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ABONAM~NTUL: 
Pe un an •• 28.- Cor. 
Pe Jumătate an 14.- „ 
Pe 3 luni • • 7.- " 
Pe o lun,ăi • • 2.40 „ 

Pentru România şi 
străinătate: 

Pe un an . • 40.- franci. 
Telefon 

oentru oraş şi interurban 
Nr. 750. 

I , 
Neutralii. I unor solicitaţiuni. Se poate concepe ca oa- t 

· l menii de stat, cari fără nici o excepţie, şi-au ] 

N • d ţ•• f I • • 1 mai văzut ţara între 1911şi1914 în angre-; 
evota e garau l1 orma e şt precise. l najul unui răsboi, să nu-şi măsoare actele 11 

- Un articol al oîiciosului guvernului român. - i aruncându-se cu uşurinţă în formidabila în-
Reproduccm mai jos în întregime importantul ar- I valmăşeală europeană. : 

ticol al ziarului „L'illdeperzdance Roumaine" oficiosul Nici u:Ja din aceste ţă;ri nu şi .... a rnpairat 
guvernului român. complect la edificiul său, spărtur!le pridnuHe 

.faza diplomatică actuală, coincizând cu de campaniile recente. Pe lângă aceasta ele 
o activitate extraordinară de pe câmpurile de au şi interese speda1le cari trebuiau să le ţie 
hătae, ne apropie, după toate probabilităţile, la 0 parte, când de 0 grupare po1itică euro
de punctul culminant al conflictului interna- peaină când de cealail1:ă. 

tional. Insă, ·dalCă conştienţi de măreţia aspira-
Fiecare are impresiunea că înfrigurarea 

din cancelarii va grăbi criza care poate să dea 
evenimentelor o altă întorsătură. De aci ne
răbdările febrile, aşteptarea unor rupturi cari 
nu sunt poate iminente, dorinta arzătoare a 
opiniei publice de a fi informată asupra tra
tativelor cari, prin chiar natura lor, sunt 
schimbătoare ca aspectul mării, adevărul se
rei nefiind cel al dimineţei... 

tste încă vorba, după cum se vede, des
pre atitudinea neutrilor. S'au făcut destule 
glume amare pe socoteala lor. In timp ce sân
gele curge în valuri în cea mai îngrozitoare 
catastrofă din lume, atunci când cataclismul 
momentului contirre promisiunea unei orân
duiri noui şi mai bună, germenul unei Eu
rope în care va domni mai multă dreptate şi 
echitate. căci e de neconceput ca sacrificiile 
nemaipomenite să fie zadarnice - aceşti neu
tri fără inimă şi fără suflet continuă să pre
cupeţească cum ar face cineva în faţa unui 
covor dintr'un bazar oriental. 

Cunoaştem incriminaţiunea precum şi 
lectia de patriotism pe care pretinde s'o dea 
r;eutrilor. E, în adevăr, ceva i~bitor în acreala 

Lupta dela Vpres. 

ţiunilor naţiormle, de caracterul istoric al 
mamentu!ui şi de riscun inevitabtl al acţiunei, 
ei s'ar hotăirâ să facă gestul de hotărâre -
o îna1Jtă şi imperioasă datorie -le-ar porunci 
să obţie ga1ranţii formale, precise, exc1udând 
dela început orice discuţie şi orice inter·pre
tare uni•laterală asupra caracterului 'şi întin
derii lor. 

Fără gia-ranţii de aşa natură, e inadmrsibil 
ca un cm de stat, având grijă ide ţară şi fiind 
conştient de răspun:derea ce apasă pe umerii 
săi, să aibă curajul de a târâ poporul într'o 
acţiune, care n'ar fi decât o aventură. 

Puţin importă dacă aiceastă naţiune e 
mare sau mică. Naţiunile sunt egale în faţa 
Î!nicercărilor supreme. : 

Mari sau mici, naţiunHe îşi au astăzi as
piraţiunile intrate în suflet, ele nu urmează 
decât steagul lor şi nu servesc decât intere
sele lor. Nici un popor din Europa inu va mai 
consimţi, în zilele noastre, să se facă instru
mentul altuia şi să-şi verse sângele cel mai 
preţios 'Pentru o cauză, care n'ar fi a lui. 

me ca să-i protejeze în contra fJ:azului. In urma 
lor veneau arnncătorii de bombe. Primul atac 

- Povestită de un corespondent englez. - fn îndreptat asupra unui unghiu format c\in li
nia canadeză, care îi primi cu un foc foarte viu. 

Lupta decisivă a nouei bătălii dela Ypres s'a Da•r gazele ajunseră până la liniile franceze. şi 
dat Marţi seara 26 Aprilie st. n. linia fu frântă. Atunci două batalioane din regi-

Trupclc cari, ca cele canadeze, timp de pa- mentul IO şi 16 canadian înaintară şi se arun
tru zile participaseră la bătălia cea mai sfmge- cară asupra Germanilor care luaseră pozitiu
roasă din tot răsboiul, fură trimise să se odih- nile pe la spate. 
nea8că, şi locul fu luat de trupe proaspete. Un 
contra atac englez a fost foarte norocos la Germanii se opriră şi se re~raseră într'o pă
nord-est de Ypres în apropiere de St. Julien, durice Îllte Pilkem şi St. Julien unde îndată se 
unde Ul! regiment irlandez a făcut o splendidă etranşară şi aşezând un mare număr de mi
şarjă. Lotul S. Julien în şase zise a schimbat tralierc, formară 11n fel de fortă1reată şi opriră 
de multe ori stăpânul. înaintarea canadienilor. 

Corespondentul de răsboiu al lui „Morning Vineri dimineata, prima si a doua brigadă 
Post" afirmă că e aproape sigur că noul atac canadeză înaintară ca să atace păduricea. Ele 
în contra Yprului a fost pregătit şi dirijat de erau precedate de un dataşament de aruncă
•Hindenburg, care s'ar fi aflând actualmente tori de bombe. Aceştia înaintară repede în or
pe frontul occidental. Aceasta se confirmă prin din împrăştiat purtând puşti, şi la brâu, granate 
faptul că toate atacurile au fost date în forma- de mână pe care le aruncă pe când merg. 
tiune compactă şi cu aceiaşi impetuozitate oar-
bă cu care trupele lui Hindenburg au atacat pe Această bătălie a durat aproape toată ziua. 
Vistula. Germanii fuseseră scoşi din pădure când sosi 

Iată cum s'a petrecut această luptă. Pe la ordinul ca Englezii să se retragă pentru ca să 
patru ore, Joi, s'a simţit gazul înaintând în spre conserve contactul cu francezii. In vremea a
liniile engleze. Apoi la St. Julien s'a început 0 ceasta Germanii ocupaseră ruinele lui St. Ju
intensă bombardare care a ţinut 0 jumătate de I lien cu un ma·re număr de mitraliere şi foarte 
oră. La 5.30 a început atacul Germanilor. ln repede tansformară sătuţul într'o fortăreată. I 
fată mergeau soldaţi care purtau costume anu- Vineri după amiazi, întăriri cari consistau în 
---~~..;;;..~~~~~~__;;...~~~~~~~~~~ 

Numărul poporal pe l an 4. cor. Pretul unui exemplar 10 flleri. 

--- -----
Nr. 96. 

Rl!DACTI~ 

şi A D M I N I S T R T I A 
Strada Zrlnyl Nrul Ila 

INSEIHIUNILE 
se primesc la adminl-

strntie. 
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deschis costă şirul 20 fii. 
Manuscriptele nu se în· 

napolază. 

Criza de guvern ··din Italia. 
D. Marcora n'a primit să formeze cabinetul. 

Arad, 17 Mai. 
Intreagă Europa - scrie ziarul „ Vildg", -

ba lumea întreagă cu respiraţia oprită aşteaptă 
decisiunea ce va lua Italia: îşi va păstra ea 
oare pasivitatea înţeleaptă şi chibzuită, ori va 
da ascultare ademenirilor triplei-înţelegeri? 
Deslegarea fericită a acestei dileme are o incal
culabilă importantă nu numai pentru Italia, ci 
şi pentru progresul omenirei. O înţelegere echi
tabilă cu puterile centrale va adu.ce Italiei o 
mulţămire fără mari jertfe a tuturor aspiraţii
lor ei serioase şi totodată ea va grăbi termina-
1 ea răsboiului. Căci doar este evident, că inter
ventiunea armată a Italiei şi a Balcanilor e ul
tima speranţă a triplei-înţelegeri. Dacă aceasta 
eşuează, continuarea luptei e fără şanse de reu
şită, ba ar deveni o frivolitate condamnabilă. 
pe care nu multă vreme ar putea-o tolera opi
nia publică democrată a statelor occidentale. 
Cm ând dorinţa în.cheerei unei păci cinstite 
şi echitabilă ar isbucni cu putere la părtile be
ligerante. Dacă însă Italia se va întoarce împo
triva noastră şi va nizui să arunce flacăra în
văpăiată şi între popoarele balcanice: Germa
nia amenintată în existenta ei de viată şi mo
narhia s'ar vedea silite să continue răsboiul pâ-

ll ·-

lf( 

nă la ultimul om„ .. " (Dr. Oscar Jdszi). · 
Se an un tă din Geneva: Cei 320 membri ai 

parlamentului italian au sosit în Roma. D. Son
nino a avut o întrevedere cu d. de Giers, am
basadorul Rusiei, apoi o altă întrevedere a a
vut-o cu d. Enrico Ferri, socia'ist-reformator. 

Se anuntă din Milano: Joi seara după audien
ta acordată dlui Marrora preşedintele camerei 
şi dlui prim-ministru Salandra, regele a rugat 
pe dnii Salandra, Somrino, Giolitti, Mar cora şi 
Bertolini să tină o comună conferentă şi să-i 
raporteze despre rezultatul celor desbătute în 
conferenta lor, precum si relativ la modul de 
rezolvire al crizei. 

După ştiri din Paris aci se colportează 

teritoriali englezi porniră la asaltul tui St. Julien 
pe drumul deschis, dealungul râului Haanebeck 

Cu toate că erau secerati de focul nimicitor 
ai mitralierelor, ei se repeziră asupra caselor 
1 ni nate cari ofereau un uşor retranşament arti
leriei inamice. In vremea asta artileria germană, 
care avea multe piese de calibrul cel mai mare, 
tăcea să plouă o groaznică furtună de granate 
din din pădurea Houthult şi din Poelcappelle 
asupra întregului teritoriu ocupat de englezi sub 
Ym es. In tr 'un şopron lângă Weilt.ie o granată 
era cât pe aci să distrugă un cartier general. 
1 oa te micile localităţi din acea regiune au fost 
complect distruse. St. Julien, Wreltje, St. Jean, 
suburbiile din Ypres, Brielen şi chiar Vlamen
tynghe. 

O altă mare întâlnire se anunţă în regiunea 
Arras, şi după numărul tunurilor, după concen
trarea pieselor de artilerie, şi după pregătirile 
ce se fac, ea întrece în intensitate marile bom
h.udări dela Nieuve-Chapelle şi dela Ypres. Nu 
sunt încă detalii despre această nouă acţiune. 

Criticii militari spun că poate atacul german 
dela Ypres a fost prematur făcut înainte ca 
concentrarea generală a trupelor ce se efec
tuiază încă, după informaţiuni olandeze să fi 
fost terminată. 

Trebuie recunoscut că o astfel de greşală nu 
se potriveşte cu obicinuita perfecţiune a meto-
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svonul că în caz dacă nu va reuşi întreprinde
rea dlui Marcora, regele va lîncredinta dlui 
Tittoni să formeze cabinetul cu d. Giolitti 

După „Giornale d' Italia" d. Marcora, preşe
dintele camerei, ieri dimineaţă a comunicat re
gelui, că nu primeşte să formeze cabinetul. 
După aceasta regele a oferit dlui Careano, mi· 
nistru de finante, să formeze cabinetul, dar şi 
acesta a refuzat. Apoi, regele a ilzvitat în au
dientă pe d. Satandra. 

„Lui „Lokalanzeiger" i se comunică din 
Roma, că tratativele relativ la formarea cabi
netului sunt încă în curgere. S'au luat întinse 
măsuri pentru apărarea capitalei. Manifestantii 
au spart geamurile la redactia ziarului „Popolo 
Romano" şi la o mare librărie germană. 

Ziarul „Idea Nazionale" invită tinerimea ita
liană să vină la Roma şi Să pretindă răsboiul. 

Alaltăieri, Sâmbătă, ambasadorii triplei în
telegeri au tinut o conferinţă comună. Diplo
maţia lor nizuieşte acum să inducă în eroare 
opinia publică italiană. Aşa, surse londoneze 
colportează svonul, că Anglia a făcut o întele
g-ere ca Italia să intre în răsboiu. Convingerea 
generală e, că numai piedeci neprevăzute pot să 
zădărnicească cursul normal al crizei. 

Se anunţă din Berlin: In urma nereuşitei în
cercărilor de până acum pentru formarea cabi
netului în cercurile politice italiene se discută 
trei posibilităti. Ori d. Giolitti va primi formarea · 
cabinetului, ori d. Salandra va rămâne mai de
parte ca prim-ministru, dar va alege un alt mi
nistru al externe/or în locu/ dlui Sonnino, ori 
dacă dnii Salandra şi Giolitti continuă să Per
siste pc lângă Jwtărîrea lor de a nu primi sarcina 
formărei cabinetului, în cazul acesta ·eventual 
un guvern imvarlamentar sub preşedin(ia unui 
general sau urz alt înalt dignitar, va primi con
ducerea afacerilor statulzzi. 

Acest guvern va cere în 20 Maiu n. 
opiniunea camerei şi va restabili ordinea în 
tară. Dacă a făcut acestea, Coroana din nou va 
invita pe d. Giolitti, sau pe d. Salandra, ori va 
modifica în directie potrivită baza guvernului. 

iPressa intervenţionistă acentuiază, că d. Son
nino a luat angajamente fată de tripla întele
gere şi deci trebuie declarat răsboiul puterilor 
centrale. 

După informatiile ziarului „Giomale d' Italia" 
regele va primi în audientă pe deputatul Boselli, 
care · va sosi Duminecă la Roma. Zia
rul din nou confirmă ştirea, că se pro
iectează din nou încredintarea formărei de ca-
binet dlui Salaudra. -

dei germane, şi că e în absolut contrast cu pro
cedarea urmată la isbucnirea răsboiului, când 
Germanii şi-au strâns toate fortele îndărătul 
Meusei pentru ca să năvălească în Belgia şi în 
fran\a, în masse mari. Totuşi şi în alte ocazii 
Germanii au dat probă de răbdare, mai cu 
seamă în Noemvrie, în a doua invaziune în Po
lonia, când mare parte din întăriri sosi prea 
târziu pentru ca să culeagă roadele succeselor 
ohtinute la Lodz. In cazul prezent se pare că 
Germanii au hotărît să profite de oportunita
tea ce le oferea vântul de nord est, care de 
obiceiu nu tine mult primăvara, pentru ca să 
îiltrebuinteze noua lor invenţiune. 

Dacă prima ofensivă a germanilor a încetat 
ei totuşi au cucerit poziţiuni cari vor sili pe 
~ !iati să contra-atace în circumstanţe nefavo
rabile, pentrucă vor fi impuse şi alese de inamic. 

Până ce Germanii nu vor fi respinşi mai în
dărăt, nu ne putem bucura în nici un mod, şi 
nceastă gonire se anunţă foarte gr~ din cauza 
întrebuinţării de gazuri otrăvitoare. Dacă Ger
manii vor reuşi să pună un strat de clor între 
liniile lor şi soldaţii noştri, greutatea de a-i 
scoate din poziţiuni va fi mult mărită ş noi 
nu vom mai avea alta de făcut decât să recur
gem la mijloacele egale pe o scară şi mai mare. 

(„Corriere della Sera".) 

,.~ O M Â N U L" 

Intre popor şi dinastie. 
Organul oficial al guvernului român „Viitorur' pu

blică următorul articol: 

De-o jumiitate de veac, sub acoperemântul co
mun, pe care-l ridicase diplomaţia, ferbeau pornirile 
unor interese deosebite, cari au explodat cu atdta 
p11tere în riisboiul european.· Cei cari rt a1z avut 
prevederea unei Pregc1tiri intelepte, vor trece cli
pele zmei grele ore. Sacrificiile ce li se vor cere 
pot să înghită însăş existenta na(iunei, care n' a 
folosit nimic din învăţămintele Istoriei. 

Popoa:.rele mici sunt cele mai amenintate şi 
împrejurările le cer ultima sforţare în vâltoarea de 
patimi şi de interese contrarii ce prezidă la pre
facerea situaţiunilor de azi. 

Poporul dintre graniţele României abia a avut 
timpul 1mei renaşteri la viata europenească, <lin 
care-l scosese suferinţele atâtor amar de ani. 

Sub conducerea urmi rege înţelept şi viteaz, 
cu aj11tonzl unor bărbaţi de stat cu multă dragoste 
de neam şi desinteresare, România a luat locul ce 
i se cuvenea în concertul statelor eur_opene. V •• 

Evenimentele de azi nu ne-a1z găsit nepregat1t1 
şi poporul român strâns unit în i~irul t~on~zlu~. a~
teaptă cu încredere în puterea lm de viat~ vz1elza 
ce s' a deslăn(uit cu atâta furie peste vechml con-
tinent. V 

Jn clipele mari privirile s' au îndreptat ~.atre 
tron: aşa a fost la 77, aşa la 1913. Azi, urma.511 re: 
gelui întelept şi mare păşesc pe aceeaş cale trasa 
atât de hotărît de Acela, care a prezidat la re
naşterea României moderne. 

Dacă trecutul ne-a fost asigurat de Acela ce o
dihneşte la Curtea de Argeş şi prezentul ~s~e în
cre<lin(at zuwi rege care a luat parte la activitatea 
de fiecare zi a poporului ale cărui destine îi sunt 
încredinţate, - viitorul surâde prin. pro~n~siu~ile 
ce însuşirile alese ale vlâstarzilui dinastiei ni le 
dii. Crescut sub austeritatea obicei~tril.or r~geltzi 
Carol şi în simtimintele unei educa(zum na(ton.al!! 
- principele Carol de România a„inaugura_t a.ct1v1-
tatea sa printr' o mare operă de vutor. Legmmle de 
cercetaşi - ostaşii de mâne - au răsărit de pe 
urma unei idei sănătos asvârlită în conştiinta pu
blică. Roadele date arată că poporul înteleg.e opera 
de prevedere pe care moşte~itorul tromi!m o face 
ca un demn co11d11câtor al z1le!or qe m_,a~1e. 

Jn vremurile turburi de azi, aszgurarzle ce ne 
dau trtlinicia unei condllceri sănăto~se Pe .car~ 
dinastia română o imprimă tărei, îndrituiesc ?~ mai 
mult sperantele cele mai frumoase pentru v11tt>m~ 
neamului. 

==========:-=--=====--=-

Conflictul dintre Statele-Unite 
şi Germania. 

Furtuna creste. 

Berlin. - „Newoyrk Herald" scrie în editiu-
nea sa pariziană: • 

Guvernul englez va avea modalitatea să răs
bune scufm1darea „Lusitaniei" osândindu-i pen
rru omor pe ofiţerii şi soldaţii de marină de pe 
submarinele germane, cari probabil vor că~ea 
mai tâ1 ziu în cursul răsboiului, în mânile ·En
giezilor. Amiralitatea engleză provoacă fami
liile cetăţenilor cari şi-au găsit moartea la scu
fundarea „Lusitaniei'', ca să-şi validiteze în 
Londra pretentiunile lor de despă~ubire. Guver: 
nul englez a secvestrat averea Germanilor, can 
se găsesc în Anglia şi o va vinde la licitaţie pen
tru ca să fie despăgubite familiile victimelor de 
pe „Lusitania". Afară de Cunard Line şi White 
Star Line au sistat cursul vapoarelor lor pe O
ceanul Atlantic încă alte două societăţi navale 
deşi guvernul englez a dat un comunicat, în 
care declară că ia asupră-şi 60 de procente din 
pr~miul şi suma de asigurare a vapoarelor. 

Internarea străinilor in Londra. 
Rotterdam. - In Londra s'a început Sâm

bătă internarea supuşilor Germani, Austro-un
gari şi Turci. Toţi bărbaţii supuşi ai statelor 
foamice în etate de 17--50 de ani au fost strânşi 
în tabera de concentrare. 

Nota Americei în chestia ,,Lu· 
sitaniei". 

' Rotterdam. - „Daily Telegraph" publică în
treg textul notei adresat de guvemlll american 
guvernului german în chestia torpilării Lusi~a-

Marti, 18 Maiu 1915. 

niei. Nota americană cuprinde următoarele 
puncte: 

I. America îi lUluce aminte Germaniei că a 
scul undat „Fa laba" şi cu acest vavor şi-a pier
dut viata şi cetăteamrl american Trasher. Ame
rica îi relUluce în memorie Germaniei că avia
tori -germani au aruncat bombe asu.pra vapo
mlui american „Cushing", că un submarin ger
man a scut undat vaporul „Gulfight", iar cu „Lu
sitania" au vierit peste 100 de cetăţeni ame
ricani. 

2. faptele înşirate lovesc in drevturile in
temationale. America admoniază pe Germania, 
că o va trage la răspundere pentru fiecare vas 
american atacai şi pentru perderea vietii a ori
lărui cetăţean american. 

3. America îşi va validita pretenţiunile de 
despăgubire materială obişnuite, dar totodată 
ubt:,ervă şi accentuiază, că omorîrea unei vieţi 
omeneşti nu poate fi recom.pensată cu bani. Re
gretele Germ(lfziei sunt fără valoare, dacă ea nu 
va evita tot ce periclitează viata cetăţenilor ame
ricani. 

4. Nota americană se provoacă la neutrali
tatea navigaţiei comerciale atât a statelor beli
gerante cât şi a celor neutrale. Drepturile inter
naţionale şi umanitarismul asigură comertzrl li
ber pe mare. Aceasta ar trebui să o recunoască 
şi Germania şi astfel ar trebui să încete cu orice 
operaţiune care periclitează viata cetăţenilor din 
statele neutrale. 

5. Statele Unite sunt aplicate să primească 
în cazul din urmă şi explicarea că comandantul 
submarinului a interpretat greşit ordinele şi dis-
1>02itiile statului său. 

6. Staiele Unite provocându-se la seriozita
tea situaţiei declară că vor lua toate măszirile 
uecesare pentru apărarea intereselor sale şi va
liditarea drepturilor internaţionale. 

Tulburări în Portugalia. 
i(ăsboiul european a dat noui îndemnuri 

mişcării regaliste din Portugalia. Uela islrncni
rea răsboiului regaliştii desvoltă o vie activitate 
în toate părţile pentrn răsturnarea tinerei re
publice şi tulburările sunt zilnice. Guvernul re
publican a ştiut până acum prin aplicarea ma
swrilor celor mai rigoroase să împiedeee ca 
mişcarea regalistă să poată lua proporţii peri
culoase. Deschiderea clubului monarhist în Li
sabona, ce a avut Joc în zilele tirecute, a dat însă 
prilej la ciocniri foarte violente între republi
cani şi regalişti, şi a provocat o adevărată re
voluţie. care amenintă să clatine deplin din ţe
melii tânăra republică. Tulburările revolut10-
nare provocate în Lisabona s'au întins în toate 
părţile cu o repeziciune nemaipomenită interve
nind chiar şi flota de partea regaliştilol'. Pre
şedintele republicei, se pretinde, că s'ar fi re
fugiat din Lisabona. 

„Temps" anunţă privitor la turburările din 
Lissabo11a: Cu prilejul inaugurării clubului mo
narhist în Lissabona au avut loc demonstraţii. 
lJemonstrantii parcurgând străzile strigau: 
1 răiască republica! Pe străzi au avut loc bă
tăi, fiind răniti mai multi. ln fata locuinţei şe
fului regalist căpitanul Conceirel, care în urma 
a111nesti'ei se întorsese în .Portugalia a explo- -
dat o bombă. Şeful democrat Alfonso Costa fă
când un turneu cu automobilul prin provinciile 
de nord a fost insultat de populaţie. Ministrul 
de interne a provocat pe toti guvernorii civili 
ca să supravegheze cu cea mai mare rigurosi
tate înfiinţarea nouilor cluburi monarhiste şi să 
inăduşe orice mL5care revoluţionară. 

„tcho de Paris" e informat că în Lisabona 
au avut loc tulburări foarte serioase. flota a 
luat parte în tulburări bombardând Lisabona. 
Preşedintele repu·blicei s'a refugiat din Lisabona. 

„l<e11ublicain" a nuntă din Madrid: In Porto 
au avut loc mari demonstraţii. In mai multe lo
curi au explodat bombe . .Poli.tia a împuşcat asu
lira demonstranti!or. Pentru restabilirea ordi
nei a fost ordonată garda republicană. 
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Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 1 

următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta, 15 Maiu. - Se comunică dela cartierul 
general: Armatele ruseşti din Polonia şi Galitia continuă 
a se retrage. Armatele aliate înaintează pe întreg fron
tul începând dela Nowomiasto de lângă Pilita, în direc
tiunea sudică dela Dnistru până în regiunea Dolina. 
Dc-alungul râului San trupele noastre au ocupat locali~ 
tătile Rudnik şi Lezaisk, iar trupele germane au ocu
pat localitatea Jaroslau. In Galitia centrală corpul X de 
armată austro-ungară se găseşte la intrarea în oraşul 
Przemysl, vechea patrie a acestui corp de armata. Mai 
departe spre sud localităţile Dobromil, Starysambor şi 
Boryslav sunt din nou în mâ11ile noastre. Tru1Jcle aliate 
a!e armatei de sub conducen:a general-oberstt:'m Lin
singcn au atins inăltimile situate spre sudost <lela Do
lina. Pc linia Prutului Rusii atacă încă. In luptele crân 
cene ce se dau spre nord dela Colomea trupe de in
fanterie din Carintia şi Stiria şi trupe de landwehr din 
Austria cu o viguroasă tenacitate au respins în mod 
sângeros toate atacurile Ruşilor. 

• 
Berlin, 15 Maiu. - Se comunică dela marele cartier 

s:eneral: 
Pe teatrul ocţidental: La Steenstraten, am respins 

un atac nocturn inamic dat contra poziţiunilor noastre 
de ·rnn~ă canalul Ypern. Am continuat atacurile contra 
poziţiunilor inamice de lângă drumul St. Julien-Ypern 
şi am progresat. Am capturat 3 ofiteri englezi cu 60 
sol<lati de râlld şi 1 mitralieră. Numărul prisonierilor 
ce am capturat dela 22 Aprilie încoace lângă Ypern se 
cifrează la llO ofiteri şi 5450 soldaţi de rând. La acest 
număr se mai adaogă încă 500 prisonieri răniţi. Şi ieri 
s'au dat violente dueluri de artilerie spre sudost dela 
Litic. Aci inamicul n'a dat atacuri de infanterie contra 
noastră. Pe înăltimea Loretto am respins cea mai mare 
parte a tentativelor de atac inamice. Spre nord dela 
linia înăltimei un atac a progresat până la tranşee!~ 
noastre dar am respins pe inamic pricinuindu-i 
pierderi grave. Cu prilejul evacuării loc~liU\tii 
Carency şi a părţii vestice a localitătii Ablian, ~upa cum 
:im constatat ulterior, am pierdut un tun de camp, ca~e 
era aşezat în primele tran$ee, precum şi câteva arunca
toare de bombe. Apoi inamicul şi-a mai recapturat 3 tu
nuri-revolver de calibru mic şi 2 mitraliere, cari serveau 
ca aruncătoare de bombe. 

Situatia generală spre nord dela Arras a rămas cal
mă, Spre sud dela Ailly şi spre ost dela Meusa am ocu
pat câte va tranşee inamice; cu aces: prilej ~~ captu
rat 52 Francezi răniţi şi 166 nerănit!, mtre can ş1 un co
mandant de batalion. Am respins trei atacuri inamice 
date împotriva poziţiilor noastre de lângă drumul dint~e 
Essey-f'Jirey. ·1n Bois-de-Pretre printr'un atac dat m 
zorile zilei am ocupat un tranşeu inamic şi am capturat 

câ tiva prisonieri. 
Pe teatrul oriental: După un neînsemnat succes al · 

inamicului, care pe noi ne-a costat 3 tunuri, la Sa"'.le 
am oprit înaintarea unor mari forte ruseşti. Atacurile 
iuamice date înspre cursul superior al Dubitei au eşu~t. 
Acum inamicul concentrează rapid întăriri de trupe şi m 
regiunea spre sud dela Niemen. Cu acestea încă nu 
ne-am angajat în luptă. 

Pe teatrul s11doriental: Pe teritorul ce se întinde 
dela cursul inferior al Pilitei până la Vistula trupele a
liate continuă a urmări pe Ruşii cari sunt în retragere. 
Ieri am ocupat cu asalt capul de pod dela Jaroslau, 
Hlngă San. Trupele generalului Marwitz în cooperare 
cu armata austro-ungară, de care aparţin, au atins re
ll:iunea Dobromil. Mai departe spre sud fără întrenrnere 
continuăm urmărirea inamicului. In multe puncte tru
pele aliate au ocupat intrările în localitate. 

• 
Budapesta, 16 Maiu. - In Polonia-rusească forţele 

armate aliate continuă urm1rirea inamicului spre sud 
uela cursul inferior al Pilitei. Am curătit de trupe ina
rnice regiunea muntoasă dela Kielze pânf1 la cursul su
perior al Kamiennei, iar de-alungul Vistulei am progresat 
p<înă la înălţimile situate spre nord dela Plimontov. Pe 
linia Rudnik-Przemysl dela San am respins ariergar
tlele ruseşti de pe malul vestic al ·râului; cu acest pri- . 
lei am capturat numeroşi prisonieri. 

Armatele cari au ieşit din Carpaţii păduroşi continuă 
să înainteze. In regiunea înăltimei Magiera am alungat 
ieri o puternică ariergardă inamică, am capturat 7 tu
nuri şi 11 mitraliere şi peste 1000 Rusi. 

Inainte de amiazi trupele noastre în sunetul fonfa
rei şi în aclamaţiile populatiel au intrat în Sambor. In 
sudostul Galitiei am respins nouile atacuri ruseşti date 
spre nord dela Colomea şi am cucerit un punct de 

sprijin al inamicului. In jos de-alungul Prutului e lini
şte relativă. 

• 
Constantinopol, 16 Maiu. - Se comunică dela cartie

rul general: Pe frontul Dar<lanelelor trei batalioane ina
mice sprijinite de trupe de geniu în mai multe rânduri 
au atacat ieri prin surprindere poziţiile flancului drept 
al nostru de lângă Ari-Burnu. Am respins toate aceste 
atacuri; prin contra-atacuri am respins pe inamic în 
pozitiile lui. Inamicul a avut 300 morţi; am capturat 100 
arme şi mult material de răsboiu. Noi am avut pier
deri neînsemnate. Vase inamice au bombardat şi ieri 
fără efect bateriile noastre dela intrarea strâmtorilor. 
Bateriile noastre au bombardat violent poziţiile inamice 
dela Sed-il-Bahr. Cuirasatul englez „Vengeance" a fost 
nimerit de trei ohuze a noastre. Aviatorii noştri au bom
bardat cu efect pozitiile inamice de lân11;ă Sed-il-Bahr. 
In ziua de 1 Maiu, un hiclroplan s'a urcat de pe cuira
satul francez „Victor liugo" în golful Akaba, care lovit 
fiind de focul nostru a căzut în mare. In ziua ele 2 Maiu, 
un vas de răsboiu a voit să debarce trupe cu bărcile, 

dar i-am respins; cu acest prilej inamicul a avut 5 morti 
şi răniti. In urmă, „Victor liugo" s'a retras. Pe celelalte 
teatre <le operatiune nu se semnalează nici un eveniment 
important. 

Pregătirea unei noui ofensive 
împotriva Dardanelelor. 

Rotterdam. - După o ştire engleză din Mn
dros (insula Lemnos) aliaţii concentirează trupe 
pen~ru o nouă ofensivă. Noua ofensivă c;'ar în
drepta dela Atchi Baba, unde s'au fortificat 
aliaţii, în direcţia spre ost dela Krithia. Vasele 
bombardează mereu înăltimile. francezii coo
perează acum cu Englezii sub înăltimile Atchi
Baba .. Ştirea termină spunând că fortificatiile 
de pe ţărmul european bombairdează $i acum 
poziţiunile aliatilor. . 

(Atchi-Baba e o colină înaltă de 216 metri în par
tea sudică a peninsulei Gallipoli, şi se găseşte cam la 
10 klm. spre nord dela Sed-11-Bahr. Spre apus dela 
colin:î, aproape de ţărm se află localitatea Krithia). 

Trupele anglo-bure În Windhok. 

Rotterdam . .......:.. Intrând trnDele ans:!lo-bure 
sub conducerea generalului Botha în Windhok 
capitala Africei de sud germane, guvernorul 
german şi..a mutat reşedinta la Grootfontein , 
iar trupele germane s'au retras spre nord. 

Italia capătă cărbuni din Anglia. 

Genf. - Ambasadorul englez din Roma a 
dat un comunicat, în care face cunoscut că gu
vernul englez, cu toată opreliştea generală or
donată, permite transportul de cărbuni pentrtJ. 
Italia. 

Elvetia va păstra neutralitatea. 

Roma. -'- Ziarul „Zilricher Zeitung" sub 
t1tlll'I „Necunoscuta italiană este pe punctul de 
a se 1rezolva ?" publică un articol în care scrie: 

- Din mai multe indicii se conchide, că Ita
lia se găseşte în fata unor importante hotărîri. 
I:::,ste <:şadar natural, că şi Elveţia să-şi întoarcă 
ochii către Itaiia fiind singurul ei vecin care 
pfmă acum a păstrat pacea. 

Noi Elvetienii trebue să ne întrebăm mai întâi 
de toate care va fi purtarea Italiei în ceeace pri
veşte aprovizionarea noastră cu articole de 
hrană. Trebuie să sperăm şi să ne aşteptăm că 
Italia, ca şi ceilalţi vecini ai noştri, să ne tină 
deschise liniile sale ferate. In Italia se cunoaşte 
foarte bine voi11ta noastfă· .fermă· de a rnentine 
o Jleutralitate absolută şi guvernul nostru a 
avut grija să informeze pe guvernul din Roma 
asupra măsurilor pe cari le-a luat pentru :-i. 
împlini această dorinţă a noastră. Aci ziarul el
veţian reprodti.ce în resumat un articol al zia
rului „Popolo d'Italia" şi apoi conchide: 

- Noi putem spune cu mândrie, că statul 
1Jostru a mentinut cea mai absolută neutralitate 
şi tot aşa va face şi pe viitor: nici mai mult, 
nici mai puţin". 

Ciocniri între Muntene~reni şi 
trupe autsro-un2are. 

Roma. ~ Se telegrafiază din Cetinje, că în 
noaptea <le 2 spre 3 Maiu n., trupe austro-un
gare au dat atacuri la Kolimka şi Grahovo. 

Concentrări În J::lvetia. 

Roma. - Ştiri primite din Berna din isvor 
particular asif,!ură. că trupele federale sunt 
chemate pe ziua de 15 Maiu. 

Declaraitiile res;!elui grecesc pri
vitor la neutralitatea Greciei. 

Rotterdam. :__ Din_ Atena se anunţă: Regele 
Greciei l-a primit în audientă pe coresponden
tul lui ,,United Press", declarân<l în fata ace
stuia că Grecia va renunţa la neutralitatea sa 
numai în caz dacă interesele helenismului ar fi 
ameninţate din oricare parte. 

Vapor danez torpilat. 

Rotterdam. - Ziarele din Londra anuntă, 
că vaporul danez „Martha" a fost torpilat şi 
scufundat de un submarin german. 

Trupe belgiene la Dardanele. 

Rotterdam. - „Tyd" din Amsterdam e in
format din tabera belgiană din Castaret că în 
zilele aceste se va forma un corp de armată 
belgian, cMe va pleca la Dardanele. 

Marea luptă navală pe Marea Neagră. 

Sofia•. - Conform ştirilor sosite din Varna, 
o lzmtă ar fi awrt /oe pe Marea Neagră nu de
JJarte de tărmul bulgar între vasele de răsboiu 
turceşti şi cele ruseşti. $firile conchid că Ruşii 
ar fi fost complectamente respinşi. I 

Opinia Publică bulgară şi guvernul. 

Sofia. - Ziarul „Cambana", într'un articol 
întitulat „tratative cu marile puteri"· scrie ur
rnă toarele: 

ln momentul de fată politica cea mai cuminte 
pentru Buigaria este de a nu încheia nici o 
alianţă cu Tripla Inţelegere. ln aceea ce priveşte 
relaţiile noastre cu puterile europene, politica 
prevăzătoare a primului ministru ·Ra<foslawoff 
a dat cele mai bune rezultate. Guvernul ştie mai 
bine decât ori care altul când va fi mai folositor 
pentru noi de a părăsi această atitudine. · 

Natural că atunci naţiunea va fi încuno
ştiintată de aceasta, deoarece ceeace este şi tre- . 
bnie stt fie mai presus de toate este Bulgaria 
şi natiunea bulgară. 

Deanonslratiuni sângeroase 
in Italia • 

Supuşii germani, austrieci şi ungari au pără
sit cu toţii oraşul Milano, tot aşa au procedat 
şi ceilalti din oraşele mari din Italia. ln Milano 
nu mai e nici o ordine; supuşii germani cari 
pleacă sunt insultati de c-ortegiurile manifestan
ţilor. ln tre studenţi şi socialiştii antirăsboinici se 
dau dese ciocniri. Prelegerile la universitate 
sunt sistate, deoarece din cauza profesorilor 
~ermani zilnic aveau loc manifestaţii sgomo
it1ase. 

Sâmbătă ziua întreagă şi seara au avut loc 
numeroase manifestatiuni pentru d. Salandra. 
Asemenea maniiestatiuni au avut toc în Turin, 
Genua, Milano, Veneţia, Florenţa, Bologna şi 
N Pa vot. - -

După informaţiile lui „Secolo" intervenţio
niştii din Veneţia cu prilejul demonstraţiunilor 
de S;'lrnbătă au aclamat repllblica. 

D' Anwzzio clin fereastra hotelului unde îşi 
are locuinta în Roma a îndemnat pe interven
ţionişti să organizeze zilnice demonstraţiuni şi 
să împiedece pe şefii neutraliştilor să poată 
umbla pe străzi. 

Ziarele din Roma scriu, că în Milano nume
roşi d<'morzstranfi au fost ucişi iar foarte multi 
au fost răni(i. In florenta şi Oenua mari demon
stratiu11i au avut loc în fata consulatelor ger
man si austro-ungar. Demonstratiuni primei
dioase au avut loc în Padua. Alessandria si Bcr-
11;amo. 

AR'. Wlolff află din Roma: 
Cu prilejul sosirei lui D' Ammzio, un public 

de câteva mii s'a adunat la gară. Via Cavour, 

---------------------------------------------------------------------------
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unde se află locuinta dlui Giolitti, a fost închisă 
cu cordon, dar manifestantii au reuşit să ruvă 
cordonul militar. Manifestantii au demonstrat 
sgomotos în fata casei dlui Giolitti. 

S'a dat ordin cavaleriei să împrăştie pu
blicul, dar manifestantii au încunjurat-o şi a 
aclamat-o. Incidente n'au avut loc. 

Din Bcflin i se anuntă lui „Nezres Wiener 
Journal": Autoritătile italiefie din Venetia au 
împiedecat plecarea vasului german „Lemnos" 
la Istria. Contra căpitanului şi a primului fo
chist s'a întrodus procedură pentru spionaj. 

Politia a ordonat închiderea filialei din Mi
lano a biroului german de informatiuni „Schim
melpfeng". Politia a primit adecă un denunt 
după care numitul birou nu s'ar ocupa numai 
cu informatiuni comerciale. In birou, precum şi 
la locuinta directorului filialei s'a făcut perchi
zi tie domicilială sechestrându-se întreaga co
respondentă. 

~=========== ----- -··=-== 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 17 Maiu ·1915. 

Programul examenelor la şcoalele medii din 
Braşov . .Examenele publice de clasă se vor ti
nea: Vineri în 8 Maiu v„ 

. .Examenul oral de maturitate se va tinea în 
zilele de 1/14, 2/15, şi 3/16 Iunie. 

·Examenele private (particulare) se vor ti
nea: a) cele scripturistice: în 19 şi 20 Mai 
st. \'., în ambele zile începând la orele 7 dim., 
bJ cele orale: în 22 şi 23 Mai st. v. 

Taxele de examen privat şi didactrul se vor 
plăti înainte, până cel mult în 18 Mai v. a. c. 

Starea sanitară a regelui Greciei. După o 
ştire din Atena sosită la Genf starea sanitară a 
regelui Greciei e foarte critică. S'au ordonat 
rugăciuni publice pentru însănătoşarea regelui. 

„Leon Gambetta''. Crucişetorul cuirasat 
„Leon Gambetta", torpilat în canalul Otranto, 
în noaptea de 26 spre 27 Aprilie st. v., făcea 
parte din programul din 1900, şi a fost lansat 
la Brest, în 1901. făcea parte din grupul de 
trei crucişetori, din cari ceilalti doi „Victor 
I·Iugo" şi „Jules ferry", formau împreună cu el 
a doua divizie uşoară. Deplasarea lui era de 
12.000 tone, cu 146.50 m. lungime, 21.40 m. lă
ţime şi 8.20 m. su·b nivelul apei. Avea motoare 
de 28.500 cai putere şi o viteză de 23 noduri. 
Armamentul continea patru guri de 194 în tu
rele axiliare, 16 tunuri de 164, din cari 12 în 
turele duble şi 24 -tunuri de 47. Apoi două tu
buri de aruncat torpile submarine. ,Efectivul era 
de 2Z ofiteri şi 714 oameni de echipaj. 

Detalii asupra arestărei lui Oarros. In pri
vinta arestărei aviatorului francez I~oland Gar
ros întâmplată la 8 Aprilie la sud de lngel
rniister, în flandra-occidentală ai.lăm următoa
rele amănunte: 

La 7 seara în regiunea dintre St. Caterina 
şi Lendelede apărură deodată la mare înăltime 
două aeroplane: unul dispăru în directiunea o-

. iraşului Meurie, urmărit de focul unui tun, iar 
cellalt dirijat de Oarros se îndreptă spre nord 
către Lendeledc. In acel moment pe linia feirată 
Ingelmiister-Courtrai un tren sosea dela nord. 
Cum îl văzu aviatorul cu un zbor vertical de 
aproape 60 de grade, se lăsă dela 2000 de metri 
la 40, desei ise o repede evolutiune 'asupra tre
nului, cu aripele aproape perpendiculare, şi a
rm1că o bombă care căzu la 40 de metri de 
tren, făcând în pământ o ·gaură de un metru 

Garros povesti apoi că motorul lovit la 700 
metri înăltime, se oprise şi îl silise să se co
boare. Biplanul pe jumătate ars. era armat de 
o mitralieră şi fu transportat a Isegkem. 

Sucri paşa greu bolnav. Se comunică din 
Constantinopol că generalul turc Sucri paşa, 
eroicul apărător al Adrianopolului. se află greu 
bolnav. In actualul ră'sboiu 'cu Ruşii, Sucri 
paşa nu a pirimit nici un omandament militar 
fiind în disgratie. 

Văduva Carducci a murit. Zilele trecute a 
murit la Bologna văduva lui Giouse Carducci, 
sotie exemplară, pe ca·re marele poet a pome
nit' o şi preamărit' o în mai multe cântece ale 
sale. 

Soldat decorat cu crucea „Sf. Gheorghe" 
ci. I. Oficiosul rus „Nowoe W1remia" anuntă, că 
ţarul Nicolae a decorat pe infanteristul Popoff, 
pentru acte de mare vitejie, cu crucea Sfântului 
Gheorghe clasa I, cea mai înaltă distinctiune 
miltară rusească în timp de răsboiu. Inainte de 
a i se acorda această decoraţie. soldatul Po
poff obtinuse dela împărat mai multe ordine, 
cum şi crucea Sfâtnului Gheorghe clasa, V, IV, 
III şi II-a. 

Decoratul e de profesie brutar şi orignar din 
satul Ghişa, tinutul Crimeei. 

D. Venizelor primeşte daruri. Se află din 
Atena, că d. Venizelos continuă să Prmească 
daruri dela admiratorii săi. Un armator grec 
i-a dăruit yachtul „Lucia". Contesa Riancourt, 
o milionară franceză, care de 15 ani s'a stator
nicit la Atena: i-a făcfut cadou o vilă frumoasă 
pe care şi-o sădise la Patinia, în împrejurimile 
Atenei. 

Revista militară de lO Ma~u. Din Bucureşti 
se an un tă: Se ştie că se hotărâse ca ziua de 
10 Maiu să fie serbată anul acesta cu aceeas 
so:emnitate ca şi în anii trecuti. Se alesese 
chiar locul unde să se construiască tribunele si 
unde să aibă loc defilarea şi anume pe şoseaua 
Jianu în spatele şoselei Kiseleff. 

In consiliul de miniştri, care a avut loc Mer
c11ri după amiazi, s'a hotărît însă ca anul acesta 
din motive de economie, să se- renunţe la fastul 
obişnuit şi să se dea serbărei un caracter pur 
militar. O mare revistă militară va avea deci 
Ioc pe platoul dela Cotroceni în prezenta fami
liei regale. Regele va primi defilarea trupelor. 
La atât se va reduce anul acesta parada de 10 
Maiu. 

Bulgaria a concentrat trei clase de rezerve. 
Se anuntă din Sofia: Din ordinul ministerului de 
răsboiu, au fost con_vocati pentru o perioadă de 
exerciţii de o lună, cu începere dela t/14 Mai, 
un număr anumit de ofiteri de rezervă. Pe altă 
parte au fost convocati pentru o perioadă de 
instrucţie de 21 de zile trei clase de rezervă 
din infanterie, apartinând la toate diviziunile. 
(Agentia bulgară). 

O interventiune în favoarea muncitorimei 
ruse. Uniunea generală a partidelOlf muncito
reşti din Anglia, a lansat un manifest în formă 
de scrisoare prin care roagă guvernul englez 
şi francez, să intervie ca Rusia să acorde re
forme democratice muncitorimei. 

Ultima oră. 
ANDRĂSS"f INTERPELEAZĂ IN CHESTIA' 

ITALIANA. 

profunzime şi doi metri diametru. Sentinele în- Budapesta. - La începutul şedintei de azi 
cepură să fragă, unele numai la o sută metri a camerii unj!are, contele Andrâssy a cerut . 
dista11tă, Oarros aruncă o a doua bombă şi se permisiune Pentru ca să adreseze o interpelatie 
urcă la 700 metri; dar deodată motorul încetă de urgentă, ceeace I s'a şi dat. Contele An-

AMELIORARE IN STAREA SANITARĂ A 
REGELUI GRECIEI. 

Atena. - Starea sanitară a regelui s'a ame
liorat. Medicii speră că regele se va însănă
tosa curând. 

NOUL PRIM-MINISTRU ITALIAN: D. SALAN
DRA. - D. GIOLITTI NU VA INTRA IN CABINET 

Berlin. - „ Vosslsche Z." în edltia de seară 
publică următoarea telegramă din Milano: 

- Aici a sosit ştirea, că d. Marcora a refuzat 
să formeze dsa cabinetul, deşi se arăta învolt să 
formeze un cabinet de concentrare, din care să 
facă parte şi dnii Salandra şi Giolitti. Dar acest 
proiect a eşuat, deoarece d. Giolitti a declarat în 
mod hotărît, că nu va intra în nici un fel de mi
nister. Apoi regele a volt să încredinteze dlui Sa. 
tandra formarea cabinetului, dar acesta numai cu 
acea conditiune a voit să primească această în
sărcinare, dacă în noul cabinet portofoliul exter
nelor va fi încredintat dlui Sonnino, sau unui alt 
personaj care să Primească programul dlui Son
nino. 

Seara la ora 7 a sosit ştirea, că regele a în
credintat din nou în mod oficios pe d. Salandra 
cu reconstruirea cabinetului. 

Geneva. - După ştiri sosite aci din Milano, 
regele a încredintat pe d. Salandra cu formarea 
noului cabinet. 

Roma. - Agentla Stefani ~untă: Regele n'a 
primit demisiunea cabinetului Salandra. Rămâne 
deci întreg cabinetul în functlune. 

CIOCNIRI SÂNGEROASE. 

Berlin. - Se anunfă din Chlaso: Agltafla în oraşele 
Ualiene e în continuă creştere. Demonstraflunile de 
stradă au luat proportll nemai pomenite nici în Italia. 

ln Genua au avut loc noul demonstratiuni violente 
în fata consulatelor german şi austro-ungar. 

ln Milano partidul lnterventlonlştilor a organizat o 
demonstratiune colosală. Seara a avut loc o sânge
roasă ciocnire între cele două partide în fata consula
tului german. S'au bătut cu pletrl şi s'au slobozit focuri 
de revolver. Dupăce un Intervenţionist a fost ucis, pu
blicul a asediat o localitate din apropiere a partidului 
socialist. Erau aproape să forteze poarta, când o salvă 
din lăuntru 1-a făcut însă să se retragă. 

In Roma terorismul partidului lnterventlonist s'a 
împuternicit .aşa că e amenlntată chiar şi siguranta 
personulă a neutralilor. 

Publicul agitat a atacat şi a scuipat pe d. Bertolinl, 
fost ministru al coloniilor, pe d. Facta, fost ministru 
de finante şi 1>e deputatul Bellls. 

Se fac continue demonstratlunl împotriva câtorva 
ziarişti germani cari au mal rămas în Roma. 

PRINTUL BOLOW A IMPIEDECA T MOBIU
ZAREA GENERALĂ IN ITALIA. 

Lugano. - Cabinetul Salandra-Sonnino in ul· 
timul consiliu de miniştri luase hotărârea, că în 
20 Maiu n., ziua convocărei parlamentului, să co
munice camerei ordonarea mobilizării generale. 
Printul Biilow, ambasadorul Germaniei, interve. 
nind însă a zădărnicit proiectul guvernului. 

MAJO RITA TEA CAMEREI $1 A SENA TULUi / 
ITALIAN E PENTRU RASBOIU? ! 

Lugano. - Trei membri ai cabinetului sunt 
contra răsboiului. Afirmative majoritatea atât 
în Cameră cât şi în Senat sunt pentru răsboiu. 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

<le a mai bate, aeroplanul oscilă şi se scobora drâssy - după cum e informat ziarul •. Az Est" La L ·b ~-ta O cord·,,... Ara J • ·1, r((,6 ~ 10'fl,_, 1.~ .r.t,, 
în sbor planat în direcţiunea oraşului Hulfte. - va interpela în chestia italiană în baza şti-

1 
jl . . 

Indată ce aterisă, Garros dădu foc maşinei şi i-ilor publicate de ziarele j!ermane dupa ziarnl I se (f ((, (le. van~a,re propise (co-
se ascunse în coliba unui tăran. Soldatii care italian „Stampa" despre concesiunile cari le-ar 1

1 1'el~te) pentr·u, exam,ene. Su,ta bu-
îl urmăreau căutară mult şi însfârsit îl găsira îl facut Austro-Ungaria Italiei. , . v( • ·t i O 1·20 p,- t· rt 
pitu'.at într'o groapă îndărătul unui gard. Intre- Fată de interpelatie se arată un mare in- 1 Clt ./, cos l or. ""' · - 'f!n ,ru lJO .Q 
bat dacă are tovarăşi, Garros declară pe cu- te1es mai cu seamă că contele Tisza probabil I sit se ndriu,ge 30 f Jlc1•i.., 1·ecoman-
vântul de onoare că se afla singur pe biplanul va răspunde imedi.at. A ! dat ol$ fi!erl. 
său Morane, cu un motor numai de 80 de cai, Camera a contmuat m şedinta de azi des- ; 
care nu putea purta mai mult de o persoană. baterea proiectului despre Jurisdictiunea cu- : 
Totuşi solclatii urmară să caute înzadar. rială. 
.....-.„------·-----~- ---·---'·•···-·-.... ·····-·-. ~·-- ·---- ···---.--„._--„·-··---·--·-,..·-··--·--- ~··--·- _„ ________ ·---

- 1lparul tlpoiraffel "Concordia" societate pe actll în Arad. - Editor responsabil: LAURENŢIU LUCA. 
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