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Po1itica externa· a Germaniei 
după pacea dela· Frankfurt. 

- O conferintă a dlui Dinu C. Arion. -

Primim la redacţie: „Politica externă a Ger
maniei după pacea dela Frankfurt"; conferinţă, 
ţinută ·la „Cercul de studii al partidului conser
vator" din Bucureşti de d. Dinu C. Arion. 

O minunată expunere a politicei Germaniei 
dela întemeierea ei ca stat unitar; o paralelă 
între politica de după 1870 a cancelarului Bis
mark - în care timp s'au făcut alianţele cu 
Austro-Ungaria, Italia şi mai târziu şi cu Ro
mânia - şi între politica aproape opusă ace
steia, politica împăratului Wilhelm. In oeeace 
priveşte ·România, Bismarck, a lăsat-o în voia 
Austriei ca stat oriental, satelit al politicei occi
dentului, iar în ceeace priveşte Dardanelele, nu 
s'a opus niciodată la rusificarea lor. 

Marele cancelar a întemeiat :Germania con
tinentală şi nu s'a gândit la Dunăre sau la mare. 

Târziu de tot sub Wilhelm II, interesele 
schimbându-se, se schimbă şi politica Germa
niei. 

Ea începe să-şi îndrepte privirile mai de
parte în Orient. Strâmtorile o interesează, iar 
România ·trebuie întrucâtva desfăcută de cele
lalte state balcanice, rămânând cu politica ei 
aparte. · 

Această tendintă se înfăptuieşte la 1913, 
când atitudinea României s'a impus independent 
de vecinii din Balcani, şi mai cu seamă de poli
tica Austriei. 

Reproducem următoarele pasagii: 
După 1815, purcede acea răspântdke ge

nerală a principii'1or revoluţiunei franceze, de 
libertate 1n<lividuală şi de. libertate a naţiuni
lor, ca1ri cuprind şi Germania. Tendinţele a
cestor principii se sprijină fireşte îlfl Germania, 
mai ales pe amintiri glorioase; împrejurul lor 

ln amurg ... 
Amurgul umed îşi aşterne 

Hlamida plumburie-alene 
Pe satul revărsat în uzna 
Intlnderllor de poeme. 
Clopotnlta îmbătrânită 

Vesteşte praznicu 'nvlerll 
Sfiosul dangăt melancollc 
Despică farmecul tăcerii. 

ln casa umilă, cernită 

De gerul vremurilor moarte 
Un mucenic cu plete albe 
Inflorat, mătănii bate. 
Cu ochi înlăcrlmatl sărută 
Icoana sfintei Preacurate 
Din rostu-I îngrădit în Jale 
Răsar accente 'ndurerate: 

„A vut-am şi eu o nădejde 
Să-ml văd copili lângă mine 
Când mă va gârbovi povara 
Şi.amarul vremilor haine. 
In bratele-ml tremurătoare 

Să port pe rând, pe rând nepotu 
Să flu sfătuitor cuminte 
Pân' îmi va bate ceasul mortll." 

„Dar înzadar„„ sosi poruncă 
ln faptul unei zi de vară 
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se naşte o î11treagă mqşcare de filozofie şi de 
literatură, spre înfăptuirea idealului german, 
idealul de unitate germană. Dar aceste ten
dinţe, filozofice, literare, nu au forţa să dă
râme zidul ·intereselor locale; şi tocmai aci 
a constat genia'litatea lui Bisma:ck, că el, care 
cunoştea starea de lucruri ,a văzut că nu 
poate să spargă zidurile locale, decât punând 
chestia unităţei germane ca o chestie euro
peană. Şi ştim că unitatea Germa111iei s'a fă
cut sub presiunea primejdiilor străine. 

Ştim cum a realizat dânsul aoost plan prin 
mijloace violente - necesitatea lor, reese din 
nou ca proprie evoluţiunei germane. CunoaŞ
tem rostul 1răsboaelor dela 1864-1866-
1870, şi după 1871, după răsboiul cu Franţa, 
este fundată în mod definitiv unitatea germană. 
. Şi mai departe vorbind despre congresul dela 
Berlin: 

Dela convenţiunea dela Reichstadt -
convenţiune de altminteri aprobată de Bis
marck, care aidevereşte şi stabileşte planurile 
lui And1rassy, căci ea cupdnde hărăzirea BOS
niei şi Herţegovinei Austriei, în schimbu'! mâ-
11ei 1Jibere -lăsate Rusiei în Orient - de a-• tunci se precipită evenimentele, are toc răs-
boiu1 dela 1877, ap'Oi congresul dela Berlin, 
în care Bismarck îşi desăvârşeşte opera. La 
acest congres se · ·· împlineşte europenizat ea 
chestiunei Orientu:lui spre folosul Austro-Ger
ma111iil0'1'. 

Rusia este depărtată din Orient, statele 
balcanice sunt reduse la aşa proporţiuni, în
cât să poată permite influenta Austriei; ş) 
împă.când o întreagă lume şi mulţumind pute
rile ce puteau în1senina ceva cu privire la Ru
sia, aiClecă pe Austri1a şi pe Anglia, Bismarck 
se face stăpânul situaţiunei. 

Ca cel ce-au ostăşit să plece 
Că-l în primejdii scumpa tară. 
-ŞI a plecat atunci Leonte 
Ştefan, Mlbalu, Ioan,· volnicul 
Să lupte 'n oastea 'mpărătească 
ŞI să fărâme Inimicul". 

„ŞI n'a trecut doar' multă vreme 
Când m'a chemat la el notarul 
Să-mi spună că Mibalu, blajinul 
A înghltlt întâi păharul. 
In luptele de lângă Lemberg 
L'au fândărlt nişte şrapnele 
Ducând cu el pe-aceea lume 

Şi razlmul vletel mele". 

„In miezul unei zi de Iarnă 
Primesc o carte 'ndollată 
Dela nepotul meu Ilie 
Din Bucovina 'ngenunchlată 
ln lupta dela Vatra Dornei 
Ştefan a fost lovit de-un glonte 
ln tâmplă şi muri îndată 
L'a 'nmormântat plângând Leonte"~ 

„Sărman copil sortit să vadă 
Atâtea sbuclumărl deşarte 
hi doarme somnul în pământul 
Bătut de negrele.I păcate. 
- Ol Dragoş, fire visătoare 
Vecinii tt-au robit moşia 

Pretul unui exemplar ·îoiileri. 
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Orientul este dat cu totu:I ipe seama Au
striei, care devine reprezentanta germanismu
lui în acea parte a Europei. Acest lucru ni-l 
spun Bismarck şi Hohenlohe în Memoriile lor. 

După alianţa Germaniei, cu Austria şi Italia 
vine rândul. României. Iată oe spune conferen- • 
tiarul în această privintă: 

Puţin după aceasta se alipeşte şi Româ-
1nia de tripla alianţă. Tratatul este încheiat de 
Ion C. Brătianu în 1883. Brătianu vede pe 
Bismarck în Septemvrie 1883, la Gastein. In 
privi'llţa amănuntelor încheierei tratatului nu 
am date sigure. Post'a tratatul din 1883 în
cheiat cu câte-şi trele puteri, sau numai cu 
una din ele, 1reînoirile au fost subscrise numai 
de Austria, nu pot afirma nimic, neavând nici 
o ştire precisă • · Cunoaş
tem vederile 'lui Bismarck în privinţa niepă
sărei Germaniei în chestia Orientului, mânei 
11ibere lăsate într'ateolo Austriei; şi să ne a
mintim pe de.. altă pairte cele zise de dânsul, 
foarte lămurit, în 1888 în Reichstag, că el nu 
se poate amesteca î111 afacerile Austriei; pre
cum şi cuvintele rostite la un pelerinaj de 
jurnaaişti la dânsul 1la ţară, când era în dis
graţie. Adresându-se unui scriitor din m0-
narhie, îi zicea: „Rolutl .vostru în ·bazinul Du
·nărei, e frumos şi mare, dar vă priveşte nu
mai pe vai". 

Politica împăratului Wilhelm li şi rolul Ro
mâniei în 1913: 

Iată dar o schimbare r.aidicală a politicei 
externe a Germaniei. Am văzut pdlitica· lui 
Bismarck în Orient, vedem acum politica lui 
Wi·lhelm II. Şi ca dova<lă a schimbărei acestei 

\ 

Iar strănepotll 'n vil de sânge 
Se tângule ca Eremla.-" 

„Trudită Jale mă supune 
Mă pierd in tânguiri amare 
Simt greul zllelor cernite 
Cum înainte îmi riisare. 
Zadarnic caut azi un razlm 
Ca neputlnfa să-ml proptească 
Leonte şi Ioan volnicul 
Sunt prinşi în ţara muscălească". 

• 
ŞI a tăcut. Odaia scundi 
II cercetează 'nmărmurltă 
lngândurat, în patul palmei 
lşl culcă fruntea obosită. 
Tăcuta seară îşi aşterne 

Năframa fumurie-alene 
Pe satul revărsat în uzna 
lntlnderllor 41e poene. 

Şona, 1915. VASILE STOICANEA. 

Durostorul. 
Populatie, ftnante, agricultură, învătământ. 

căi de comunica(ie, sănătate publică. -
Două ·lucrări deopotrivă de interesante au 

apărut de curând: una privitoare la situatia ju
deţului Caliacra, datorită dlui prefect Georgesczi 
şi alta privitoare la situaţia judeţului Durostor, 
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politici sunt chiar evenimentele ce s'au petre
cut în apropiata atingere a României sau cele 
săvârşite de însăş România. 

Germania lui Bismarck punea România 
în sfera de influenţă a Austriei, Germania lui 
WHhelm II, dă României din 1913, aliatului 
său, ajutor oa să poată face po\litică indepen
dentă, spre a cumpă1ni atstfel tendrnţa de aca
rarare a peninsulei ba1\canice de către grupa
rea triplei înţelegeri. 

Politica aiceasta de stat independent, oare 
în 1913 o faice România pentru prrma dat\ 
- căci nu trebue să ne aiscU1ndem na:pO'ia vor
belor şi trebue să recunoaştem, că până atunci 
România nu a făcut decât poli~ica de stat sa-

• telit - această po'litică românească România 
o duce la bun sfârşit cu ajutorul Germaniei. 

Căci, dfor, orice s'ar zice, şi ori şi câte 
încunjurări şi susţirneri am f.i avut, cum am 
avut, din a'J.te părţi, dacă ne-ar fi 'lipsit apro
barea şi imbOtldul ei îin 1913, nu ne-am fi pu
tut mişca, n'am fi putut să .j.ncheiem pacea 
<lela Bucureşti. Bunavoinţa ei ne era indis
pensabilă. 

• 
Conferenţiarul nu trage concluzii, ar fi 

un angajament politic poate în afară de tendin
ţele unui cerc de studii,' zice d-sa. 

• 

ln atentiunea1 
negustorilor I 

Acoperirea trebuinţe/o' de 
ciocoladă şi zaharicale pen
tru preţuri de fabrkă. :: :: 

. In depozit: Kugler, Hel-

1
1 let>, Tdrth şi Manne,. :: :: 

1aABOR. MIKL6S Arad, 
/Piaţa Andrdssy, colţuJ Salacz utcza 

1
4Telefon 1059. Telefon 1059. I (Oa 2270) 

datorită dlui prefect Ion N. Cămărăşescu. 
In articolul de iată vom da mai jos un scurt 

rezumat din lucrarea dlui prefect Cămărăşescu 
despre situaţia judetului Durostor. 

* 
Judetul Durostor are o întindere de 2500 klm. 

p. şi este împărţit în 5 plăşi, formate din 2 co
mune rurale şi 133 sate. Marca judeţului repre
zintă chipul lui Mircea cel Bătrân. 

lJupă recensământul din 1914, populatia ju
deţului este de 142.532 locuitori, din cari 15.13'~ 
în Silistra, 11.452 în Turtucaia iar restul de 
l IS.947 în comunele rurale. 

După nationalităti populaţia urbană şi ru
rală se împarte astfel: Români 7535, Bulgari 
58.943. Turci 72.554, Armeni 1099, Tătari. 704. 
Greci 175, Sftrbi 49, Lipoveni 780, alte natio-
nalităti 875. / 

In judeţ sunt un tribunal (lă Silistra) şi trei 
judecătorii, din care una la Turtucaia; şi câte 
un tribunal mohamedan în aceste două oraşe. 

In tot .iudetul sunt, pe lângă administraţia 
financiară din Silistra, 17 circumscripţii fiscale 
de percepere. Impozitele din judeţ, srnb admini
straţia bulgară se ridicau la 1,958.122 lei. După 
iegile româneşti impozitele au fost stabilite la 
1,566.528 lei. Rezultă dţci o degrevare pentru 
populatie în medie generală de 21 la sută, faţă 
de dările ce plătea înainte de anexiune. 

Din 36 bănci populare, cari funcţionau 
înainte de anexare, 20 s'au conformat legilor 
noastre. Capitalul subscris de 1800 membri est~ 
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de 314.480 lei; din care s'au vărsat 174.263 lei. 
* ' 

La Silistra sunt umiătoarele şcoale: un liceu 
cu opt clase, zece profesori ·şi 167 elevi, <lin cari 
114 Români, 24 Ma1homedani, 14 Armeni şi 11 
Bulgari. O şcoală profesională de fete cu două 
clase şi trei ateliere; opt profesoare şi 45 eleve. 
Elevele secţiei de menaj prepară zilnic masa 
pentru profesoare şi eleve. Un institut particu
lar pentru fete; o şcoală bulgară cu 4 clase şi 
12 divizii; trei şcoale mahomedane şi una ar
meană; patru şcoale primare şi patru grădini 
de copii. 

La Turtucaia sunt: o şcoală profesională 
cu două clase, cinci şcoale primare, două gră
dini· de copii, o şcoală primară mahomedană. 

ln tot judeţul sunt 67 şcoale primare, patru 
particulare şi 31 grădini de copii cu 114 învăţă. 
tori şi institutori şi 40 conducătoare. 

Numărul copii·lor în vrâstă de şcoală este 
de 3060 în oraşe şi 15.000 la sate. Din aceştia 
frecventează numai 1260 la oraşe şi 5299 b 
sate. La grădinile de copii frecventează 440 la 
oraşe şi 1450 la sate. j 

In judeţ există 11 cercuri culturale iar şcoa
lele de aclulti funcţionează aproape pretutindeni. 

La Silistra este o biserică cu trei preoţi Ro
mâni şi trei Bulgari şi una la Turtucaia cu un 
preot român şi unul bulgar. ln judet sunt 27 bi
serici cu 32 preoţi, toate în stare proastă, afară I 
de cea din Sarsanlar. Dintre preoţi 11 sunt Ro-
mâni şi 21 BulgarL I 

Mercuri, 28 Aprilie 1915. 

DOMRIŞOARĂ ROMÂNĂ 
caută loc la o familie română CA 
CRESCĂTOARE (bonă), ori ca 
domnişoară de conversatie la o 

damă. 
Adresa e la administratia ziarului. 

(Ji 2421-1} 

Votarea proiectelor militare. 
- Şedinta de Luni a camerei. -

Bu<laTJesta, 26 Aprilie. 

In şedinta de azi, camera ungară a luat în 
desba~ere proiectele militare. Din partea gU'Ver
nului au luat cuvântul primul ministru contele 

Tisza şi ministrul apărării ţării, baronul llazai, 
iar partidele opozitioniste maghiare au dat ex
presiund'! atitudinei lor faţă de aceste proiecte prin 
câte un orator. , 

După raportul comisiei militare şi discursurile 
introductive şi de orienta.re a primului ministru şi 
la ministrului liazai, deputatul Samuil Bakonyi 
expune atitudinea partidului independist, decla
rând că, deşi un mare abis desparte guverouîll de o
poziţie, palftidul independist nu va face nici o ma
nifestare care ar clăti şi măcar pe o clipă rezi
stenta tării, ci va contribui unanim la aducerea 
jertfelor necesare, fiind integritatea tării pericli· 
tată. 

Contele Andrâssy vorbind în numele partidului 
său constată că până acum s'au dovedit de mai 
tari monarhia şi aliaţii ei şi accentuiază necesita
tea apărării Galitiei, atât în baza sancţiuhei prag
matice, cât şi fiind aceasta un scut apărător pentru 
Ungaria. Răspunderea însă, că oa'!'e jertfele ace
ste sunt neapărat necesare pentru ajungerea sco
pului fixat o aruncă asupra guvernului. 

Deputatul Rakovski luând cuvântul ~tl numele 
partidului poporal, se adresează marinimiei mini
strului apărării tării şi îl roagă, ca la asentările 
claselor celor mai tinere să fie cu cea mai mare 
consideratie şi pe tinerii de abia ieşiţi din bănci.Ie 
şcoalei să-i asenteze numai după o foarte rigo
roasă controlă medicală. 

Inaintează o moţiune, prin care propune ca 
înainte de asentarea celor de 42-50 ani să fie in
struiti pentru serviciul în· frol]t şi aplicaţi în linia 
de bătaie cei găsiti 11eapti până acum, cei aplica(i 
la Crucea roşie, scuti(ii din ministerii şi bănci şi 
cei aplica(i la trnpele de etape. 

Deputatul luriga relevă eroi5mul soldaţilor 
slovaci. 

Mai vorbesc încă deputaţii Zboray şi Ştefan 
Szab6, după a căror 9iscursuri camera lat pauză 
de o oră. 

In Silistra sunt opt moschee, la Turtucaia 
patru, iar în tot judeţul sunt 115 geamii; 137 
şcoale mahomedane, cu 152 învăţători, 5052 
elevi şi 4014 eJ.eve. 

* 
Serviciul sanitar este condus de un medic 

primar, cu cinci medici de plasă, 13 cercuri sa
nitare şi patru infirmieri în judeţ. . 

ln Silistra este un spita·l pentru 60 bolnavi, 
un dispensar comunal, un laizaret în care au 
fost îngrijiţi holericii din 1913, cu două etuve şi 
o sală de duş.' 

La Turtucaia este un spital pentru 50 bol
navi şi un dispensar comunal. 

In judeţ sunt cinci medici veterinari. 
Lucrarea dlui Cămărăşescu menţionează 

apoi starea şoselelor şi cele construite sau îm
petruite din nou, precum şi de toate serviciile 
administrative. 

Numărul proprietarilor rurali este de 24.7Q3 
cu un total de 134.484 hectare. Numai 57 de 
proprietari au dela 50 până peste o mie de hec
tare fiecare, iar 13.393 au până la maximum trei 
hectare fiecare. • 

Durostorul este o regiune forate priincioasă 
culturei tutunului. Numărul cultivatorilor în anul 
trecut a fost de 659, ·Cari au produs 385.663 
kgr. tutun. 

Autorul descrie apoi amănunţit întreaga 
stare economică a judeţului Durostor, dând tot 
felul de date foarte preţioase. Gh. N. C. 



Mercuri, 28 Aprilie 1915. 

Redeschizându-se şedinta la orele 4 m1111-
strul Hazai răspunde la discursurile ce s'au ro
stit. Ministrul nu se îndoieşte, că proiectele vor 
fi votate, căci toti cari sunt în această tară au 
să trăiască sau să moară prin acest răsboiu, pe 
care l'au impus marile puteri. Privitor la acu
zatiunile că soldatiJor din a:rmata teritorială 
ungară li s'a acordat în proportie mai putine 
distincţii, ministrul spune că a constatat mai de 
mult şi el acest fapt şi a pornit o cercetare în 
chestia aceasta, nefiind decorarea solda(ilor din 
armata ungară în propor(ie cu faptele lor e
roice. S'a constatat însă că vina nu o poartă 
conducerea supremă a armatei, ci singuraticii 
comandanti ai trupelor teritoriale, cari nici a
tâta oboseală nu şi-au luat ca să facă propu
neri pentru decorări. De când însă ministrul a 
dat în privinta aceasta o ordinatiune, situatia 
s'a ameliorat, deşi şi acum se poate găsi încă 
o disproporţie, şi de aceea va purta grijă iar 
eventualele neîndreptătiri e aplicat să le re
pare şi după răsboiu. Privitor la rugarea lui 
Rakovszki, declară că la asentările tinerilor şi 
bătrânilor se va avea deosebit în vedere aptitu
dinea corporală, îl roagă însă pe deputatul Ra-
kovszki să-şi retragă motiunea. .. 

Deputatul Rakovszki mulţumit cu declaratnle 
ministrului apărării tării, îşi retrage propunerea. 

Camera votează în general şi în special pro
iectul cu modificarea, ca această lege să aibă va
loare numai cât ţine răsboiul. 

Luându-se în desbatere proiectul d~spre 
·întregirea corrmrilor de armată din Galitia cu 
.glotaşi din Ungaria, contele Mihail Kdrol_vi 
protestează împotriva acestui proiect, care 
ştirbeşte suveranitatea Ungariei. Cere în nu: 
mele partidului său ca în armata ungară sa 
fie scos în relief mai mult caracterul national 
maghiar. Nu primeşte proiectul. . 

Deputatul Polonyi Geza vede în votarea acestui 
proiect deruta garantiilor nationale. Austria tot~ 
deauna a avut lipsă de sprijinul maghiar. Cere sa 
se î11Jroducă steaguri şi i11sig11ii maghiare în 
armată, unde sunt daţi la o parte chiar şi condu
cătorii. De ce mi se găseşte în armată nici un ma
ghiar comandant la vre-zzn corp de armată. Nu 
primeşte proiectul. 

. Primul ministru contele Tisza accentuiază că 
din punct de vedere militar e necesar ca Ungaria 
să dea glotaşi pentru completarea unui corp de ar
mată austriac, completând Austria alte 2 corpuri 
din Gautia. 

Contelle Andrdssy declară că, deşi proiectul 
contrazice art. de lege XII din 1867, totuş votează 
proiectul, având în vedere necesitătile armatei. 

Majoritatea votează proiectul fată cu partidul 
independist care s' a declarat contra. 

La prop~nerea contelui Khuen şi a tovarăşilor 
săi se hotăreşte ca şedinţele să se tină dela 10 
nainte de amiazi până la orele 3 după amiazi. 

Şedinta s'a terminat la orele 7 fără un sfert. 

Dela un actor român rănit, 
- în spitalul din Dobriţin. 

Anul trecut în 25 iMai, isprăvind cursurile 
de artă dramatică, - împreună cu d-şoarele 
Rely Popa-Radu şi Aurica Bujiganu, ambe 
<I-soare absolvente a conservatorului de muzică 
şi artă dramn.tică din Bucureşti, cu binevoitorul 
concurs al tânărului diletant ATZdrone, şi sub 
direcţiunea actorului cu reputaţie atât în Au
stria cât şi la noi, în •Ardeal, şi care pe lângă 
diploma de artă dramatică din Bucureşti a mai 
urmat şi în Viena un curs de artă dramatică şi 
regizorat, d. Nic. Băilă, sub direcţiunea d-sale, 
am voit a înjgheba o trupă teatrală ambulantă, 
compusă la început numai din, 5 persoane. 
I )ar aceste 5 persoane pe lângă 
că sunt toţi pregătiţi, apti şi chemaţi a 
sluji în grandiosul altar al zeiţei Thalia - mai 
sunt şi fiii Ardealului, toţi născuţi, crescuţi în 
şcolile din Sibiiu, Făgăraş, Sebeş şi Biserica
albă. 

Ne-am ·întrunit cu toţii în luna Iunie la Sebeş. 
Am ales piese frumoase, spectaculoase, între 
cari erau şi 2 piese româneşti originale, dintre 
cari amintesc numai una ,;Pe povârniş", care 
este opera unui bărbat de seamă care atât în 
politică cât şi în literatură joacă un rol însem
nat la noi. Numele d-sale - nu îmi este iertat 
a-l spune - până când, frumoasa piesă pentru 
popor, nu va vedea lumina rampei. · 

Intreg „repertoriul" se compunea din piesele: 
„Lupta între femei", „Tragedie florentină", de 
Oskar Wilde, „Ca'n BibJi.e'', „Vinceneta'', „Pri
beagul„, de Olanescu-Ascanio etc., etc. 

Piesele erau memorizate, aproape 6 săptă
mâni încontinuu, am ţinut repetitii, iar în ziua 
de 28 Iulie 1914, Duminecă urma să aibă loc 
prima reprezentaţie la Sebeş. 

Când cu o zi înainte s'a decretat mobili
zarea. 

Planurile făurite şi visate de atâţia amar de 
ani, ne-au fost spulberate ca de o vijelie. 

Scriitorul acestor rânduri, dimpreună cu d. 
Androne - durere - în aceeaş zi în care urma 
să aibă Joc prima reprezentaţie, a trebuit să ne 
prezentăm la regiment. 

După câteva zile, îmbrăcaţi, armaţi până în 
dinţi şi porniţi pe câmpul de onoare; şi în Joc 
ca să primim botezul fermecător al luminei de 
scenă, (rampă) - am primit pe câmpul Gali
ţiei, botezul de sânge. 

Peste câteva săptămâni rănit, însă foarte 
uşor. Nefiind spital pe aproape am fost vinde-
cat la cornpan.ie. · 

In ziua de 28 Noemvrie, un şrapnel a ex
plodat deaisupra noastră. Pe foarte multi a ră
nit, toti feciorii <le Români, apartinând regim. 
Nr. 64 din Orăştie. Mie mi-au îngheţat şi pi
cioarele. 

De atunci, până acuma sunt 5 luni, de când 
zac în spitale . 

Români sunt aici multi, foarte mulţi, cu di
ferite răni. Insă aceste răni, nu-i dureau atât de 
mult, ca faptul că n'au ce ceti, n'au putinţa de-a 
vorbi cu camarazii 101' căci toţi sunt străini. 
„Vorbesc altă limbă, mai încurcată decât cea a 
noastră", - îmi spunea un bănăţean dela fe
rendia. 

Intr'o zi de Ianuarie, zi frumoasă, cu soare, 
iată că intră în camera Nr. 11 din etajul I, unde 
zac, de obiceiu, rănitii mai grav, - şi unde eram 
3 Români, intră un ofiter, la prima vedere n'am 
observat că e preot militar. 

Se OJJreşte la fiecare bolnav, şi îl mângăie 
prin sfaturi părinţeşti. 

Mare mi-a fost mirarea şi mulţămirea sufle
tească, când am auzit că vecinului meu care 
e român, îi vorbeşte româneşte. 

Acel preot nu era altul decât harnicul şi neo
bositul preot român din .Meha<lia d. părinte Co
riolan I. Buracu, preot militar al garnizoapei de 
aici. 

După cum şi d-sa a mărturisit am plâns de 
bucurie auzind aici dulcea limbă maternă. 

Pe fiecare bolnav în parte, îl mângăia, îl 
ajuta cu bani, le scria şi cetia scrisori, şi muri
bunzii, din cele 23 spitale, de aici, pare că mu
reau cu zâmbetul pe buze, ştiind că şi-au făcut 
datoria, apărând ţara şi tronul şi că la groapă 
va fi urmat de un preot român, care îl va în
gropa după frumoasa datină străbună. 

Intr'un timp d. părinte Buracu, era foarte 
amărât că nu poate satisface desele cereri ale 
răniţilor români cari cereau cărţi de rugăciuni, 
ca cetind frumoasele pilde şi rugăciuni să-şi 
mai uite că sunt atât de departe, de vatra lor. 

s·a adresat în multe rânduri Librăriilor ro
mâneşti, în sfârşit, i s'au trimis cărti de rugă
ciuni. 

In urma apelului din 28 februarie, publicat 
în ziarul „r~omânul" - bărbaţi de seamă, cari
tabili, ca dnii Dr. N. Stănilă, jude regecesc, Dr. 
I. Gropşanu, advocat şi părintele preot din 
Oreovaţ Ioan Oetia, au binevoit a ne trimite 
zeci şi zeci de volume din bibliotecile dlor lor, 
precum şi inai toate gazetele cari apar la noi. 

In numele răniţilor români aflători aici, ţin 
să mulţumesc în primul rând neobositului preot 
militar d. Coriolan I. Buracu, pentru marile 
servicii ce zilnic le aduce, colindând în fiecare 
zi, multele spitaluri de aici, şi împărţind povete 
şi îmbărbătându-ne 

In al doilea rând mulţumesc dlor mai sus 
notaţi cari au binevoit, ca acele răni sufleteşti, 
- cari dor, mult mai mult, ca cele pricinuite de 
duşman, au binevoit a ni-le lecui trimitându-ne 
cărti de rugăciuni, gazete şi alte diferite vo
lume. 

Dumnezeu să ni-i tină multi ani şi fie ca 
faptele dlor lor, să fie imitate de cât mai multi 
oameni cu stare, - de cari, har Domnului 
nu suntem Jipsiti. 

t>ag. 3. 

Tin să mai amintesc încă unul din multele 
calităţi ale părintelui C. I. Buracu. , 

In zilele sfintelor Paşti, a oficiat în cazarma 
husarilor, sfânta liturghie, la care au luat parte 
peste 300 soldati. La urmă a ţinut o cuvântare 
care a stors lacrimi din ochii bieţilor soldaţi. 

A mai rugat pe d. şef al muzicei militare lo
cale, ca să execute câteva marşuri româneşti: 
„La Arme!" de Şt. O. Iosif, marele poet arde
lean, „t:roi suntem" şi „Hora Sinaii'', iar zilele 
trecute când un batalion de honvezi a fost poc
nit spre Galiţia, până la gară au fost conduşi 
de muzica militară, care a executat sus numi
tele marşuri. 

Doamne, ce frumos, ce exact a fost executat 
şi cât de frumos suna măreţul imn „La Arme!" 

Dac'ar trăi Şt. O. Iosif, poetul. ce fericit s'ar 
simţi când ar auzi că până în cele mai depărtate 
colturi ale Ungariei a străbătut, versurie sale. 

f 
Ioachim Dordea, 
artist dramatic. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: • 

Budapesta. - Pe frontul din Carpaţi continuă a se 
da lupte spre ost dela defileul Uioc. 

feri un grup ofensiv al nostru a cucerit un nou 
punct de sprijin al inamicului la sudost dela Koziowa. 
Am capturat 7 ofiteri şi peste 1000 soldati inamici. 

In scopul recucerirei în;iltimilor pierdute Ruşii au 
încercat mai multe contraatacuri, încercând progresări 
pe alocurea şi în sectoarele din apropiere. Atacul prin
cipal al inamicului era îndreptat împotriva înăltimei 
Ostry şi contra poziţiei dinspre ost în legătură cu a
ceastă înălţime. Dup.ă o lungă luptă am respins acest 
atac cu grave pierderi pentru Ruşi; în această luptă am 
11imicit complect aproape 2 batalioane inamice şi am 
capturat câteva sute de oameni. ln urmărirea ce ime
uiat am început-o, am ajuns în posesiunea a 26 tran
şee şi mult material de răsboiu. 

Pe celelalte sectoare încă am respins în mod sân
geros atacurile de noapte ale inamicului. 

După respin!?;erca atacului, inamicul s'a retras în 
fugă în fata pozitiunilor lui din sectorul UJocului. In · 
ciuda disperatelor contratacuri ale Ruşilor' nu numai 
am menţinut teritorul cucerit în luptele de până acum, 
ci încă l'am mai înmulţit spre sudost dela Koziowa. 

Pe frontul înspre vest dela defileul Uioc, în Galitia 
şi în Polonia, precum şi lângă Dniester şi în Bucovina 
s'au dat dueluri de artilerie. De altfel situaţia e calmă. 

• 
Berlin. - Se comunică dela marele cartier general: 

Pe frontul vestic: La Ypern luptele continuă. Lo
calitatea Lizerne, pe malul vestic al canalului, despre 
care Francezii afirmă că ar fi recucerit-o, se află în 
posesiunea noastră. Am menţinut şi teritorul ce am ocu-

. pat spre ost dela canal. Numărul tunurilor ce am cap
turat s'a urcat la 45, între cari sunt· - după. cum am 
spus aceasta într'un alt comunicat - şi 4 tunuri grele 
engleze. Am continuat atacurile noastre spre nordost 
dela Sonnebeck şi am capturat peste 100 de soldaţi 

Canadieni. Cu aceştia numărul total al prisonierilor se 
urcă la 5000. Pe acest teritor relativ mic luptă împreuna 
un curios amestec de popoare - Negri din Senegalia, 
En'.o!:lezi, Turcoci, Indieni, Francezi, Canadieni, Zuavi şi 
Algerieni. · 

ln Champagne am respins două atacuri de noapte 
franceze întreprinse spre nord dela Beau.Seiour. 

Am progresat binişor într'un atac al nostru dat 
pe înăltimile dela Mosella. Prin asalt am cucerit mai 
multe coame de dealuri ce se succedau pănă la înăl

timea de~a Les Epargcs. Am capturat mai multe sute 
de francezi şi câteva mitraliere. 

ln pădurea dela Ailty atacurile inamice au eşuat. 
ln Vosgi tentativa atacului nostru a fost recucerirea 

lui Hartmannsweilerkopf. Trupele noastre au capturat 
aici: 11 ofiţeri. 796 soldaţi francezi şi proiectoare c,le 
mine şi 4 mitraliere.· 

Pe frontul ostic: Am respins câteva slabe atacuri de 
noapte ruseşti în regiunea spre vest dela Ciechanow. 
Situaţia e neschimbată. 

• 
Constantinopol. - Se comunică dela cartierul ge

neral: Azi dimineaţă flota rusească din Marea Neagră 
s'a ivit în afară de linia de foc a fortificaţiilor Bosfo-

' 
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stabilirea unei anumite sfere de activitate pentru ca
mer,ă o declară însă imposibilă. Acceptează să împli-

nească dorinta opoziţiei ca în cameră să nu se des
bată alte afaceri, dar aceasta nu se poate introduce, 
ca un zid chinez, în textul le~ii. 

rului, dar, după o demonstrare de salve ce a ţinut o 
jumătate oră, s'a retras în direcţia nordică. 

Bateriile fortificaţiilor noastre nu au răspuns. 

De pe celelalte câmi>uri de răsboiu nu a sosit nici o 
ştire importantă. 

Părerea pressei române de""'re situatia 
generală a• răsboiului. 

Bucureşti. - „ Viitorul" oficiosul partidului li· 
beral face următoarea apreciere a situaţiei gene
rale a răsboiului: 

„De câteva zile atât luptele dintre Meusa şi 
Mosela cât şi cele din Carpaţi au pierdut din in
tensitate. Numai pe teatrul operatiunilor turceşti 

domneşte mai multă animatie, dar aci totul e abia 
in pregătire. E evident, că asistăm la o nouă echi· 
librare a tortelor beligerante. Sfortările din cursul 
lunei lui Martie n'au dat rezultate apreciabile, dar 
au fost atât de mari, încât au provocat o oboseală 
generală. Acum are loc o nouă grupare a tortelor. 

• Se pregăteşte o nouă actlune despre care însă nu 
tse poate spune dacă va fi hotăritoare sau nu. 

Regiunile în cari această actiune va avea loc 
par determinate de pe acum. 

Pe frontul de vest, francezii vor face o nouă 
încercare de a rupe rândurile germane tot în zona 
cetătli Verdun. Un succes francez în această zonă, 
situată aproape de granita germană, ar avea de 
efect creiarea unui teatru de lupte pe teritorul 
Germaniei, ceea ce ar provoca, prin dislocarea 
tortelor necesare, o slăbire a situatiei Germani
lor în nordul f rantei şi în Belgia. La rândul lor 
Englezii vor da atacuri în Flandra şi în regiunea 
Lllle-Armenti6res. 

Pe frontul oriental, Ruşii îşi vor reînot ata
curile în sectorul carpatin, unde Austro-Germanii 
aduc mereu noul trupe. Ruşii vor avea o deplină 
libertate de actiune în acest sector până când 
condiţiile atmosferice din Polonia de nord vor fi 
prietnice reluărei inevitabile a ofensivei germane 
în această regiune. 

In contra Turcilor, allatii franco-englezi pregă
,iksc pe cât pare, un atac contra Smirnei, în ve
derea căruia, Turcii îşi aduc trupe din interiorul 
Anatoliei." 

franta refuză lU1 împrumut 

de stat Greciei. 

Atena. - Ministrul plenip0tentiar grec din 
Paris d. Romanos, a inştiintat telegrafic pe d. 
Gunaris, că toate demersurile sale pentru reali
zarea unui împrumut de 200 milioane lei pe plata 
franceză, au eşuat complectamente, f ranta refu
zând categoric să consimtă la acordarea acestul 
împrumut, până când Grecia nu îşi va clarifica si
tuaţiunea faţă de evenimentele la ordinea zilei. · 

Noul şef al statului maior bul2ar. 

Rechemarea reprezentantului di
plomatic al Bu2ariei dela Pe

tersburg. 

Sofia. - Guvernul bulgar a hotărît rechema
rea reprezentantului ei diplomatic la Petrograd, 
d. Madjearoff, care va fi înlocuit cu Dr. Stanceff, 
actualul ministru plenipotenţiar bulgar la Paris. 
In capitala Franţei va fi numit ca ministru, d. 
Teodoroff, fost pe vremuri ministru la Bucureşti. 

Ţarul în Przemysl. 

Rotterdam. - Se telegrafiază din Lemberg: 
Ţarul s'a dus la Przemysl însoţit de marele duce 
Nicolae Nicolaievici şi statul major al acestuia. 
Ţarul a descins în Przemysl în localităţile în 
cari locuise generalul Kuzmanek cu statul' lui 
major. Sâmbătă tarul a vizitat împreună cu ma
rele duce forturile distruse plecând apoi îndă
răpt la Lemberg. 

Tratativele chlno-janhneze. 

Lyon. - ,,Progres" anunţă din Sanghai: 
Miuistrul plenipotenţiar al Japoniei Ia Peking 
a remis guvernului chinez un comunicat de ur
gentă, în care Japonia declară că perzistă pen
tru acceptarea întregei propuneri din urmă mo
dificată. ln caz contrar Japonia va într~rupe 
tratativele. 

Aeroplan rusesc deasupra Cer
năutului. 

Cernăuti. - Ieri înainte de amiazi s'a ivit 
deasupra părtii ostice a oraşului un aeroplan 
aruncând săgeţi şi bombe. Bombele n'au ex
plodat şi n'au pricinuit ,,_nici o pagubă. O să
g:ată l-a rănit· pe un lucrător de pământ. Ridi
candu-se un aeroplan de a-l nostru a luat în 
goană aeroplanul inamic. 

Comunicat oficial rusesc. 
Rotterdam. - Din Petrograd se anuntă că în co

municatul oficial dat în 25 c. se spune: 
ln. 21 c. seara un batalion german a încercat să 

atace trupele noastre avansate între Calvaria şi Ludvi
nov. In 24 dimineaţa, aeroplanele noastre au atacat 
gara din Neidenburg . 

In Carpaţi s'a potentat pe întreg frontul în chip 
extraordinar focul artileriei inamice. In frontul duş_ 

manului au sosit noui tunuri grele. ln 21 seara, am 
avut să ne apărăm în regiunea defileului Uioc, împotriva 
unor puternice atacuri ale duşmanului. Din celelalte 
părti ale frontului nu se semnalează nimic important. 

... ·,, 
Călătoria baronului Buriân la 

Berlin. 

Viena. - Ministrul de externe, baronui Ste~ 
fan Burian a fost alaltăieri la Berli111, de unde 
s'a întors ieri dimineaţă la Viena. 

Ultima oră. 
SEDINTA DE AZI A CAMEREI. 

Budapesta. - Camera a luat în desbatere în şedinţa 
de azi proiectul despre prolungirea mandatelor. Inainte 
de deschiderea şedinţei a avut loc o scurtă conferintă 

intre primul ministru şi conducătorii opozitiei ma
ghiare,cari au cerut ca prolungirea mandatelor să se 
hotărască pe un timp hotărît $i activitatea camerii să 

se reducă numai la o anumită sferă. Primul ministru a 
primit însă prima dorinţă. 

Deschizându-se desbaterea, primul orator după ra
portorul .Rakovszki, contele Apponyi declară că, desi 
prolungirea mandatelor e un non senz politic, primeşte 

totuş proiectul. Doreşte ca alegerile să se ţină la 6 luni 
după încheierea păcii. 

Primul ministru contele Tisza răspunzând s'a de
clarat aplicat la cele mai târgi concesii întru cât aceste 

Vorbesc încă contele T. Bathyâ11yi, care cere votui 
universal si V. Vdzsonyi, care cere să i se redea ţării 
dreptul de critică. 

Camera votează proiectul. 

CREIAREA UNUI DIVIZION DE ARTILERIE DE 
MUNTE ŞI A UNEI COMPANII CENTRALE DE 

SUBSISTENTA IN ROMÂNIA. 

Bucuresti. - S'a creiat pe ziua de 1 Aprilie 
v. c. un divizion de artilerie de munte cu reşedinta 
la Tg. Ocna (provizor le Turtucaia, care face parte 
.din brigada 8-a de artilerie şi o companie cen
trală de subsistentă la Bucureşti. , 

LISTA PRISONIERILOR DIN PRZEMYSL. 

Viena. - Crucea roşie rusească a trimis 
Biroului de infonnatiuni, lista soldatilor austro- , 
un2ari făcuti prisonierl în Przemysl. Lista va 
sosi în zilele cele mai apropiate. 

EŞECUL DEBARCĂRII DE TRUPE ALE TRIPLEI 
INTELEGERI LA GALIPOLI. 

Constantinoo<ii - O!iicia11. - Se comunici dela car. 
tierul general: In 25 I. c. vase ale trif>lei-înţelegeri au 
încercat, sub scutul vaselor de risbolu, să debarce truoe 
în patru puncte pe malul vestic al peninsulei Gallipoli. 
Trupele triplei-înţelegeri debarcate la gura Sighindere, 
spre vest dela Kala-Tebe .şi Teke-Burim şi la Tekke, 
lângă Kumrele, au fost alungate În mare de către asal
tul de balonete al Turcilor. Trupele debarcate la Aril
Burmln, încercând si înainteze au fost silite să cedeze 
contra atacului trupelor noastre, iar o parte din acelea 
s'au retras ieri seară pe vasele de răsboi. Ieri am ata
cat cu efect pe toate fronturile. Totodată flota Inamici 
a vroit să forţeze strâmtorile. Vasele inamice s'au re
tras în urma efectului bateriilor noastre. Un contra
torpilor inamic s'a scufundat, iar altul a fost avariat. 

RĂSCULATU AU FOST BĂTUŢI DE ESSAD-PAŞA. 

Durazzo. - Essad-paşa în două coloane a atacat 
pe răsculaţi la satele Jala şi Ascoli. Răsculaţii au fost 
bătuU suferind mari pierderi. 

FLOTA ANGLO-FRANCEZĂ CONTROLEAZĂ VASE: 
LE CE MERG LA DEDEAGACI. 

Bucureşti. - Se anuntă din Sofia că flota anglo-fran
ceză a incepuf să controleze vasele ce merg la De
deagaci şi că va confisca orice marfă destinată Bulga
riei, ca contrabandă de răsboiu . 

POŞTA ADMINISTRATIEI. 

Dr. I. Felea, Pecica rom. Am primit 14 cor. 
în abonament până la 30 Iunie a. c. 

Ioan $iştarovetan, Trebinje. Am primit 10 
cot\ în abonament până la 1 Iulie a. c. 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

Vilă americană 
altoită 

precum şi 

Porl-ftlto1 
şi 

Butaşi - Americani 
Sofia. - Comandamentul circumscripţiei III 

rnilitare, generalul Bogandieff, fost ministru de 
răsboiu, care a comandat divizia IV de infan
terie în fata inimicului, a fost numit şef al sta
tului major general în locul generalului Teneff, 
care a fost numit şeful intendentei generale. 

nu contrazic intereselor constituţiei ungare. '. (He 2298-24) -

furnizează 
renumita 
firmă: 

Clasele dtn 1900-1915 În Ru- In şedinţa. de după amiazi, primul ministru conti- 1· Caspari Friderich sia n'au fOst chemate sub drapel. nuându-şi vorbirea admite greutătile chestiunei prolun1 . 
girei mandatelor. Tinerea alegerilor - spune primul I 

Viena. - După ziarul „Rieci" din Petrograd ministru - nici acum nu ar fi o Imposibilitate fizică, dar i' Med· Ş ( O N f „ k„ JI ") 
clAasele din 1900-1915 din rezervă nu au fost ar restrânge pe mulţi în drepturile lor. Nu e contra ca i 13 , c m. agy~<U u o 
pană acum chemate sub drapel. motivele de creare a prolectuTui să fie cuprinse în lege, Selectiunea garantată. Cere+i catalogul! 
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