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Schimbări în ~ituaţia statelor 
europene în ultimii 50 de ani. 

din urmă. Răsboiul din 1877 a dat cea mai pu-1 -Grecia. Congresul dela Berlin i-a dat Te
ternică lovitură pentru eliberarea popoarelor · salia şi districtul Arta. După răsboiul din 1913 
subjugate din Turcia europeană. Prin răsboiul ' s'a mărit considerabil cu teritorii desfă
din 1912 şi 1913, pe lângă provincii din Africa, I cute din Turcia. 

In val-vârtejul marilor evenimente istorice Turcia pierde aproape întreagă stăpânirea din I Albania a ajuns şi ea la oarecare grad de 
de azi _este, credem, de interes - scrie „Rev. Europa, rămânând cu un mic colţişor din apro- i independentă după răsboiul din 1912-1913; 
Ec." - să facem o privire retrospectivă asupra pierea Constantinopolului, cu peninsula Gali- li Luptele lăuntrice se tin încă şi acum lant, de-
schimbărilor principale în harta Europei, în poli, strâmtoarea Dardanelelor şi cu unele în- oarece sunt multe nemultumiri, cari pot să-i 
ultimii 50 de ani, - schimbări, împreunate cu su:le din Marea Egee. •

1 

aducă încă încurcături mari si chiar să-i pri-
frământări uriaşe, cari au produs ridicări şi că- Astăzi Turcia luptă, sigur, nu pentru redo- mejduiască viitorul. 
deri, în tot cazu:! au avut de rezultat, în genere~ bândirea ţărilor pierdute, ci pentru alte mari in- Muntenegru s'a mărit prin pacea dela San
mari progrese pe toate terenele activitătii o- terese ce are de apărat în :Europa, Asia şi A- Stefano, iar în urma răsboiului din 1912-13 a
meneşti: în agricultură, industrie, comerţ, fi- frica. proape s'a îndoit şi se bucură de timp îndelun-

nan~~:t~~-Ungaria se măreşte dela 1878 cu Schimbările produse în Turcia europeană, în gat de independentă. 
provinciile Bosnia şi Herţegovina rupte din im- ultimii 50 de ani, au avut drept urmare inde- • Italia în urma răsboiului din 1859 devine re-
periul turcesc; iar ca reformă internă se poate pendenta şi mărirea statelor balcanice. gat şi din 1912 se măreşte cu Tripolitania. 
releva, în această perioadă de timp, dualismul, România, după răsboiul din 1877, pierde Ba- Rusia după răsboiul din 1877 se alese de nou 
al cărui product este monarhia austro-ungară, sarabia şi primeşte Dobrogea dobândindu-şi in- cu Basarabia şi o parte a Armeniei cu Cars şi 
inarticulată prin art. de lege XII din 1867. dependenta şi rangul de regat; iar în 1913 se Batum. In · timpul actualului . împărat ocupă 

Germania. După învingerea Austriei în 1866, măreşte cu Dobrogea nouă. Mangiuria şi Port-Arthur. In. 1904 pierde unele 
Prusia, împreună cu statele germane din Ger- Bulgaria se ridică la anul 1878 Ia rangul de provincii diri Asia în unna răsboiului cu Japo-
mania nord~că înfiintează Confederaţiunea ger- regat autonom sub suzeranitatea Turciei. ln nezii. 
mană de nord. Victoriile asupra francezilor în 1885 a anexat Rumelia, iar în 1913 se măreşte ' franta pierde Alsacia şi Lorena în răsboiul 
1870 determină şi pe statele Germaniei de sud considerabil în contul Turciei şi-şi deschide ie- din 1870 şi devine republica; câştigă însă colo-
să intre în Confederaţiune, care devine imperiul şire la Marea Egee. nii în perioada de care ne ocupăm. 
german, mărit şi cu provinciile Alsacia şi Lo- Serbia se măreşte după răsboiu1 din 1877. Belgia din 1831 e regat independ.ent, recu-
rena şi mai târziu cu diferite colonii. ' La 1882 se ridică la regat. In 1913 teritorul ei noscându-i-se şi neutralitatea,.şi s'a bucurat me-

Turcia. Asupra acestui imperiu, de care o- I aproape se duplică pe socoteala Turciei. E în- reu de pace. Pierderile în răsboiul actual însă 
<linioară tremura întreagă Europa, s·a îndreptat trebare însă ce soarte i se pregăteşte prin răs- îi sunt inconmensun~bile şi cine mai poate şti 
toată urgia neamurilor, în jumătatea de veac I boi ul actual? ce-i rezervă viitorul? 

Numărul poporal pe 1 an 4. cor PreţuJ unui exemplar 10 fileri. Numărul poporal pe 1
/, 2 co• oa11e 

\ 
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Olanda.· In jullYdtatea clin urmă de veac în 
regatui Olandei nu s'au produs schimbări de 
teritor. Schimbări mai însemnate s'au produs 
în numeroasele ei colonii. 

Danemarca pierdu în 1864 Schleswig-Hol; 
stein după răsboiul cu Prusia şi Austria. 

Svedia. In această tară odinioară mare pu
tere, nu s'au întâmplat schimbări de teritor în 
perioada de timp de care ne ocupăm. 

Norvel!fa. Nici în această tară .nu s'au pro
dus schimbări în timpul din unnă. 

Elvetia a devenit republică din timpul re
volutiunii franceze şi congresul din Viena i-a 
sanctionat independenta şi constitutia, asigurân
du-i neutralitatea pentru toate timpurile. Ea nu 
a crescut Jl'ici scăzut în· privinta ter~torial-ă, dar 
tocmai prin pacea de care s'a bucurat în cursul 
timpului şi prin spiritul de adevărată libertate 
şi egalitate ce domneşte acolo, a ajuns la o 
stare de înflorire râvnită de.·popoarele multor 
state din Europa. 

SPania pierde Insulele' Cuba, Portol'ico şi 
Filipine după răsboiul cu Uniunea Nordameri
cană. 

„R OM Â NUL" 

O datorie. 
----< U lt articol al · ziarului ,:,Viitorul". -

In legătură' cu recenta întrunire ai comitetului 
executiv a.I partidului conservator, organull oficial 
al gu"ternului român „Viitorul" publică un remar

: cabil articol, dln care reţinem . următoarele părti: 

• 

„Dela ·toţi şi mai ales dela aicei cairi sunt în 
fruntea păturei conducătoare a statului, se 
cere o deplină înţelegere a însemnătăţii vre
murilor prin,. cari trecem şi a îndatoririlor pe 
cari ele ni le impun. 

' Au fost desigur exagerări în luptele poli
tice dela noi; de multeori în mijlocul încor·
dării comune, pentru mai bine, ne-am oprit 
cu toţii privirile, cu o satisfacţiune care îşi 
are poate obârşia în însăş originea noastră, 
la spectacolul frământărilor ·cari ne înourau 
din când în când viaţa publică. 

In -contra acestei predispoziţii păgubi
toare, au fost oameni cari înţelegând câte ştir
biri se pot aduce astfel activităţii tuturor, an 
încercat să lupte din toate puterile. 

O viaţă publică, întemeiată pe o concep
ţiune mai înaltă şi a raporturilor dintre par
tide şi a interesului general, către satisfac
ţiunea căruia trebuesc mereu îndreptate sfor
ţările noastre, este o necesitate ineluctabilă 
pentru un stat în formaţie. 

Ne aflăm astăzi la o răscruce de drum, 
. unde nu încape alegere şi unde greşeli por-
nite din nestăpâniri condamnabile, pot lovi 
în munca înaintaşilor şi periclita viitorul. 

Nu pot fi folositoare prin urmare, nici agi
taţiuni sterile prin ·Consecinţele lor, nici sgu
duiri interne, cari ar turbura solidaritatea su
fletească, necesară mai ales acum. 

Nu numai în ţările prinse în răsboiul crân
cen, la care asistăm de aproape nouă luni, dar 
chiar în statele neutre interesate de aproape 
la desfăşurarea evenimentelor actuale, condu
cătorii politici - indiferent de fracţiunile po
litice cărora aparţin - şi-au întins mânile 
cu lealitate, trecând peste micile resentimente 
sau deosebirile fundamentale de vederi, cari 
i-au putut despărţi o întreagă viaţă de muncă 
şi de luptă. 
lor unui stat, progresul însuş este condiţionat 
de ciocnirea - de multeori viulentă - a 
ideilor cari diferenţiază grupările politice; în 
vremuri turburi însă când împrejurările pun 
în joc chiar viaţa· statului - într'o viitoare 
şi probabilă alcătuire internaţională - fră
mântările interne ar putea fi fatale. 

Problemele, cari ni se pun în vremurile 
In vremuri normale, înlăuntrul graniţe-

Portugalia, cu multe colonii din timpurile 
trecute, devine republică. · 

Anglia sau Englitera s'a sporit prin ocupa
rea de colonii. 

• 
Din cele arătate până aci se vede câte 

schimbări s'au făcut numai timp de 50 ani în 
harta statelor din Europa. Abia se găsesc 4-5 
state pe acest continent, în cari să nu se fi 
făcut rectificări de granite; iar altele au .fost 
supuse unor schimbări cu totul radicale. 

S'au ridicat în mod neaşteptat în acest timp, 
cu deosebire. Germania şi Italia dobândindu-şi 
·ambele unitatea naţională, iar pentru Turcia
europeană această perioadă de timp se poate 
numi: deadreptul catastrofală. 

Toată lumea stă acum înfrigurată, · aştep
tând cu neastâmpăr, să se hotărască soartea 
teribilului răsboiu de fată, care, nu mai e în
doială, va produce schimbări mara Jn harta 
continentu]ui nostru, atât de sbuciumat acum. 
adeverindu-se si cu această ocazie nestator
nicia lucrurilor în· vieata şi desvoltarea state
lor şi popoarelor ca şi în întreagă vieata din 
univers. · S. · 

Marti, 11 Maiu 1915. 

de acum, au o însemnătate legată de aproape 
întreg idealul nostru naţional. 

Ele au fost puse prin lupta de interese ale 
altora, - dar coFJsecinţele încăerării gene
rale· de astăzi ne privesc prea de aproape, 
pentru a nu· releva cu teamă ceeace ar putea 
.constitui: ~însăşi slăbiciunea noastră- într'un 
viitor mai apropiat. .. 

Trecând peste neînţelegeri vremelnice, 
găsind în patriotismul conducătorilor lui pu
tinţa unei conlucrări liniştite şi temeinice, vom 
putea avea în ţară acea unitate prevesti

toare în totdeauna a zilelor bune". 

La „Lmrăria ConcorIDa" 
Arad, str. Deak f erenc nr. 20 
se afli de vAnzare clrti de rugăciuni, 
bisericeşti, literare, populâre etc. etc. 
Al. Cazaban. Ce nu se poate spune . • -5. 
Oonstanţa Hodoş. Martirii. 2· -
Cles Payot. Educaţia Voinţei . . • • 2·10 
uuy de Maupassant. Inima noastră. Ro· 

Nuvele şi schiţe . • • . • . 
1000 doine, strigături şi chiuituri ce să 

obicinuesc la jocurile şi petrecerile no· 
astre poporale • • . . • • • • • 

N. Bălcescu.· >Istoria Românilor sub Mihai 
Vodă viteazul c . , • • • • • • • • 

Stendhal (Henry Beyle) >Despre amo•"<. " 
Traducere de O. A. Demetrescu. (Bibi. 
pentru toţi nr. 902-906 • • • . . 

Mihail Eminescu. >Viaţa şi opera sac, de 
văţător. Preţul . • . . . . • . • 

Culegere de cântări bisericeşti legaă , • 
Mărgăritarul sufletului. Carte de trugă· 

ciuni şi cântări. întocmită pentru tre· 
N. Zaharie. Ediţie de lux • • • • : 
buinţele vieţii. Legată simplu Cor. t·
în piele 3·20 Cor. în catifea • . . • 

Micul mărgăritariu sufletesc. Cărticică de 
rugăciuni şi cântări. Legat . . • • 

Icoana sufletului Carte de rugăciuni şi 
cântări bisericeşti. Legată t ·- Cor., le· 
gată în catifea • • . . • • • . . 

Mântuirea sufletului. Carte de rugăciuni 
legată . . . • . • • . • . • • 

O. Rotică. Poezii . . . • , • • • • 
E. Revent. „cântecul neamuluic. Poezii .... 
N. Zaharia •Sentimente, pasiunic. Patrio-

tismul. Bunătatea. Răutatea. Malitiozita~ 

tea. Amkiţia~ Dispreţul.· 'Afinitatea' su
Acaftistul Preasfintei Născătoare de jOum

nezeu şi alte rugăciuni. Legat în piele 
brună 5·20. Legată în os alb 

Patima şi moartea Domnului şi Mântui· 
torului nostru Isus Hristos. Legată în 
pânză, aur;tă . . . . . . . 

Visul Născdtvarei de Dumnezeu. Legată 
Rugăciunele şcolarilor şi cântări hiseri-

eşti alese si întocmite de N. Ştef în
Dimitrie Onciul. >Din Istoria României«. 
Th. D. Speranţia. >Anecdote de post . - „ 

Povăfu.itor la tmpărăţiea cerurilor 

General Al. Candiano Popescu. >Războiul 
neatârnărei.c Asaltul şi luarea Griviţei 

N. Pora. >Intre viaţă şi moartec; Nuvele 
Ecatarina Pitiş. >Poezii.c . . . . . 
Culegere de diferite cântece cuprinzând 

hore, doine, sârbe cântece de petrecere, 
marşuri, serenadt", cântec~ poporale şi 
div«'rse . . . . . . . • 

Contribuţiuni isrorice privitoare la trecu· 
tul Românilor de pe pământul crăiesc. 
Carte edată la iniţiativa şi sub îngrijirea 
dlor: Dr. llarion Puşcariu, Ioan de Preda, 
Dr. Lucian Borcia, Dr. Ioan Lupaş, Dr. 
Ion . Mateiu şi Dr. Silviu Dragomir . . 
Dumnezeu şi alte Acafriste şi rugăciuni 
foarte evlavioase şi de folos. Legat frumos 

Ion Pillat. >Eternitaţi de-o clipă. Poezii • 
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Ion Creangă. Opere complete. • . . . 2·-
Acaftistul Preasfintei Născătoare de Dum· 

nezeu sl alte rugăciuni Legată frumo\. 160 
Legat în piele roşie 3 20 
bicicliste . . • • . , • . • • . t ·-

Pentru porto să se adauge de fiecare carte 
10-2o-30 fil. Pentru cele trimise sub bandă 
( + nerecomandate) librăria nu ia asupra sa nici 
o răspundere. Pentru recomandare să se adauge 
separat 25 iil. de pachet (până la 1 kgr.) 

Evenimentele din Italia. 
Importante tratative în Roma. 

In cursul zi1lei de Sâmbătă dese intreve

deri dip'loma1tioe au avut loc în Roma. Putin 

înaiinte de ora 1 O a. m. baronu11 Macchio, am
ba•sadaml austro-ungar s'a prezintat Ia Con
srnlta, unde a avut o scurtă întrevedere cu mi

rnfistrul de extenoo d. Sonnino. Au mai fost 
pe 1J1a Consulta d. Friedrich, secretia1rul prin
ţului BiilOw şi ambasa'don.Fl fmocez d. 1Bar
rere. 

După amiazi d. Sonnino a avut întreve

dere cu m~nistrul român ·prinţu\l Ghika, apoi 
del;a ·ora 5 pâ1nă 'ta 5 -şi jum. a consfătuit cu 
prinţul Biilow. 

· Pentru Sâmbătă a fost convocat un nou 
consiliu de miniştri.· 

Un autograf regal autoriză guvernul să 
controleze şi convorbirile ce se fac pe liniile 
particularilor şi eventual să ia chiar în folo
sinţă aceste linii. 

Lui „Berliner Lokalanzeiger" i se tele
grafiază · dilri Roma, că Vineri regele Italiei a 
primit pe prinţul Biilow într' o audienţă care 

a ţinut o oră. 

După o ·tellegramă • din Roma 1primită 

noa'Ptea „N. Fr. Pr;'' antunţă, că Sâmbătă la 
ora 3 d·. a. prinţul BiilOw a fost primit într' o 
nouă audienţă la regele. 

lin numărul său de Sâmbătă „Giornale 
d' Italia" anllJI1ţă că Papa a primit în audientă 
pe prinţul Biilăw. 

„Secolo" anunţă, că ministrul de externe 

d. Sonnino, primul-ministru d. Salandra şi d. 
Cadorna, şeful statului major au avut Vineri 

dimineaţa o întrevedere de trei ore. In după a
mtaza acelei zi1le d. Tittoni, ambasadorul Ita

liei din Paris a avut o întrevedere cu tlnii Sa

landra şi Sonnino. 

Se anunţă din Viena: Monarhul a wimit 
într' o lungă audienţă pe prinţul Avarna, am-

basadorul Italiei la Viena. 

Se anunţă din Berlin: lmpăr:atul Wilhelm 

a prinnt în .audient~ speda'lă pe ambasadoml 

italian d. Bolatti. 
„Berliner Tageblatt" din 5 Mai, în editia de 

seara, publică următoarele: 

-- In prim articolul din editia de dimineata 
1am ,reprndus un articol de fond al lui nGiomale 
d' Italia" în care se spune, că regele şi miniştrii 

nu de aceea s'au abtinut dela serbările garibal

diene din Quarto pentruca în politka guver

nului să nu se întâmple nici cea mai mică schim-

bare. Această declaratie .corespunde, credem, 

stării faptice, deşi se îmbie întrebarea, că nerăs

punderea în persoană a regelui şi a miniştrilor 

la invitarea comitetului pentru aranjarea serbă

rilor dela Genua nu înseamnă oare o totală 

abandonare a iredentiştilor şi a partidului răs

boinic? ! Totuş din comunicările mai noui dela 

Roma reiese, că ar fi greşit a trage concluziuni 

prea optimiste· din schimbarea în programul 

inaug-urării monumentulut Regele şi miniştrii 

italieni se abtin dela serbare, fiindcă gravita
tea situatiei le impune să rămână în Roma". 

Se an un tă din Geneva: Duminecă seara a 
avut loc la ambasada austro-ungară o conte-

ren(ă plenară, despre care, fireşte, numai con

cluziuni aproximative putem face. La această 

conferenţă au participat, afară de baronul Mac
chio, ambasadorul nostru la Quirinal, şi printul 

Billow, precum şi miniştrii monarhiei şi Germa
niei la Vatican. După informaţiile lui „Messa
gero" în scopul remiterei unor importante ra

poarte secreî.arui legaţiunei austro-ungare şi cel 

al Germaniei au plecat Duminecă seara la Viena, 
respective la Berlin. 

Lui „Berliner Tageblatt" i se comunică din 
I~oma: Situaţia politică creiată de ohestia italo

austrn-ungară; nu s' a schimbat. N'a obvenit nici 

un eveniment, care să .fj rezultat o înrăutăţire, 

sau o ameliorare a situatiei. Printul Billow, care 

se niz.aeşte in scopul realizării unei întelegeri, 

în ziua de 6 Mai a avut nouă întrevedere cu 
d.Sonnino. Aceste; întrevederi i-a urmat un con

siliu a:: n ini5tri a cărui decis nu se cunoaşte. 
Totul deTJinde dela aceea, că în ultimele .săptă
mâni legatu-s' a oare Italia sau nu în altă parte. 
Germania si Austro-Ungaria cu absolută calmi
tate aşteaptă rezultatul tratativelor dela Roma. 

, Scufundarea vaporului 
Lusita11ia. 

O telegramă din Queenstown anuntă că va
porul „Lusitania'' al societăţii engleze Cunard 
a fost Vineri torpilat si s'a . cufundat. 

Torpilarea vaporului „Lusitania" de sigur 
e cea mai puternică şi simţitoare lovitură care 
i-a dat-o în răsboiul naval Germania superbului 
Albion. Vaporul „Lusitania" a fost unul dintre 
acei rnonstr.i de mare, cari ~a şi „Titanic", ,,O
limpic" si sora ei „Mauretanfa" erau admirati 
ca cele mai strălucite constructiuni ale tehni
cei navale. 

„Lusitania" a fost lansată pe apă în 1907 şi 
a fost multă vreme cel mai mare şi mai repede 
vapor de persoane. Avea o lungime de 232.2 
m., lătime de 26.8 m., o adâncime de 17.3 m. 
şi 4 turbine. Era vaporul cel mai popular si re
numit prin aranjamentul luxos. Primul drum l'a 
făcut în Septemvrie 1907 dela New-York la Li
verpol. ln primul an a avut 41.000 pasageri, fă
cfmd 16 curse, cu o prestaţiune de 160.000 mile 
maritime. 

' 

Ce povesteşte unul dintre călătorii 
salvati. 

Unul dintre călătorii salvaţi debarcati la Queen· 
stown a povestit ziaristului Cowper din Torento 
despre :;cufundarea ,,Lusitan iei" următoarele: 

„Când vaporul se apropia de Irlanda, împre
jurimea era tinută cu precautiune în vedere. Vor
biarfl chiar cu un prieten, când pe la orele2, se 
ivi la o depărtare de 1000 yarde puntea coman
dantului unui submarin. Imediat văzurăm făşia de 
spume care o face torpila stretăind apa mării. „Lu-

'Pa~. 3. 

sitania" a fost nimerită în partea dinainte. A ur
mat o explozie puternică. Părţi rupte din corpul 
vasului au fost aruncate în aer. Curând vaporul 
a fost nimerit de o a doua torpilă şi începu să se 
plece spre partea unde se găsea cârma. Marinarii 
săriră imediat să-i coboare pe călători în bărci. 
Totul se petrecuse în ordine. O fetită de 6 ani mă 
rugă să o salvez. Am coborît-o în ba•rcă, mi-e 
teamă însă că pilrintii ei au pierit. t:u însumi mă 
'Coborîi în cea din urmă barcă. In clasa a doua se 
găseau multe femei. Afară de aceasta erau pe va
por cam 40 de copilaşi, cari încă nu erau de un an. 

Deşi cifre exacte până acum nu se pot cunoaşte, 
probabil că peste 600 au fost salvati. Intre cei în
necati, se anunţă că ar fi şi milionarul american 
Vanderbilt. 

Pe vapor se găseau 2160 de oameni: 188 ame
ricani, 956 englezi, 109 de altă nationalitate, iar 
restul marinari. Numărul celor salvati e 658, iar 
cadavre au fost pescuite 45. Dintre ofiţerii vapo
rului a scăpat cu viată numai căpitanul Turner. 
Dintre călătorii din clasa I au fost salvati foarte 
putini. Toti erau de părere că vaporul se va 

mentine la suprafată, qar în 15-20 minute se scu
fundase. 

„Lusitania" ducea munitie. 
Agelftia1 germană „Wolff' anunţă: Vaporul ,,Lu

sitania al societătii Cunard, după cum anuntă a
genţia Reuter, a fost torpilat de un submarin ger
man. „Lusitania" a fost de sine înteles, ca celelalte 
mulrte vase comercia~e engleze, înarmată cu tu
nuri. Afară de acestea ea era încărcată, după cum 
se ştie aci, cu o cantitate enormă de munitie şi alt 
material de răsboiu. Proprietarii au fost deci con
ştii despre pericolul, la care au expus călătorii. Ei 
singuri poartă toată răspunderea pentru ceea ce a 
trebuit să se întâmple. 

Germania n'a întrelăsat nimic, pentru a atrage 
atentiunea cu insistentă şi în repeţite rânduri asu
pra1 pericolului. Ambasadorul german din Was
hington a atras atenţiunea asupra pericolului prin 
o publicatiune dată în 1 I. c. Pressa engleză şi-a 
bătut joc atuncea de această admoniare, provo
cându-se la apărarea flotei britanice, care asigură 
comunicaţia transatlantică. 

Impresia în Londra şi în Amei k,11. 

Torpi'l~rea vaporului „Lusitania" a produs '.> im
presie adâncă în Londra. La bursa1 din Ne\'>-York 
vestea scufundării vasului a produs o mare "i!l.'ita
tie; toate cursurile au scăzut. In Washington $tirea 
a provocat neliniştea cea maii mare. Cercurile ofi
ciale îşi dau silinta să afle câti americani :::c gă
sesc între cei înecaţi. 

Răs boi ul. 
Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta, 8 Mai. - Se C()}Jlunică dela. cartierul 
general: Efectul luptefor de.la Tarnow-Go.rliţo începe 
a se ,simti şi asupra frontu~ui car,patin spre ost dela 
Lu11kow. Trupele noastre cari a.ei în cursuJ n-0pţii a_u 
lu.at ofensiva, au ocupat culmea de 'Illunte <lela fron
tie.ră .situată spre nord dPJa localităţile Telepucz, Ze1Hi 
şi .Nagypoh'111y, cunoscută dela crâncenele lupte car
patiue, şi s'au înstăpânii ,spre sud de ac.i, iar uzâmd de 
toate rezervele Ia disp.ozitie am împins frootu,} .nostru 
spre sud dealungul râurilor Ondaw.a, Labort şi cursul 
su.perior aJ râului Ciroka. 

Cu toate a.salturile şi atacul înverşuua.t date îm
potriva stl'fimtoarei dela Fjoc inamj.cul nu a putut-o 
ră.rii din mf111ile noastre. Trupa noastră, •care a Juvtat 
aci luni dearâ.udul, s'a !lllenţiuut ca o stâncii în pozi
tii.Je ei sJHe 1Hml şi de ambele laturi aJe strâmtoarei. 

ln decursul câtorva zile Unşii .au pierdut întreg 
teri toru.I ce <lU(-eriseră. · 

Cu mari pierderi ţm:preunate .cu o al.are g.rabnică 

retrag'E!re inamicul a evacuat a.cel colt al pământului 
maghiar, 'Pe care el atât de greu îl o.cupa.se. 

Luptele din vestul. Galiţi~i şi ,pe mai departe conti
nuă a fi fa.vor.abile. Ieri trupele noastre au ocu1iat 
Krosno. 

Cât de mare t:u.rburare ei <lesordine .stăpâneşte în 
.rândurile armatei lui Radko Dimitrieff ce e în grab
nică retragere, acea.sta o confirmă .pri.S-Onierii ruşi cap
turn ti în luptele ce au dat pentru posesiunea locali
tăţii Brzostik, -cari prisonieri a.pa.rtin diviziei 5, 24, 31, 
52, 63, 84. 



I 

Pa~. 4. · „R OM Â NUL" Marti, 11 Maiu 1915. --------------------·-·--. 
Am împrt~surat în multe locuri şi am capturat părti 

<lin trupa rusească ce părăseşte Bescbizii. 
~umărul prî,sonieriJor ruşi capturati dela 2 Mai in

<'oaee .se cilrPază deja_ la. vre-o iO mii. Continuăm ur
mărirea. 

Am respins un puternic ata.c ru~esc în sudostu.l Ga
litil'i şi .pe înălţimile de a.mlwle e.o.a.s.te ale şesului 
Lomnita .. Prin asalt am ocupat un .punct de sprijin 
ruse.se la Zaleski. 

* 
Berlin, 8 .Mai. - Se romunică defa mare.Je cartier 

gf'neral: 
Pe frontul occidental: Bateriile noastre de pe mal 

la Zeebriig-ge au curundat ieri seară un torpilor-distru
gător inamic. 

In partea >Cea mai mare a frontului s'au dat obiş
nuite dueluri de artilerie, cari ,în unele puncte şi a.nume, 
la Y pem, spre n-0rd de.Ja Arras, în A rgonne şi .pe înă.1-
ţi mi în ră.stimpuri s'au potentat. Lupte de inafnterie 
s'au dat numai în Vosgi. Aci după pregiHiri de artile
rir cari au ti.nut mai multe •ceasuri se.ara Frruncezii au 
atacat poziţiile noastre de ·lângă Rteinabruck şi pe 
ambele maluri ale râu.lui FeC'ht. Toa.te ata,.C'urile au 
eşuat cu mari pierdrri pentru inamic. 

Pe frontul oriental: Trupele noastre ee înainteazii 
spre Libau ieri seară au luat oraşul în stă.pâ.nire. Cu 
acest prilej am capturat 1600 prisonieri, 12 t.unuri şi 

4 mitraliere. 
Pe teatrul sudoriental: Grupul de forte sub c-0manda 

lui Mackensen şi forţele aJiate din apro.piere, abstrac
ţie făcâ.nd dela câ:teva reuşite lupte complecte de a.rier
garde, au continuat şi ieri fără întrerupere urllllărirea 

inamicului învins. Seara a.vangardeJe noastre au tre
cut deja râul Wisloka, în regiunea Krosno. 

Coopera.rea detaşa.mentului de armată ce a parti
ri.pat la aceste atacuri a rezultat izolarea unor c<>nsi
<lern bile forte rn.seşti. 

Cu acest prilej număruJ .pri.sonierilor ruşi caJ)tu:raţi 

dela 2 Mai încoare se cifrează la 70 mii. 

• 
Berlin, 8 ~faj_ - Ag. Wo.Jff anunţă: In ziua de 7 

Ma.i focuJ bateriilor noastre <le pe maJ la Zeebriigi;e 
au scufundat .torpilorul-distrugător englez „Maori". 
Torpilorul-distrugăt.or „Crusader" ce îi venise în aju
tor a fost silit să se retrad şi să-şi .pă.ră.sească lunt.rH<> 
de salvare. Am salvat întreg personalul de pe „Maori" 
pre<'um şi pe ceI al luntrilor de salvare, aducându-le 
la Zeebriigge. Am ·capturat 2 ofiţeri şi 88 so.ldati ma
ri.na.ri. Inaintarea trupelor noastre deJa 7 Mai c<>ntra 
Libau-lui a fost sprijinită dinspre ma.re de către for
teJe noa,citre din Marea Baltică. 

• 
Budapesta, 9 Mai. - Se comU1I1ică dela cartierul 

general: In decursul urmărirei ina.mieului a.lungat diu 
poziţiile Jui pe înălţimi, •coloanele noastre an trecut 
culmea Carpaţilor dela frontieră. Nu se mai găseşt0 

inamic .pe teri to ml lT ngariei. Pe teritoruJ Galiţiei lup
tele .sunt în curgere. foamicul e în retragere pe un 
front de pr.ste 200 klm., Mia râul Vistulei pâ.nă 1a 
strt..mtoarea Ujoc. Armatele alia.te prin lupte victorioase 
au trecut Iinfa ce a11roximativ se întinde între strâm
t-0arra Ujoc-Komanitza~Krosno--Dehitza ·şi Stzucin. 
In Carpaţi, în sec.torul spre ost dela strâmtoarea {;joc 
şi .pe frontul sudoriental galiţian de asemenea se dau 
lupte violente. Trupele noastre au o.cu.pat mai multe 
pozitii ruseşti. Mari forte inamice au atacat trupele 
noastre pe înă.!timiJe situate spre nord-0st dela Ottynia. 
Aci lupta ·e în curgere. 

Tru.pele noastre au luat ieri cu asa:lt caipul de pod 
bine fortiricat dela Za.lescykî pe care inamicul săptă

mâni dearandul ~·a nizuit să-l mentiJlă; •Pe Ruşi i-au 
alungat peste râul Dnistru şi .je-au capturat 3500 oameni. 

* 
Berlin, 9 '!ai. - Se comimieă dela marele cartier 

general: 
Pe teatrul occidental: In cur.sul atacurilor ce c<>nti

nuăm a da contra Ypernului am alungat pe inamic din 
pozitii.Je lui bine fortificate între drumurile. Fartuin
\Vieltje şi Gheluvelt-Ypern. 

Pe teatrul oriental: In Li·bau a.m cuprins mari depo
zitt' dr material de răsboiu. La 1\iitau inamirnl a con
·rentrat din t.oate armele mari fol·tc, dinaintea cărora 
dl'ta~J.meutele noa.stre avansate ce înaintau împotriva 
aer,tui ora~. •eu . încetul s'.au rctra.s. Spre 
nordo~t dela Kowno, după mm1c1rea. unui ba~ 

ta·linn rus, am distrus conwlt>ct calea. ferată din
tre Vil11a şi Sawle. Dea.lungul :\irnwnului, la Sreducki 
am rules numrroase rămăşite ale ha.talionului rus 
alungat, cari rămăşite probabil aparţineau tru.vei în
vinse !fungă Ros.sienie în zilele de 6 şi 7 ~fai. A.m res
pins noui atacuri ruseşti date împotriva .poziţiilor noa
stre de lângă Pilita. Inamicul a surerit pierderi grave. 

Pe teatrul sudoriental: In cur.sul alu.ngării inami
cului învins şi după lupta de lâingă Betzko (spre ost 
dela Rimanow) şi Frystok armata generalului Macken
sen a trecut râu•l Wis.loka. Sub presiunea trupelor a:liat~ 
·ce luptă .spre o~t şi s:pre nord dela Tarnow inamicul 
se retrage în direcţia Mie1etz şi spre Vistula. Pe agu
duitul frnnt ca.rpatin ai Ruşilor a:lte trupe. germane an 
alungat pe inamic din poziti~le 1ui dealungul eăii fe
rate dC1!a }feziilaborez la '8anok. Prada in tunnri şi în 
prisonieri e în continuă creştere. 

Lupte de artilerie la Orşova. 
Bucureşti. - „Dimineaţa" anunţă din V er

civrova: Ieri (Sâmbătă) noaptea s'a pornit între 
bater.iile dela Tekia şi cele din jur de Orşova 
un violent duel de artilerie. Câmpul luptei a fost 
lumi1U1t mereu de reflectoare. După ameazi pe 
la orele 2 bateriile austro-ungare împuşcau cu 
multă violentă poziţiunile sârbeşti din faţă, cari 
se înşiriJ. în Valea Gevrin. Bateriile sârbeşti au 
tăcut curând. O telegramă sosită mai târziu 
anunţă că bateriile sârbeşti au deschis focul asu
pra Orşovei şi a împrejurimei. 

Bubuituri de tunuri in Marea
Nordică. 

Rotterdam. - Azi dimineată s'au auzit spre 
nord dela Schiermonikoog bubuituri de tunuri. 

(Schiermonikoog e o insulă daneză lângă ţărmul 
Mării Nor.elice, la 120 chilometri ~pre est dela WilheJm
haven). 

Italienii in Valona. 
Atena. - Italienii au debarcat la Valona în 

zilele din urmă 6000 de oameni. Aceasta mă
sură a contribuit foarte mult la potentarea dis
poziţiei nefavorabile ce stăpâneşte spiritele faţă 
de Italia. 

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 10 Maiu 1915. 

Incheierea anului şcolar. Ziarele budapestane 
publică următorul comunicat: 

Considerând deoparte situaţia economică ac
tuală etxraordinară, în urma căreia trimiterea 
la şcoală a copiilor e împreunată cu mari chel
tuieli si alte greutăti, de altă parte considerând, 
că şi multi părinti au lipsă de bratele elevilor 
pentru isprăvirea lucrărilor câmpului, - mini
strul de culte şi instrucţiune a dat astăzi (Mer
curi) un ordin, prin care permite ca în toate şcoa
lele secundare (gimnazii etc.), în care timpul de 
instrucţie n'a suferit o prescurtare mai mare de 
2 luni, anul şcolar în clasele I-VII pentru elevii 
ordinari să se închee deja cu ziua de 22 Mai, iar 
examenele privatiştilor să se tină în ultimele 
zile ale Junei Mai. Examenele verbale de matu
ritate se vor tinea însă la terminul obişnuit, 
adecă în decursul Junei Iunie în zilele deja fixate. 

Cu privire la celelalte şcoale medii (şcoalele 
civile şi superioare comerciale, şcoalele sup. de 
fete, gimnaziile de fete, cursurile pentru in
structoarele de şcoale froebeliane, pedagogiile 
de învăţători şi învăţătoare) ministrul a luat 
măsuri similare şi a împuternicit şi pe toate fo
rurile competente bisericeşti să· ia în cazul dat 
:.11.:cieaşi măsuri. 

Am ooupat locaJitătile Frenzenberg şi Verlarenhok, 
pri'll ce am pu.s stăpâ.nire pe linia înălţimiloi: impor- · 
tante ce stăpânesc regiunea deJa Ypern. Am capturat 
p1înă acum 800 Englezi, între cari 16 ofiţeri. Ata,curi.Je 
inamice date contra noastră la Lievin, s,pre nordost 
dela inălt.imea Loretto, au eşuat cu pierderi grave pen-
tru inamic. Scrisoarea unui prisonier român. Ziarele 

La Labasse şi Vitry (spre <>st dela Arras) am si!tt bucureştene publică următoarea scrisoare: 

sească în luptele din Carpaţi. Am fost greu ră
nit în piciorul stâng fiindcă am căpătat 10 
plumbi din „Maschinen-Oewehr". Am scris şi 
am telegrafiat acasă, dar încă n'am primit nici 
im rilspuns. Pentru aceea vă rog a face de cu
noştinţă rnăicutei mele soarta mea, adăogând, 
dl acuma mai am numai două răni: celelalte 
~·au vindecat deja şi acestea se vindecă foarte 
frumos .. 

Adresa ei este: Văduvei lui Petru Biltz
Dancuş,· jud. Maramaroş, Ungaria. 

„Vă mulţumesc înainte şi rămân cu toată 
stima." · 

Adresa: Ioan Biltz-Dancuş, austriac ofiter, 
Moscova. Cadet, I. Biltz-Dancuş Evak'uations 
Spital M. 12. ' 

Am reprodus această scrisoare ca astfel să 
ajungă la adresa celor în drept. 

t Ioan Papiu paroh gr. cat. al Veştemului 
după un morb îndelungat a decedat în 8 Mai 
în anul 75 al vieţii şi 41-lea al preoţiei. Inmor
mântarea se va face azi, Luni, în 10 Mai n. în 
cimitirul central din Sibiiu. Odihnească în pace. 

Moartea „Regelui naiului". Din Ploieşti se 
an un tă: Marti a încetat din viată, la locuinta sa 
din str. Spătar 24, Angheluş Marinescu, vesti
tul naist, (cimpoiu) care a dus faima tării noa
stre prin toate oraşele mari din lume. Deceda
tul era medaliat de mai toate casele regale şi 
imperiale de prin ţările pe unde a cântat. Cu 
Angheluş, se poate spune că a dispărut .~regele 
naiului". EI a murit în neagră mizerie, şi va fi 
înmormântat din ofrande publice. 

Ultima oră. 

SITUA TIA LA DURAZZO. 

Roma. - „Corriere delia Sera" află din Brindisi ci 
câtiva Români cari locuesc la Durazzo au fost chematl 
sub drapel. Trecând prin Brindisl, de unde îşi vor con
tinua drumul spre România, au povestit că răsvrătitfl 
albanezi împresoară oraşul de toate părtile. Situatia 
din capitala Albaniei e foarte gravă. 

„Tribuna" comentând această ştire, afirmă ci căde
rea Durazzo-ului în mânile rebelilor e însă încă departe • 

APROPIATA RUPERE A RELAŢIUNILOR DINTRE 
RUSIA ŞI PERSIA CU AFOANIST AN. 

Kiew. - Ziarul „Novoie Vremla" este Informat ci 
cercurile politice ruseşti sunt de părere cli în curând 
relatlunlle diplomatice dintre Rusia pe de-o parte şi 

Persia şi Afganistan pe de alta vor fi întrerupte. 

POSTA ADMINISTRA TIEI. 
Cornelia Nistor, Zârneşti. Am primit ambele 

sume. 
Ilie P~trutiu, Predazzo. Am primit 4.80 cor. 

în abonament până la 31 Maiu 1915. 

Redactor responsabil: Constantin Savu 

llnunt. 
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un absolvent ai u1uu 
Academii de Comert. 

să ateriseze ca.te un aeroplan inamic. Spre vest dela Moscova, la 30 Martie 1915. Se vor prefera Români. Etate până 
Perthes, am respins .cu granate de mână un atac par- Onorată redacţiune. la 30 de ani, CU practică, liberi de ar• 
tial francez încercat prin bombe de ceată. iDati-mi scuză, că vă cercetez cu şiJlurile mată, cunoscând Iimbele germană şi 

In Argonne, între :Meusa şi Mosela, precum şi în mele, ca necunoscut, dar sunt nevoit a cere O A I · 
Vosgi ziua de ieri a trecut fără evenimente de im- ajutorul fraţilor din România, spre a-mi ajunge franceză. ferte sub . a ziar. 
portantă s1rn<'ială. scopul. Azi o lună am căzut în prinsoare ru- (Da 2428-3) -----·-----------------. _,. __ , ____ ..•. ---~·-- ·----··· --------·------- -~· ··-··--·-

Tiparul tipografiei „Concordia" societate pe actll în Arad. - Editor· responsabil: LAURENŢIU LUCA. 


