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Un adevărat erou. I este de grea î.n consecintele finaile. Cazul gar
i •nizoanei din Przemysl e o prolbă pentru arser-

c • d • f Î } ·„ • M . tiuinea act:asta. Garnizoana şi-a împlinit da-
ţ ăp1tan e lll . a er1u oga. toria fată de patrie până la ultima posi!bili-

(Mort în "IO Martie 1915.) 

Zilele trecute s'a putut ceti în ziare ştirea 
că drapelul regimenitului <le itnfanterie Nr. 85 
a fost împodobit cu medalia de aur pentru 
vitej•ie. Distincţia aceasta rairă s' a făcut la 
-0rdinu11 monarhului. Ea va fi pentru vecii ve
' dl'or o doViaJdă neperitoore că, cu toată în-
vălimăşa'la grozavă a acestui răsboiu ·~ofosal 
acest regiment a prestat farpte de eroiism, 
ca1re l'au ridi1Cat şi l'au scos la iveală din va
lurile agitate ale oceanului de sforţări aproape 
supraomeneşti. Dacă n'am şti că acest reg!
rment îşi recrutează mai bine de 3/4 din fe
ci0irii săi ·diinrtre fratii noştri din Ma'famurăş 
ne-am avânfa la aprecieri glorificătoare, 

Datoriia de cronioa1ri nie impune însă să 
eternizăm numele tuturor aioelor fiii ai nea-
mului româtJJ, cari î1ntr'un fel ori altul s'au 
·distins pe câmpul de luptă, pe câmpul de 
onoore m~litară. Am cetit şi vom maii ceti 
încă multe fapte frumoase săvârşite de sol-, 
<la·ţi români. Cu greu se va mai afla insă un 
al doilea erou care în împrejurări similare 
să ducă concepţia onoarei mid·ita1re până fa 
acel grad •de înălţime mornlă peste care nu 
mai este decât un fir semnat cu negru -- firul 
morţii. Căoi oricum, .între împHnirea datoriei 
fată de patrie şi între jertfirea iele sine este 
o -deosebire; oare pe cât e de subtilă pe atât 

·Vântului pribeag. 
Şi azi, ca ieri şi 'n alte multe rânduri 
.Eu, singur, stau de veghe din de sea!ră. 
Stau răzimat de masă, dus pe gânduri 
Şi-ascult suşpinul vântului de-afară. 

Tovarăş vechiu şi bun din pribegie, 
Am plâns de-atâtea-ori noi. împreună! 
Ne-'ntelegeam noi soarta-ne pustie 
Dar ne 'mpleteam din vise mari cunună ... 

Sfâşietor se tângue la geamuri 
Şi gl~su-i mă 'nfioară fără seamă: 

Un cântec nou se'ngână printre ramuri 
Şi-o veche prietenie se destramă .... 

Mă cheamă iar să plângem împreună, 
Dar nu-i solia văilor sihastre„ .. 
Şi stropii ·f:ui nu-s lacrimi, ci minciună: 
Nu sunt acuma lacrimile noastre. 

P. Herlo. 

tate, dar <lupă aceasta s' a întors şi si-a îm
plinit datoria şi fată de vietile atâtor cern
teni bravi şi crediocioşi, salvând totodată de 
mizerie atâtea zeci de mii de mame si copii. 

Căpitanul Valeriu Moga, originar din 
Săsdori, '1â1ngă Sebeşul săsesc, apairtinea de 
multi ani regimentului 85 de infanterie şi era 
considerat de colegi şi superiori ca unul din
tre cei mai bravi şi man buni ofiţeri ai armatei 
comune. La mobHizare a fost tuimis în Oa
-litia şi la pn~mele ciocniri cu duşmainul a do
vedit deosebite 1aptitudini militare. Compa1nia 
comandată de dânsul a cucerit repede laurii 
gloriei pentru regimentu:! 85. Căpitanul Mo.
ga era totdeauna în fruntea fecioritlo1r, şi no
rocul părea a-l favoriza. Din multe 1lupte a 
ieşit îinvii1ngător şi sănătos. Un glonte însă tot 
îl nimeri odlată şi căpitatJml vitea.z a fost silit 
să petreacă câteva săptămâni în inactivitate. 
Timpul acesta ·a fost un supliciu pentru dân
su1. Cu rana abia închisă s' a· dus din nou în
tre soldaţii lui iubiţi şi în scurtă vreme a fost 
din nou rănit. Deastădată mai uşor, încât nici 
nu a părăsit trupa. Jmprejurări1le iau adus însă 
pl-ntru regimentu1 85 ZJJle de onoa1re, cum rar 
s'a dat ocaziune altor fonnaţiuni de trupe„ 
ln ziua de 28 februarie şi cele următoare din 
/\fartie !regimentul se afla la Baligrod cu des
tinaţia să ocupe „cu orice preţ" o înălţime 
de 81 O metri. Ruşii fortificaseră această po
ziţiu1ne cu toate mijiJoacele tehnice posibile, 
încât se puteau crede cu tot dreptUl invinci
bili. Cu un avânt nemaipomenit s'ia arunoat 
compa'Ilie după companie asupra aicestei po-

Unei mame. 
ln fapt de seară a bătut la poartă moartea 

şi ti-a spus plângând: 
-L-am dus. 

Tu nu m-ai ai fecior, tu nu-l mai poti îm
brăţişa, tiu nu-i mai poţi şterge lacrămile şi nu-i 
mai poti vedea zimbetul, mamă, tu ţi-ai pierdut 
feciorul. Un glonte fierbinte i-a trecut prin inimă 
şi l-a făcut alb şi l-a făcut rece şi sângele lui 
s·a stins şi în bratele lui s'a închis îmbrăţişarea 
- a murit., 

Şi ai aprins singurătăţii tale două lumânări, 
ai îngenunchiat în fata icoanei Maicei Preciste 
- şi ai şoptit încet nopţii, ca şoapta-ti să se 
un:e la stele şi să-l caute şi să-l petreacă pe 
drumul de aur al veşniciei: du-te, du~te, la 
tronul lui Dumnezeu şi cazi în fata Lui şi spu
ne-I să te ierte şi roagă-l să-ţi dea şi tie odihna 
bună, pe care n'ai aflat-o niciodată pe pământ ... 

Marnă. O, i:;ât ai plâns şi totuş n'ai bleste
mat. Durerea ti s'a făcut o rugăciune, care nu 
cobora în praf - durerea te-a făcut mare, ca 
să ierţi glontele, pe care l-a trimes cineva care 
niciodată nu ti-a cunoscut feciorul, căruia 
niciodată nu i-a greşit fiul tău. - O, glon
tE.le, care l-a ucis şi care te-a făcut văduvă şi 

· care I-a făcut rece pe el, a fost glonte căzut 

I din soarte, o, soartea s'a micşorat în glonte şi 
, a fost trimes făr' de ură - mamă, mamă, fe-
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zi ţi uni. Sângele curgea şiroaie, n111mărul fe- „ 
ciorilor scădea Îlll mod îngrozitor. jertfele 
aduse pe altarul patriei au avut în sfârşit 
răsplata dorită. 

Ceeace :a prestat în aceste fopte căpitanul 
VaJ.eriu Moga se poate vedea mai bine din cu
vintele colonelului său d. Balling, care într'o 
!:lcnisoare adresată familiei se exprimă tex
tual astfel: „ ... Noi însă am pierdut un prietin 
şi camarad de o rară nobleţă sufletească, 
unul dintre cei mai rari, mai vrednici şi mai 
viteji ofiţeri ai regimentului. El a murit moar
te de erou pe câmpul de onoare al Austriei şi 
Ungariei. Ţinuta lui vitejească în fata dzrşma
nului pilda lui de rară vitejie personală, cu
ragiul şi sângele rece cu care ştie să însufle
ţească feciorii şi tenacitatea cu care urmărea 
u ţintă ce şi-o alegea îi vor asigura pentru 
vecii vecilor stima şi admiratia atât a prie
tinilor cât şi a duşmanului. ln istoria, regimen
tului numele lui Valeriu Moga va străluci tot
deauna între cele dintâi. Numele lui e strâns 
legat de luptele victorioase ale regimentului 
avute în 28 Febroarie şi cele următoare, 
fiindcă în primul rând lui trebue să-i multu
mească regimentul pentru succesele strălu
cite ce le-a obţinut atzmci. Meritul acesta va 
afla cu siguranţă şi recunoştinţa preaînaltă." 

Dwpă ·a:precia1rea aiceasta venită dela cel 
mai !COmpetent l<JC vom mai spune numa~ în 
puţine cuvinte că căpitanul V. Moga a căzut 
în JO Martie străpuns de patruzeci şi şease 
de 'gloante de puşcă. După ce-şi pierduse a-
1-·roape toţi feciorii din companie, fusese în
conjurat de Ruşi: Un ofiţer rus încântat de 
ţinuta lui vitejească îl provocă să se pre
deie prisonier, dar Moga nu vru să ştie nimic 
de asta. Cu ultimele gloanţe de revolver mai 

ciorul tău l-a furat noaptea, cum Jupui fură 
âin turma blândă un miel, feciorul tău a veştezit 
ca o floare sfântă din care vântul a supt mie
rea - feciorul tău a murit strein în tară streină, 
strein i-a fost pământul, stirein ceriul şi luna 
şi floarea, ce le-a văzut pentru ultima oară -
a murit... 

A murit cum mor sute şi mii - cu aceeas 
moarte liniştită după veşnica trudă. In neche
zit de cai speriati. în urletul tunului. in mi
rosul aburului de sânge proaspăt, în rum şi 
praf, în strigăte de revoltă, - s'a stins feciorul 
tău şi nici nu şti unde-i zace mormântul, nu 
e;unoşti cărarea care duce la odihna lui, nu vei 
\·edea niciodată crucea sub care zace fiul tău, 
nu vei vedea niciodată florile roşii ce vor răsări 
din sângele lui tânăr ... Este mort, dar nu e mor
tul tău - este mortul tuturora şi al tău şi al 
meu, şi al celor ce nu au mort şi al celor ce 
trăesc. Este mort pentru fericirea şi durerea 
altora, pentru viitorul şi zimbetul altora, n'a 
murit pentru sine, nici pentru tine, nu l-a dus 
boală, nici uragan, nici bătrânetă, l-a dus un 
glonte, în care s'a topit soartea şi în inima lui 
a încetat să bată ciocanul, vietii pentru altii -
mamă, mamă, o, cât ai plâns şi totuş n'ai ble
stemat. Ai putea să blestemi ceriul, pentrucă ţi-a 
chemat feciorul? ... Dar vinovat este ,Hristos 
pentrucă oamenii nu se iubesc? N'a ·murit fe
ciorul lui Dumnezeu cu aceeaş moarte, cu care 
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trimise câţiva Ruşi pe cealaltă lume, apoi 
căzu lu pământ străpuns de-o baionetă în ifli 
mă. 

Sufletul ·lui a;les n'a încăput în fetmonte
trul obişnuit al datoriei şi onoarei. El a spart 
epmveta şi a tra;ut peste firul negru. 

Nenumăraţi vor fi eroi·i oari îşi vbr jertfi 
viaţa pentru patrie şi rege. Căpihmtil Vaforilt 
Moga va fi aşezat de istorie în râ•nidul cel<lr 
dintâi. 

Situatia in Italia. 
Italia a făcut întelegere cu trlpla-întelegere (?) 

Arad, 18 Maiu. 

Rămânând şi pe mai depairte la putere în 
întregime cabinetul Salandra, situaţia în Ita
Ha continuă să fie foarte serioaisă şi încor
dată. Demonstraţiunile revoluţionare se ţin 

lanţ şi deşi elementele mdd.erate protestează 
împotriva răsboiul!ui, e incomtestabil că inter
ventioniştii fac tot posibilul pentru ca să de
cidă guvennul pentru cauza răsboiului. 

D. Carol Benedek, corespondentul din 
Rama a.I zimului „Vilag" comunică ziarului 
său, că nu rmmai în oraşele ma~ mari, ci în 
lta>lia î·nitreagă au ioc demonstraţiuni penim 
r ăsboiu. ln Milano şi ÎIJ1 alte părti se &emna
k-ază morţi şi răniti în urma ciocnirilor între 
cele două tabere; corespondentUil numit e ră
nit şi dânsul. 

Acefaş corespondent spune, că opinia gc
uerală e că un acord s' a ef eptuit între Italia 
şi tripla-înfelegre. Inaimte de demisiune ca
binetul Sal-andra votase 100 miilioane pentru 
sooprnl irăsboi.ului; acum acelaş oa1binet pri
mind din nou conducerea afacerilor statului 
va primi de-a gata această sumă. 

Pâuă în 111-0ll11entu'l când scriem aceste 
rânduri o hotărîre definitivă în Italia nu s'a 
luat, aceasta urmârtid să se i!a Joi, în 20 Maiu 
u., ziua convocărei parlamentului. · 

Pentru azi primÎ!l11 ll!I1111ătoan;;le ştiri: 
Ziarul „Tribuna" din rRoma anunţă, că după 

o conferenţă comună care a tinut trei ore mi
niştrii triplei-înţelegeri d. Barrere (francez), d. 
I<emmel-Rod (englez) şi bar. de Giers (rus) au 
facut o vizită primului-ministru d. Salandra. Mi
rdştrii au comunicat dlui Salandra instrucţiunile 
noui ce au primit dela guvernele lor. 

a murit fiul tău: a murit pentru alţii?„. Nu tot- I 
deauna cei buni cad pentru cei răi, nu totdeauna 
soarele trebuie să se ascundă în nori când vine 
furtuna, nu marea curată se înfierbântă dacă 
un fior al adâncului o cutremură? ... Este vi
novată ciocârlia, care cade cu aripile frânte în 
1:oroi, dacă i se taie sborul de viscol?„. Şi este 
vinovată primăvara, pentrucă în loc de flori şi 
câmec şi bucurie, a adus morţi, morţi, numai 
morti - în loc de horă morminte, în Ioc de 
plaiuri bogate cimitiruri?„. Mamă, o, ţi-am vă
zut ochii, în cari tremurau lacrămi curate şi 
niciodată n'o să uit lumina lor. Maria Magda
lena avea numai ochi cum aveai tu, în privirea 
ta lumina durerea tuturor mamelor, şi a celor 
c:e au murit şi a celor ce o să fie„. In lacrărnile 
tale era micşorată moştenirea sfântă a voastră 
a mamelor, cari 11u aveti altă comoară, decât 
un fecior. .. O, ştiu, feciorul tău a fost altarul 
bucuriei tale, în fata căreia aduceai jertfa vieţii 
tale sbuciumate - feciorul tău a fost briliantul, 
care strălucea în inelul văduviei tale negre. f e
ciorul tău a fost durerea ta dintâi şi el este du
rerea ta din urmă - el te-a făcut, să simţi 
când I-ai născut durerea cea dintâi şi el te face, 
acuma când l-ai pierdut, că nu mai poţi avea 
.:Ită durere„. O, mamă. Oricare cuvânt de mân
găere ar fi o săgeată dulce în inima ta. Oricine 
ar vrea să-ţi potolească plânsul, ar face păcat. 
Poti isvorul opri să curgă, poţi luna s'o acoperi 

„~ O M A N U L" 

Lui „Berliner Tageblatt" i se anunţă din 
Lugano: ·E de necrezut, că în şedinţa de Joi a 
camerei d. Giolitti va cuteza să ia atitudine îm
l)otriva dlui Salandra. 

Intervenţioniştii prin aiheninţă.ri au intimi
da,t pe aderenţii dlui Giolitti aşa, încât aceştia 
probabil nu vor lua parte la şedinţa camerei. 

In Monte Cittorio o mate rnassă înconjură 
permanent clădirile consulatelor puterilor cen
trale. E teamă, că va fi insultată preoţimea care 
simpatizează cu noi. 

Duminecă dimineaţa bar. Macchio, ministrul 
austro-ungar la ·Roma a avut o întrevedere de 
t:ei sferturi de oră cu printul Billow, ministrul 
,Qernrnniei. ln acest timp împrejurimea vilei 
Malta era păzită de soldaţi. 

Duminecă un meeting al intervenţioniştilor 
a avut loc în Piazza del Popolo în Roma. După 
meeting manifestanţii au aclamat pe d. Salan
dra şi răsboiul, aPoi s'au dus la palatu-I ministru
lui englez. Soţia ministrului englez a aruncat 
flori asupra manifestanţilor. Alaltăieri, Dumi
necă, dimineaţa o mare mulţime s'a dus la Qui
rinal purtând drapele de ale ţărilor triplei-înte
legeri şi aclamând pe regele, pe dnii Salandra 
şi Sonnino şi răsboiul. 

Regele a avut o lungă consfătuire cu gene
ralul Cadorna, şef ul statului major al. armatei. 
Aµoi generalul Cadorna a făcut o vizită mini
s1rulc1i de răsboi d. Zupelli. 

Ieri s'a tinut un consiliu de mJniştrl cu par
ticiparea tuturor membrilor cabinetului Satan· 
dra. Consiliul a stabilit textul declaraţiunilor pe 
cari guvernul le va face În şedinţa de Joi a 
camerei. 

„Herliner Tagblatt" şi celelalte ziare berli
ueze publică după ziarul italian „Stampa" con
cesiunile pe cari monarhia le-ar fi făcut Italiei. 

Aceste concesiuni ar fi: Cedarea Trentinalui, 
a ţinutului lsonzo inclusive Gradiska. Trie
stul va fi declarat port comercial 
aeschis ,· in acest oraş se va înfiinţa universi
tate italiană. Mai departe, Austro-Ungaria se 
declară în favorul Italiei desinteresată în Al
bania meridională şi recunoaşte ocuparea V alo
nei de către Italia. Chestia cedării Goritei (Gorz) 
şi a câtorva insule dalmatine va fi supusă unei 
examinări amicale. Garanta pentru aceste con
cesiuni o ia Germania. 

Agenţia Wolff află dela corespondentul său 
special din Roma: Sâmbătă s'au organizat noui 
demonstratiuni în Roma; în parte aceste de
monstratiuni au caracter revoluţionar. Manife
stantii au insultat Germania si au demonstrat 
contra dlui Giolitti pe care-l numiau vândut al 
Germaniei. S'au auzit furtunoase strigăte de 
„pereat" şi la adresa printului Billow. Seara târ
ziu din prilejul prelegerei pe care poetul D' An
nwzzio a tinut-o la „Teatro Constanzi" turbu
rări foarte serioase au avut loc în împrejuri
mea teatrului. Manifestantii au spart ielinarele 

cu năframă, poţi inima de mamă s'o- vindeci, dacă 
i-ai stors din ea rădăcina iubirei?.„ 1Mamă, tu 
eşti singură, tu eşti pă>răsită, tu nu mai ai pe 
mmeni. Orele vor trece pustii, la poartă nu va 
mai bate niciodată feciorul tău - înzadar îi 
aşterni pat şi înzadar îl aştepţi cu pâne caldă 
- el nu mai revine nicivd-ată. Feciorul tău doar
me tăcut în pământ străin - şi străine ciocârlii 
îi cântă străină primăvară, dar sufletul lui râde 
în soare, înfloreşte în trandafir, fuge în vânt -
în toată lumea îl poţi regăsi pe dânsul dacă îl 
cauţi, tu nici nu l-ai pierdut, căci îl ai în tine, 
î11 freamătul brazilor îţi vorbeşte, în clocotirea 
apelor, în strălucirea stelelor, în azurul dimi
neţii, în plânsul clopotelor - pe el îl auzi şi pe 
el îl vezi în sfintii albaştri din biserică - şi 
mamă, odată, vă veţi întâlni pe drumul de aur, 
cum toţi ne întâlnim, şi el şi tu şi eu, şi toţi, 
re. cari astăzi ne răslătesc furtuni şi sorti, 
gloanţe şi puşcării, biserici şi tronuri, căci va 
veni o vreme, când se vor deschide porţile de 
rngină şi durere şi va intra întregul norod lu
niesc în noua lume, unde sufletele cântă în ju
rul unui copac mare, din care ne-am desprins 
noi, frunze. vagabonde„. 

Mamă.„ Mamă dragă.„ 
\ 

Emil /sac. 

Mercuri, 19 Maiu 1915. 

încât întreagă „Via Viminale" a rămas într'un 
întunerec complect. Atitudinea amenintătoare a 
manifestantilor a intimidat pe proprietarii de 
Prăvălii,, cărora li s'a cerut să-şi închidă pră
văliile. Demonstraţii au mai avut loc şi în fata 
celort·ane teatre. Aşa~ manifestanţii postaţi în 
fata teatrului Teatro Quirilo au pretins sistarea 
teprezertta tiei. 

Din alte oraşe; ca Milano, Florenţa si Neapol 
încă se semnalează demonstratiuni violente. 

Cele mai violente demonstraţiuni au avut loc, 
se pare, la Milano. 

Lui „Lokalanzeiger" i se telegrafiază din 
Chiasso: Jn Palermo demonstratiunile au luat 
caracter foarte îngrijitor. Prăvăliile în mare 
parte sunt închise; proprietarii au lipit pe rolete 
bilete cu inscripţia: ,.Inchisă pentru doliu na- · 
tional". 

Clădirile particulare au arborat drapele în
doliate. 

Ziarul filogerman „ Vita" în urma ameninţă
rilor interventioniştilor şi-a sistat aparitia. 

Secretarul legatiunei otomane a fost silit să 
părăsească localul cafenelei din cauza atitudi
nei provocătoare a publicului. 

Alaltăieri poetul D' Annunzio a făcut o vizită 
diui Salandra, apoi a plecat la Neapol, unde 
a fost invitat de către republicani. 

Se anunţă din Rvma: ·Răspândindu-se svo
nul despre demisiunea cabinetului, ziariştii ita
lieni au aruncat în stradă din sala pressei dela 
poşta principală pe un ziarist german, strigân
du-i „Jos Biilow !" „Jos Germania!" lmpreju
rimea vilei 1Malta a fost păzită de numeroase 
trupe de cavalerie pentru a împiedeca palatul 
printului Biilow de o eventuală devastare. Ma
uif estantii au reuşit totu.ş să lovească cu pietri 
în automobilul printului Biilow. Manifestanţii 
au spart ferestrele şi au distrus firmele prăvă
liil<>r germane, între cari şi la berăria Oambri
nus şi la biroul liniei Hamburg-America. 

Noaptea o mare ciocnire a avut loc între 
interventionişti şi neutrali în cafeneaua A<ragno. 
Pe drumul ce duce spre Piazza Venezi.a, unde 
se află palatul consulatului austro-ungar pe 
lângă Vatican, o ciocnire a avut loc între stu
denţi şi politie. Manifestanţii n'au reuşit să 
ajungă la palat. 

Adunarea generală 
a „Societătii geografice romane". 

Discursul M. S. regelui Ferdinand. 

Vnieri a avut loc în amfiteatrul fundatiunei 
Univ. Carol I adunarea generală a „Soc. regale 
române de geografie" sub prezidiul M. S. regelui 
F erdinanr/ asistat de A. S. R. principele moştenitor 
Carol. La orele 9 au sosit M. Sa regele si A. S. R. 
principe!:e Carol însotiti de aghiotantii regali şi d. 
prefect al capitalei. După căldurosul salut al dlui 
S. f/epites, M. S. regele Ferdinand a rostit ur
mătorul discurs: 

„Prezidând pentru întâia oară ca Preşedinte 
societatea geografică. iau astăzi Jocul aceluia. 
care timp de aproape 40 ani i-a purtat un inte
res necurmat si a urmărit cu vie multumire su
fletească, desvoltarea acestei societăţi al cărei 
întemeietor si sprijin puternic a fost. 

Dacă nu i-a fost îngăduit să se bucure cu 
nai de jubileul de 40 al soc. române de geo
grafie ,totus în cuvintele lui rostite în multe 
ocazii, spiritul lui a rămas printre noi ca că
lăuza cea mai sigură pentru propăşirea socie
tătii si în viitor. 

Simt astăzi o vie plăcere de a mă găsi în 
mijlocul dvoastră împreună cu moştenitorul 
tronului, căruia i-ati făcut o deosebită cinste 
primindu-L printre membrii onorifici. Cu adân
că bucurie constat. că ne g<1sim TJe o cale sănă
toasă de propăşire. Lucriirile publice în Rule
tinul anual în anii ce au trecut, acz caracter din 
ce în ce mai serios şi mai ştiinţific, contribuind 
astfel a ne cunoaşte mai bine frumoasa noastră 
ţară şi bogăţiile şi resursele ei menite a mări 
din ce în ce mai mult desvoltarea ei economică. 

Rezultatele îmbucurătoare dobândite până 
acuma prin activitatea dv„ sunt o chezăşie si
gură, că societatea geografică nu se va opri pe 
calea apucată, ci va merge înainte cu aceeas 
râvnă, arătând că prin lucrările ei, are mijloace 
de-a trage folos d·in câmpul ştiintific şi econo-
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mic încă neoR"orit ce mai este înaintea noastră. 
Din partea mea, vă pot asi~ura, că voi urma 
cu ace!as interes propăşirea societătii noastre 
căreia apartin deja de un mare număr de ani 
si că o voi sprijini şi proteja aşa cum a făcut 
auRustul meu predecesor. 

Multumesc din suflet pentru cuvintele calde 
cu cari m'ati întimpinat si formând urările cele 
mai bune pentru a tot mai înfloritoare propă
şire. declar sesiunea deschisă". . 

D. Sabba Ştefănescu secretar general dă cetire 
„Raportului general asupra lucrărilor societăţii". 

Drumul societăţii noastre - zice dsa1 - a fost 
tras de şnsuş regretatul nostru rege Carol I fonda
tor şi prim-preşedinte. Progresele făcute de socie
tate sunt destul de mari. Arată recunoştinţa către 
regele Ferdinand actualul preşedinte de onoare 
al societăţii şi către principele Carol, membru de 
onoare. Aduce mulţumiri dlui St. Hepites, vice
weşedintele societăţii pentru munca depusă. D. 
Sabba Ştefănescu vorbeşte apoi de toate exploră
rile şi cercetările ştiinţifice în domeniul geografiei 
generale, făcută în cursul anului trecut .. 

D. general Panaitescu, vice-preşedintele sec
tiunei militare citeşte „Raportul sectiunei militare". 
Să ne îndreptăm privirile către marele şi regreta
tul nostru rege Carol I, care a ridicat prestigiul 
ţărei noastre. Să ne îndreptăm apoi privirii~ ~ăt_re 
aictualul nostru rege Ferdinand, care umple m1m1le 
noastre de bucurie. Să-L privim cu speranţa în 
reuşita idealului nostru naţional. Răsboiul actual 
ne arată mai mult imPortanta hărţii militare. Vor
beşte de serviciul geografic al armatei şi progre
sele reaJ:izlllte precum şi de lucrrăile geodezice şt 
cartografice făcute în România. Termină arătân~ 
toate conferinţele şi lucrările ce s'au făcut la noi 
cu privire la tactică şi geografia militar~. . 

D. G. Gorciti citeşte „Raportul secţ1unei d~
dactice". Vorbeşte de lecţiile 'practice de geografi~ 
ce se fac azi elevilor şi de lucrările Colloqui-mulut 
universitar de conferinţele delai Institutwl1 S. E. E. 
şi de impo;tanta dicţionarelor geografice zicând că 
ar fi nevoie şi de un lexicon geogra'fic. 

D. T. Burada profesor la facultatea de d~e?t 
din Iaşi vorbeşte despre: „O colonie de vlahi m 
Arabia". Arată că în Arabia lângă mănăstirea. Sf. 
F.caterina este o colonie de vlahi (Români) cari au 
fost aduşi aci de împăratul Ju~tinian. Această co7 
lonie se deosebeşte complect âe tipul arab, deşi 
toti au trecut la mahomedamism. Descrie apoi p~r
tul şi obiceiurile acestor vlahi pierduţi în nisipurile 
Arabiei. 

Comunicarea a fost însotită deJnteresante pro-
iecţiuni luminoase. 

Revolutia in Portugalia. 
Amănunte. 

Agenţia Ifavas anuntă din Madrid: Revolu
ţia în Lisabona s'a pornit cu bombardarea ora
şului de către crucişătorul ,,Adamastor". La 
acest semnal 200 de cetăţeni au atacat o ca
zarmă. Garda republicană, care rămase credin: 
cioasă guvernului, a ocupat imediat străzile ş1 
podurile. In oraş au explodat mai multe bombe. 
In împrejurimea Lisabonei revoluţionarii au 
tăiat sârmele de telegrafie şi au împiedecat cir
culaţia trenurilor. Regimentul de artilerie din 
Santaremi a atacat regimentul de infanterie din 
aceiaş localitate. Perderile nu se cunosc. Re
voluţionarii au incendiat oraşul în mai multe 
locuri. 

Ziarul spaniol „El Mundo" scrie despre eve
nimentele din Lisabona: In zori la orele 3 şi ju
mătate revoluţionarilor li s'a dat semnal cu 
trei impuşcături de tunuri. Curând în întreg 
oraşul se auziau împuşcătu.ri . .Pe la orele 4 a 
ieşit cavaleria şi artileria, împuşcând asupra 
revoluţionarilor. ·Revoluţionarii au pătruns în 
cazarme şi i-a îndemnat pe soldaţi să ia parte 
la revoluţie. La ameazi împuşcăturile mai ţi- · 
neau încă în întreg oraşul. Numeroşi răniţi au 
fost transportaţi în arsenal. Deviza muHimei 
era: Jos cu dictatura! Toti soldaţii de marină 
au trecut de partea revoluţionarilor si vasele 
de răsboiu au arborat pavilionul republican. 

Preşedintele Ariaga a părăsit Belem. şi înso
tit de gardiştii republicani a grăbit la Lisabona. 
Guvernul Badajoz în raportul său trimes gu
vernului spaniol spune că semnalul pentru înce
perea revolutiei l'a dat crucişătorul Adamastor, 
bombardând Lisabona. Cazarma din Elcantara 

a fost asediată de 200 cetăteni. Multi au mu
rit sau au fost răniţi. 

Garda republicană, care a rămas credfn
cioasă guvernului a ocupat toate pieţele şi punc
tele strategice din oraş ~i a împrăştiat mulţi
mea. Mai multe bombe au explodat. Vasul „Vas
co de Gama" a părăsit portul dela Lisabona cu 
o însărcinare secretă din partea guvernului. In 
împrejurimea Lisabonei a încetat comunicaţia 
telegrafică şi a trenurilor. 

Garniwana din .Elvas a rămas credincioasă 
guvernului şi a trimes trupe în ajutor la Lisa-, 
bona. In Porto şi Alegre cetăţenii au dat foc fa
bricei engleze de parafin. In 0Porto au fost mai 
multi răniţi. 

La revoluţie au luat parte şi vase de răsboiu. 
Preşedintele 'Ariaga e păzit de garda repu
blicană. Se vesteşte .că în fata Lisabonei vor 
sosi vase de răsboiu spaniole. 

Atitudinea Spaniei. 
Agenţia Ha vas anunţă din Madrid: In legă

tură cu evenimentele din Portugalia a avut loc 
un consiliu la rege, la care au luat parte primul 
ministru, ministrul de externe şi ministml de 
marină. Guvernul a declarat, .că Spania nu va 
interveni, ci toată acţiunea ei se va reduce la 
apărarea vietii şi a intereselor Spaniolilor din 
Portu.gal ia. 

Revolutla a fost inăbuşită. 
Agenţia Re11ter ammfă că guvernului repu

blican i-a reuşit să înăbuşe revolltfia. Căpitanul 
Martinez Lima a primit comanda supremă peste 
trupele republicane. 

·Răsboiul.-
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pllblicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. 17 Maiu. - Se comunică dela cartierul 
general: In raport cu îndârjitele lupte ce s'au dat în 
cele două săptămâni trecute, ziua de ieri a trecut fără 
de a se putea înregistra vre-un eveniment mai impor
tant. Inaintarea armatelor a progresat. Coloanele avan
sate în directiunea cursului superior al Dnistrului au 
ocupat şi Drohobitul. Din nou am capturat 5100 Ruşi şi 

8 mitraliere. 
• 

BerHn. 17 Maiu. - Se comunică dela marele cartier 
general: 

Pe teatrul occidental: Spre nord dela Ypern ,spre 
vest dela canal am evacuat pozitiile avansate ce detl
neam lângă Steenstrate şi Hetsas, iar slabele noastre 
forte de aci le-am retras în pozitiile noastre principale 
de pe malul ostic al canalului. pentru ca să evităm 

pierderile ce ar fi urmat să le avem în urma puterni
cului foc al artileriei inamice. 

Spre sud dela Neuve-Chapelle, Englezii mentin încă 

tranşeele prime pe cari le-au cucerit dela noi în lup
tele de alaltăieri. Aci luptele sunt încă în curgere. 

Spre nord dela Arras. lângă Ablain şi Neuville am 
respins atacuri franceze cu pierderi grave pentru ina
mic. Lângă Ailly şi Bois-de-Pretre s'au . dat neînsem
nate lupte de infanterie. Dirijabilele noastre au atacat 
cu eficacitate porturile Dower şi Calais. 

Pe teatrul oriental: La Dubissia, în regiunea Eirogola 
Şi Cckiski, precum şi spre sud dela Niemen lângă Ma
riampol şi Ludvinow am respins atacuri ruseşti. Intre 
prisonierii ruşi ce am capturat lângă Sawle am găsit şi 

recruti din contingentul 1916, cari aveau o instrucţie nu
mai de 4 săptămâni. 

Pe teatrul sudoriental: Continuăm să înaintăm între 
· Pilita si cursul superior al Vistulei. precum şi pe frontul 

Sambor-Stryi-Stanislau. Lângă Jaroslau şi în mai 
multe puncte spre nord dela această localitate am reuşit 
să trecem peste râul San. Luptele pentru Przemysl 

I 

I sunt în curgere. 

Consiliu de coroană În Niş. I 
Bucureşti. - Din Niş se anunţă că Sâmbătă · 

a avut loc un consiliu de coroană, prezidat de 
moştenitorul Alexandrn„ Obiectul consiliului şi 
hotărârea luată e ţinută în secret. In publicitate 
s'a strecorat numai că consiliul s'a tinut în le- : 
·gătură cu vizita ambasadorului rus Giers şi cu 
declaratiile acestuia făcute în numele ministru
lui de externe rus, Sassanow. 

Noul trasportări de trupe 
la Dardanele. 

Atena. - Din Mytilene se anuntă că pe in
sulele Tenedos şi Lemnos se fac mai pregătiri 
pentru aşezarea trupelor trimise pentru întări
rea trupelor cari luptă împot>riva Oardanelelor. 
Intre Jmbros şi Sed ii Bahr se găsesc aftrmativ 
peste 300 de vapoare de transport. 

Guvernul australian împotriva 
Germanilor. 

Genf. - :Din Melbourne se telegrafiază: Gu
vernul a oprit orice activitate tuturor societăti
lor germane. 

Voluntari greci la Dardanele. 

Atena. - Trupele de voluntari greci au fost 
instruite pe insula Mudros, iar acum ata5ându-le 
trupelor franceze au fost trimise în front. 

Paşlci în Petrograd. 

Amsterdam. - Primul ministru Serbiei Pa
sici a sosit la Petrograd. 

Al doilea primar al Bucureştilor 
studiază măsurile de răsboiu luate 

de capitalele beligerantilor. 

Bucureşti. - Ministrul de interne al Româ
niei d. Morţun l-a însărcinat pe al doilea primar 
al Bucureştilor d. ttalareanu să facă o călăto~ie 
la Viena, Berlin şi Paris studiind măsunle 
cari s'au luat de aceste capitale în legătură cu 
răsboiul. 

Bulgaria şi Rusia. 

Sol ia. - Ambasadorul rus Savinski a făcut 
ieri o vizită primului ministru ·Radoslavoff, dela 
care a cerut lămuriri în mai multe chestii ac
tuale. Ziarele bulgare nu cunosc amănunte con
crete cu cari sunt în legătură aceasta vizită. 

A doua campanie de iarnă, 

Londra. - CoresPondentul lui „Manchester 
Guardian" declară, că ministrul de răsboiu en
glez socoteşte deja cu o a doua campanie de 
iarnă. Din mersul răsboiului de pânăacum se 
poate conclude că el nu se va termina înainte 
de toamnă. Autorităţile militare au în vedere 
o a doua campanie de iarnă. 

Ruşii au evacuat Przemyslul. 

Budapesta. - Luptele se dau în fata Prze
myslului. Ruşii n'au putut reconstrui fortificatiile 
aruncate în aer şi în locul lor au săpat tran
şee cimentate. ln fata fortificaţiilor ei au tăi~ 
noui drumuri. Tunurile noastre bombardeaza 
tranşeele cimentate. Soldaţii noştri prisonieri 
din Przemysl fugiti de acolo, spun că în cursul 
ofensivei din Carpaţi au fost transportaţi prin 
oraş peste 200 mii răniţi. In 5 Martie Ruşii au 
început să ducă muniţia din cetate şi să eva
cueze spitalele, plecând totodată şi cea mai mare 
parte din garnizoana cetăţii şi ducând cu ea ca 
ostatici şi mai multi cetăteni din oraş. 

Declaratiuntle dlui Pasicl despre 
relatiunile sârbo-italiene. 

Bucureşti. - ln timpul din urmă s'a răspân
dit vestea, că raporturile între Sârbia şi Italia 
s'ar fi încordat din cauza pretenziunilor italiene 
asupra Adriaticei. lnterviewat asupra acestei 
chestiuni de directorul ziarului „Journal des 
Balkans", prim-ministrul Passici, dupăce a des
mintit svonurile despre demisiunea sa, a decla
rat următoarele: 

- Eu mi cred că Italia vrea rălz Serbiei. 
Până a.cum Italia a fost mai totdeauna de partea 
noastră, ori de câte ori cineva a încercat să 
ne atingă irulependen(a. Nu văd de ce ar fi 
altfel în viitor. 

Interesele Italiei şi Serbiei în Adriatica, ca 
şi acelea privitoare la îndrumarea generală a 
politicei viitoare sunt acele~i. Serbia n' a făcut 
altceva decât să-şi păstreze cu scumpătate nea
târnarea politică şi economică şi să-şi urmă
rească ideal11l naţional de libertate şi unire czz 
conaţionalii săi. Precum vedeţi, aci nu-i nimic 
care să fie îndreptat contra Italiei, care a reu
nit sub acelaş sceptru tot poporul italian. 

Principiul nafionalită(ilor trebuie să rămând 
ideia esenţială şi baza nestrămutată a politicei 
noastre, - atât pe cât e posibil, - căci mate
rialiceşte este adesea imposibil să i se dea o apli-. 
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care strictă; trebuie să te inspiri din acest prin
cipiu în mod sincer şi leal. 

In a, 606 după Hr., Hosroe cel tânăr voind să răs
bune moartea binefăcătorului şi prietenului său Ma
vrichie împăratul Tarigradului, porni împotriva urma
şului :!cestuia Foca. Aiuns în Calcedonia a !rehuit să 
plece înapoi neputând să lovească cetatea. Mai târziu, 
în lipsa împăratului Iraclie, la a. 616 împresură Tari
l'(radui. Şi de data aceasta a trebuit să părăsească ce_ 
tatca căci Iradia era cât p'aci să-i taie retragerea. 

, n!lor sinistrati Comisiunea se va ocupa în spe
. c1al cu alegerea unor 11oui terenuri din dome

niul statului, care să nu fie expuse inundaţiilor 
şi pe care să se statornicească nouile gospo
dă1rii. 

E vorba, într' adevăr, să se stabilească în 
viitor o stare de lucruri, în nişte condiţiuni cari l 
să facă pacea posibilă şi s' o garanteze, ne mai j 
îndreptăţind revendicări nationale". I 

lntelegerea chino-japoneză. 
Haga. - „Vaaderland" comunică punctele j 

principale ale înt~l~gerii c~inO-japoneze: 
_In baza acestei mţelegen pentru împrumu

turile provinciale şi cari se vor face pe căile fe
rate din provincia Shantung, Mandjuria de sud 
şi M?ngolia, se_ ~or folosi în primul rând capi
tale Japoneze ş1 m chestia acestor împrumwturi 
trebui~ ~ă se ceară totdeauna prealabil părerea 
Japome1. 

Se proclamă pentrru toti Japonezii din China 
egala îndreptăţire cu Chinezii. 
. China renunţă la toate drepturile constitu

t10nale şi de vindere în tinuturile litorale. 
Kiaociau va fi declarat port comercial des

chis. Japoniei i se recunoaşte dreptul să ocupe 
un port comercial. 

Privitor la edificiile ·publice germane va 
avea să se încheie înţelegere între Jaoonia şi 
China mai târziu. 

China .renuntă la dreptul de a acorda. sta
telor străine permisiune pentru zidirea de fa
brici pentru vapoare şi înfiinţarea de statiuni 
de cărbuni militare. 

Ţarigradul. 
,,Cetatea visurilor" printre veacuri. 

Sub domnia de slavă a lui Adrian (117-138 d. Hr.), 
domnie atât de binefăcătoare pentru toate ţările ele
nice - ne spune Lambrinidi de unde am cules unele 
amănunte istorice ~ Bizantul a fost cetate neatârnată, 
adică civitas libera. Avea drept să primească taxa pen
tru trecerea Bosforului şi aceea a pescuitului. Avea a
şezăminte de învăţătură renumite cari puteau să stea 
alături cu cele din Atena. 

fn vremea luptelor cari au urmat dup,ă moartea lui 
Comod pentru scaunul împărăţiei romane (196), Bizan
tul precum şi unele cetătl din apropierea sa au dat a
jutor lui Pescenius Nigra, care a putut, muitumită că
peteniei cetăţii anume Priscus, să tie piept multă vreme 
împotriva oştilor puternice ale împăratului Septim Sever. 
Cu toată această împotrivire, cetatea a trebuit să se 
predea lui Sever, care-i dărâmă zidurile. 

Caracala, fiul şi urmaşul lui Septim Sever, a împodobit 
Bizantul cu multe clădiri mândre, dar nu i-a ridicat 
zidurile. In curând, însă, s'a simţit nevoia ca zidurile 
cetătii să fie rezidite. Ootil. în 259, trec Dunărea .se re
varsă în peninsula balcanică sl ajung până în Pelo
pones. 

ln 262 împăratul Callenus, profitând de o răscoală 
a oştilor neorânduite cari tăbărâseră în Bizant, pune 
mâna pe cetate şi înăbuşeşte răscoala. 

Mai târziu, în 313, cesarul Maximin, ocârmuitorul 
tărilor răsăritene ale împărăţiei romane porni din Ni
comedia, şi, după o scurtă împresurare, luă Bizantul. 
Dar, biruit de către Licinius, în apropierea Andriano
polei, a trebuit să lase cetatea în mânile biruitorului. 

Bizantul ajuns scaunul unul proconsul al r.ăsăTitului 
era pus în rândul cetăţilor de căpetenie ale împărăţiei 
romane. Atinti privirea lui Constantin cel Mare, atunci 
ciind acesta după ce bătu pe Maxentiu, s'a întors spre 
Licinius care, în fuga sa, s'a adăpostit în Bizanţ. Licinius 
biruit aci, trecu Bosforul în lirisopolis şi de aci în 
Nicomedia. " 

Constantin după ce birui pe toti protivnicii săi fă
cându-se stăpân pe întreaga împărăţie romană a cre
zut de cuviintă să părăsească Roma şi să-şi aleagă 
un nou scaun împărătesc pe un loc mai adăpostit pentru 
'Răsărit. Din cetătile Tesalonic, Sardica, Troada, Calce
donica şi Bizantiu, alesese pe cea din urmă aşezată 
i>e locul unde Asia şi Europa se întâlnesc. 

Importanţa acestei cetăti privilegiate de fire, pe care 
istoricul grec Pollb, o numea cetatea cea mai desă vâr_ 
şită să asigure liniştea şi îmbelşugarea printre toate 
ce~:'iţile din lume, a fost recunoscută de către Constan
tin care n'a stat pe gânduri să o facă scaunul împără
ţiei sale. fn Noemvrie 328 cu un alaiu Impunător s'a 
pus temeliile nouil cetăti şi a zidurilor sale cari. desă
vârşite mai târziu, pe la sfârşitul veacului al 5-lea. de 
împăratul Anastasie, au ţinut piept, o mie de ani, po
poarelor vrăjmaşe. 

Noua cetate împodobită cu clădiri minunate luă nu
mele întemeietorului ei pe lângă acela al Romei-Noui. 
Inaugurarea cetătii s'a făcut cu mari serbări la 11 
Maiu 330. ...,..._...__.._ ____ . 

In vreme ce Iraclie se lupta în Asia cu ttosroe, a. 
cesta trimise vorbă marelui han turcesc al Avarilor 
dela Dunăre să lovească Tarigradul. In lipsa împăra
tului cetatea a fost ap.ărată de patriarhul Scytele şi de 
marele magistrat Vocos. 

Avarii, după mai multe ciocniri sângeroase împotriva 
Tarigradului au trebuit să se retragă în noaptea de 7-8 
August 626. 

Cântecul de slavă şi de multumire către apărătoarea 
cetăţii, Prea Sfânta fecioara, căpetenia cea mare I per 
malis stratigo tis poleos, ne aduce aminte de această 
biruinţă. 

• 
In vreme ce Tarlgradul se lupta cu Avarii, Iraclie 

urma lupta cu liosroe, care trecuse Eufratele, cucerise 
Ierusalimul, arsese biserica Reînviere! şi luase captiv 
pe patriarhul Zaharia. 

f'iul lui Hosroe, Ctesifont, -închee pacea cu lraclie 
şi înapoiă toate lucrurile luate de părintele său din 
Ierusalim Printre cari se afla, aşa se zice, şi crucea pe 
care a fost răstignit Iisus Hristos. 

După această strălucită biruinţă Iraclie s'a întors în 
1'arigrad cu mare alaiu împreună cu partiarhul Zaharia 
şi cu sfânta cruce. Popornl I'a primit cu strigăte de 
bucurie si a cântat cântarea alcătuită atunci: „Mântu
ieşte Doamne poporul tău şi binecuvintează moştenirea 
ta, dă biruintă împotriva necredincioşilor şi apără ceta-
tea cu crucea ta". · 

D. Caselll. 

INFORMAŢI UNI. 
I 

Arad, 18 Maiu ·1915. 
PENTRU NUMĂRUL DE RUSALII 

pe seama rănlUlor români am primit suma de 18.20 cor. 
colectată de d. Mărioara Halalal din Săsclori dela urmă. 
torn: 

Dna Raflla Moga 1.-
„ Ana Bârsan 1.-
„ Lucretla Halalal 2.-
„ Margareta Morar 1.-

" Elisaveta Morar 1.-
„ Ellsaveta Dura 1.-

" Maria Greavu 1.-

" Maria P. Nartea 2.-

" Eleonora Pop -.60 
Dnul Aron Moga 1.-

„ Za barie Moga 1.-

" Teodor Muntean 1.-

" 
Virgil Pop 1.-

„ Vasile Pop 1.-

" Gavrll .l(alol -.60 
Dşoara Aurica Răchitan 1.-
N. N. 1.-

Total Cor. 18.20 
MuUumlrlle noastre! 

Cincizeci ani de preotle. Veteranul proto
presb. al tractului liunedoarn, veneratul domn 
Avram P. Păcurariu. cu mileiul împlinirei ani
versarului al 50-lea de preotie, dăruieşte ~O cor .. 

Ultima oră. 
Bucureşti. - Mercurl seara a avut loc acasă la 

d. V. G. Mortun ministru de interne, un consiliu 
prezidat de d, Ion I. C. Brătianu, şeful guvernului. 
D. Brătianu a arătat stadiul tratativelor diploma
tice cari se urmează la Roma, notând că o hotă
râre a Italiei nu poate fi un semnal in orice caz 
pentru toti neutrii, decât dacă şi aceştia ar obtlne 
asigurări nete şi formale. Preşedintele consiliului 
a relevat totuş importanta rezultatului acelor tra
tative. Au fost luate apoi unele hotărâri in pri
vinţa exportului diferitelor produse, precum şi in 
ce priveşte aprovizionarea ţărei cu diferite măr
furi din Orient. D. ministru de industrie a făcut 
cunoscut dezideratele petroliştilor şi pe acelea ale 
morarilor. Au fost rezolvate apoi diferite chestiuni 
referitoare la transportul depozitelor de cereale 
din apropierea fruntariei şJ a!te lucrări curente. 

Consiliul s'a terminat la ora 7. 

IN PRAGUL HOT ĂRÂREI! 
Viena. - Cercurile diplomatice de aici co

mentează in modul următor situatia italiană: 
In prezent nu se poate încă stabili hotărât 

felul cum se vor cristaliza evenimentele ân Ita
lia. E Întrebare dacă se va tine oare sau se va 
amâna şedinta Camerei convocată pentru 20 
Maiu n. şi dacă oare 2uvernul va cere oare ho
tărârea Camerei, ori aceasta va fi pusă ân fata 
unui fapt împlinit. 

E foarte grea o apreciere a situatiel, deoa
rece se parc că însaş opinia publică italiană nu 
are o idee clară despre cele ce vor urma să se 
întâmple. Atâta e si2ur, că demonstratiile co
losale pentru cauza răsboiului n'au rămas făra 
efect; acestea au influentat în mod terorizător 
şi pe unii din neutrali. E fapt apoi şi aceea. că 
guvernul Salandra este un minister care se 
bucură de cea mai lar2ă Încredere a partidului ' 
interventionistilor. 

ln consecintă acest guvern probabil va duce 
tara În răsboiu, dar totodată tocmai acesta 
poate să fie cel mai potrivit guvern, care, dacă 
ar vrea, ar putea să aducă pace. 

Hotărârea în tot cazul se va lua În zilele 
cele mai apropiate. 

RĂSBOIUL NU POATE PI EVITAT. 
Roma. „Stampa" scrie: Deschiderea came

rei va fi amânată Pentru scurtă vreme. Guver
nul va pune camera În fata unui fapt împlinit. 
Apoi despre hotărârea ce se va• lua acelaş ziar 
scrie: 

- ln actualele împrejurări este imposibil ca 
guvernul să poată păstra neutralitatea. Evita
rea răsboiului este aproape exclusă. E fapt că 
partidul păcei are majoritate în caimeră, dar 
publicul terorizează. 

• 
Ziarele berlineze primeSc cu mult scepticism 

ştirile favorabile din Italia şi declară că nu sunt 
motive de optimism. 

la fondul Andreiu baron de Şaguna pentru aju- GERMANIA VA ANEXA BELGIA. 
torarea cu preferinţă a văduvelor si orfanilor Bruxelles. - După ştirl sosite din Olanda ziarele 
ostaşilor noştri căzuţi pe câmpul de onoare. olandeze scriu„ că Germania a lansat în Antwer
Pentru prinos, dorind încă multi ani de păsto- pen şi în Briigge afişe prin care anunţă populatia 
rire iubilantului, exprimă sincere multmnite, în că probabil în luna Maiu va proclama anexiunea 
numele Reuniunei meseriaşilor sibieni: Victor Belgiei. 
Tordăşianu, prezident. COMANDANTUL FLOTEI ITALIENE 

lnundatiile Dunării. Din Bucuresti se anuntă: IN ROMA. 
.Inundaţiile Dunării au avut anul acesta un efect Roma. - Printul de Abruzzo, comandantnl 
cu mult mai dezastruos ca în trecut. Toate sa- flotei italiene a sosit la Neapol, de unde into
tele din lungul Dunării au avut mult de suferit vărăşit de printul de Aosta, comandantul su
de pe urma revărsărilor apelor, iar delta ace- prem al „Crucei Roşii" a plecat la Roma, pen
stui fluviu a pezemat un tablou şi mai sinistru tru a lua parte la consiliul care se va tine la 
ca în 1897. Sate întregi au fost acoperite de Quirinal În ziua de l 9 Maiu n. 
apă, ia locuitorii abia şi-au putut salva viata. 
In Deltă au suferit mai ales nouile sate. pe cari PARLAMENTUL ITALIAN ISI VA SPUNE 
s'au făcut împroprietăriri de veterani din 1877. CUVÂNTUL! 
.Multi din aceştia au rămas cu totul la voia Milano. - ln consiliul tinut ieri 2uvernul a · 
soartei, căci apa le-a distrus gospodăriile. hotărât convocarea Camerei pe ziua de 20 

Fată de starea lor, ministerul de domenii a Maiu n. când apoi va prezenta spre desbatere 
instituit o comisiune compusă din dnii Eugeniu mai multe proiecte. Senatul se. va Întruni în 
Zamfiroll, directorul Dobrogei, şi inspectorul 22 Maiu n. 
domenial N. Rosetti-Bălănescu, care să studieze =====-----·.,.. 
modalitatea spre a se veni în ajutorul vetern- Redactor responsabil: Constantin Savu 
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