce şi aici trupe. 

Excese În Londra împotriva 
Germanilor. 

Rott<:rdam. - Din Londra ·se telegrafiază: 
Mei euri au avut loc demonstraţiuni sânge
ruase în părţile nordice şi apusene din Londra. 
O mulţime enonn de numeroasă parcurgând 
străzile a devastat firmele germane. Politia s'a 
dovedit incapabilă fată de mulţime şi întreagă 
intervenţia ei s'a redus la apărarea vieţii străi
nilor, dar devastarea şi jefuirea firmelor străine 
n'a mai fost în stare să o împiedece. 

La bursă s'a tinut adunare, în care s'a ex
primat dorinta ca Germanii să fie excluşi dela 
bursă. Pe Trafalgar-Sguaren a avut loc un mare 
mteting demonstrativ. 

In Liverpool au avut loc deasemenea demon
stratiuni împotriva Germanilor. Pagubele prici
nuite de demonstrantii din Liverpool au fost pre
tuite la 4000 funti sterlingi. 
- Rotterdam. -- Ieri seară demonstranţii au 
devastat în Southend toate firmele germane. 
Au fost ordonate trupe pentru înfrânarea mas
sei înfuriate. 

Canonadă in Marea-Nordică. 
R.utterdam. - Din Oostburg se anunţă: In 

noaptea trecută s'a auzit dinspre mare o ca-
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nonad5 puternică. Azi dimineaţă bub~iiturile de 
tun s'au auzit din nou. 

Sp:-e nordvest dela DelfziH într'o linie cu , 
Sc.hirnomikoog a fost observat un vapor în fla- I 
cări, care probabil a fost nimerit de un tor-
pedo. Au fost trimise bărci de salvare. i 

(Oostburg e un oraş olandez, cam la 30 klm. spre 
i10rdost dela Delfziil, port în nordostul Olandei, în delta 
râului Ems, în faţă cu ţărmul greman). 

Neutralitatea Bulgariei. 

Sofia. Semi-oficiosul bulgar „Utro", ale 
cărui legături cu unii din membrii cabinetului 
sunt bine cunoscute, publică astăzi cu litere mari 
următoarele: 

„Din sursă diplomatică autorizată aflăm, că 
reprezentanţii triplei-înţelegeri din Sofia, con
form ordinelor primite dela guvernele lor, au 
redactat Duminecă textul propunerilor concrete 
ce urmează să se facă din nou Bulgariei. Textul 
acestor propuneri a fost redactat de ministrul 
plenipotenţiar francez şi în urmă aprobat şi de 
miniştrii Rusiei şi Angliei. 

După aprobarea textului propunerilor în che-
stiune, unul din miniştrii triplei-înţelegeri a 

opiniat, că înainte ca el să fie înmânat oficial 
dlui Radoslavoff, să se facă sondajii particu
lare, pentru a se vedea dacă guvernul bulgar 
este dispus să înceapă tratative în vederea pă
răsirei neutralităţi-i. 

Ce a urmat în urmă nu se şite încă pozitiv 
până în prezent. 

Un iucru este însă cert, că propunerile re
dactate de reprezentanţii triplei-întelegeri, TUl 
au moi fost înmânate guvernului nostru. 

O. Radoslavoff sondat dacă e dispus să în
ceapă tratative în privinţa propunerilor triplei 
în telegeri, a declarat: 

- Bulgaria, fiind ferm hotărîtă a rămâne 
neutră, nu poate angaja astfel de tratative, în
trucât s'ar putea interpreta ca un act de osti
Jit.ite la adresa dublei alianţe. 

Cu această ocazie d. Radoslavoff a mai de
clarat, că Bulgaria preţueşte deopotrivă prie
tenia ambelor grupe mari de puteri beligerante 
şi nu voeşte să se expună la ura nici uneia 
dln ele. 

lJulgaria - a adăugat d. Radoslavoff -
are în adevăr pretenţiuni de formulai, dar are 
SfJ!'ranf a că va fi satisfăcută de ambele grupe 
aflate in răsboiu. 

Atitudinea tărîlor neutre. 

Bucureşti. - Oficiosul guvernului român 
„L'lndependance Roumaine" publică în numă
rul său de Luni un articol de fond, în care vor
bind de actuala fază diplomatică, precizează 
astfel viitoarea atitudine a neutrilor: 

„Dar, dacă conştienţi de mărimea aspira
tiilor lor nationale, de caracterul istoric al mo
mentului şi de riscul inevitabil ei se vor decide 
să facă gestul, o înaltă şi imperioasă datorie 
le va porunci să obţină garanţii formale, precise, 
excluzând dela început orice controversă şi ori 
ce intepretare unilaterală asupra caracterului şi 
iextensiunei lor. fără astfel de garanţii. este 
inadmisibil ca un om de stat, conştient de răs
punderea lui, să aibă curajul de a târî poporul 
într'o acţiune ce n'ar fi decât o aventură. 

... Mari sau mici, natiunile au astăzi aspira
tiunile lor înrădăcinate în inimă, ele nu ur
mează decât dreptul lor şi nu servesc decât in
teresele lor. Nici un popor din Europa nu va 
consimti azi să se facă instrumentul altuia şi 
să-si verse sângele cel mai pretios pentru o 
cauză care n'ar fi a lui". 

Armata română şi perspectiva ei. 

Bucureşti. - Sub acest titlu, scriitorul ita
lian Giuliano Bonacci, care s'a oprit mai mult 
timp în tară la noi, publică în „Corriere delia 
Sera", un studiu amănunţit asupra numărului şi 
constituirea armatei noastre. O evaluiază la 
500 mii de sol-daţi, bine înarmaţi şi echipaţi; 
care ar putea toti să treacă granita. Adauga 
ca, cu rezervele cari ar rămâne în tară, armata 
s'ar putea ridica la cifra de peste 650 mii oa
meni şi că în cazul când ar fi nevoie de o sfor-

.face acest studiu şi-l publică, pentrucă, I 
precum se exprimă numitul, Italia are un inte
res permanent ca România să fie tare şi să-~i 
mai crească încă puterile pcntrucă în ora aceasta e 
foarte interesant ca Italienii să cunoască va
karea exactă a „bilanţului !orţelor." 

ln interesul vermanent al Italiei c3 România I 
~ii fie tare, criticul militar italian îl concretizează 
in fraza aceasta: „ln fata creşterii vuterii Sla- I 
~ ilor meridionali, avangarda balcanică a Rusiei, 
în fata mai ales a succesului Serbiei la Adriatica, 
ne va fi foarte de folos o Românie mărită şi 
strâns aliată cu Italia, care contrabalansează 
f orta slavă". 

Scrisori din Bulgaria. 
Ce cere Bulgaria triplei intelegeri? - Rusia 
intentionează să violeze neutralitatea Bulgaoriei. 

- Rusia minează gurile Dunărei. 

Sofia, 28 Apr. v. 

Ziarul bulgăresc „Volia" scrie: 
Italia negociază deodată cu amândoi beli

gerantii. Profitând de situaţia lor dificilă ea le 
oferă conditiuni aspre şi greu de realizat. Gu
vernul italian e convins că Italia va obţine fără 
să intervie în răsboiu destul de mari achizitii. 
Orice insucces simtitor al unuia din beligeranţi 
găseşte Italia gata pentru noui cereri. Cu cât 
fortele pe câmpurile de luptă se echilibrează 
si perspectivele unei victorii decisive se micşo
rează, cu atât Italia îşi sporeşte pretenţiunile. 

In această situatie favorabilă în care Italia 
poate numai să ceară si să primească, noi nu 
vedem motivul care ar împinge Italia să intre 
în horă. Istoria politică a acestei ţări ne arată 
că gratie dibăciei diplomaţiei sale Italia a avut 
totdeauna câştig de cauză şi aceasta în conditii 
mult mai nefavorabile decât cele în cari se află 
azi. Iată de ce suntem înclinati a crede că Ita-
lia se va abtine şi se va sforţa să câştige totul 
pe calea negociatiunilor. 

fată de această conduită a Italiei, guvernul 
bulgar e constrâns să păstreze politica de neu
tralitate. Nu putem fi cei dintâi cari să inter
venim în răsboiu. Guvernul actual nu poate să 
negocieze când puterile triplei întelegeri refuză 
să-i garanteze cel putin o ~rte din pretentiu
nile pe cari le-a formulat. Asemeni Greciei care 
propune sprijinul său conditional, Bulgaria are 
si ea conditiunile sale, 

• 
Se comunică telegrafic din Burgas, oraş în 

apropiere de graniţa Turciei, că deputatul so
cialist Harlacoff, ţinând o conferinţă la clubul 
partidului din aceea localitate a arătat că gu
vernul bulgar ar avea indicii destul de serioase, 
ca Rusia din calcule de ordin militar şi politic, 
intenţionează să violeze cât de curând neutr<t
!itatea Bulgariei, debarcând pe coastele mării 
Negre între Burgas şi graniţa Turciei un corp 
de expediţie care să înainteze apoi spre Con
stantiflvpol. 

făcând această senzaţională destăinuire, de
putatul tlarlacoff a adăogat că este ferm con
vins, că .atât guvernul cât şi poporul bulgar, vor 
~ti să-şi facă datoria fată de provocatiunea Ru
siei aruncând în mare pe năvălitori. 

Dacă guvernul nostru - a spus d. Harla
coff -, nu va şti să-şi facă îndestul datoria, e 
datoria poporului ca ridicându-se în masă, să 
extermine trupele ruse, cari odată intrate în 
Bulgaria, nu o vor mai părăsi, considerând-o 
ca -0 tară ·cucerită". 

Destăinuirile deputatului socialist, au făcut 
o enormă impresie în toată Bulgaria. 

E de notat că până în prezent, guvernul nu 
le-a desmintit, cu toate că sunt înregistrate de 
toate ziarele. 

ţare mai mare. s'ar putea pune în ~ront de 'Comndantul vaporului comercial „Bulgaria", . 
luptă, împreună cu miliţiile un număr de luptă- care face curse între Varna-Burgas şi Odesa a I 
tori nu mai puţin de 800 de mii de oameni. raportat ministerului de răsboiu că Marea Nea-

gră e în întregime minată de flota rusă, asa 
că navigatiunea vaselor comerciale. a devenit 
absolut imposibilă. 

In acest raport·comandantul vaporului „Bul
garia", arată că minarea mărei se întinde şi pe 
malul românesc şi în special la gurile Dună•rei, 
unde a putut observa personal două mine, care 
pl'-lt•esc în dreptul oraşului Sf. <îheorghe, adeca 
pe locul unde bratul Dunărei Sf. Oheorghe se 
varsă în mare. 

Comandantul bulga·r cere în raportul său, 
să se ordone încetarea curselor. căci el îşi de
clină orice răspundere, în cazul unei eventuale 
catastrofe a vasului. 

Ultima oră. 
PREŞEDINTELE CAMEREI ITALIENE 

LA REGE. 

Roma.· - La miezul noptii s'a tinut un con
siliu de miniştri. D. Marcona, preşedintele Ca
merei, seara a sosit la Roma. iar la ora 9 şi ju
mătate a fost intr'o audientă de o oră la re2e. 
Mâine regele va primi in audientă şi pe alte 
personaje. 

TRATATIVE TURCO-ITALIENE. 

Constantinopol. - D. Garroni, ambasadorul 
italian, a avut ieri d. a. o întrevedere cu marele 
vizir şi cu ministrul de interne d. Tataat bey. 

CARTEA VERDE ITALIANA. 

Milano. - După „Secolo" guvernul italian va 
elabora o „Carte verde" despre situaţia politicei 
internationale. Această care va fi distribuită încă 

înainte de întrunirea camerei. 
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Cu inima sdrobitfi de durere, aducem la CU· 

noştinţa tuturor rudeniilor, prietinilor şi rnnoscu
ţilor, că mult iubitul nostru fiu, frate, cumnat şi 

unchiu, 

E M I L N E A G O Ş, 
doctorand în medicină, 

prisonier de răsboiu din 27 August 1914 (lupta 
dela Dunajow, Galiţia) împărţit fiind la spitalul 
prisonieri:or de răsboiu din Astrachan, ş'·a dat 
nob lui său suflet în mânile Creatorului în 3 Maiu 
1915 în e ate de 2 l ani, în oraşul Astrachan, că

zând jertfă serviciului la ca• e soartea timpurilor 
prezente 1-a judecat. 

Rămăş ţele pământeşti ale scumpului nostru 
defunct s'au depus spre vecinică odihnă în cimi
tirul din Astrachan (Rusia). 

Dormi în pace suflet bun, al tăi îfi 
vor pistra în veci amintirea, far 
moartea ta si fie risplătiti nea-

mului nostru. 

Deda, 12 Maiu 1915. 

Familia nemângâiată. 

Anunţ. 
IN f ARMACIA mea din Gyula
fehervâr află aplicare momentană 
un magister sau un cole2 fără di
plomă. Salar 220-260 cor. Condi· 
tiuni favorabile. 

VIRGIL VLAD, 
farmacist. 

~----------------~--------------------~--------------------------~--------~--~--~~~~-~~~----~--------. ..... Tiparul tfp<>gi'aftel nConcordJa" societate pe actll in Arad. - Editol' responsabil: LAURENŢIU LUCA. 

-~ 

„. 

·. 

. ! 


