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toate tările beligerante, în Austria, Franţa, Anglia 
şi Germania, cenzura a depăşit marginii~ pflnă 
unde ea e necesară şi utilă. Apoi termină astfel: 

„Şi la noi s'au ridicat plângeri juste împotriva 
activităţii cenzurei.... Cenzura maghiară îngrell
iază, iar în multe cazuri face imposibil chiar ştirilie 
şi criticile, cari deloc nu ating interesele operatiu-
11ilor de răsboiu dar cari sunt irwmis necesare in
tereselor poporului. Avem convingerea, că orice 
om care judecă lucrurile în mod obiectiv, e de a
cord cu noi când spunem că această procedură 
e păgubitMre. Poporul trebuie apărat în contra tu-
turor a.buzurilor indivizilor si a autoritătilor; să 

se facă să domnească în tară stări cât se poate 
ma.i normale; în această privinţă pressei i se revi
ne un rol mare şi important. Cine împiedecă pressa 
în această lucrare a ei, acela este împotriva faptu
lui ca în tară să domnească stări normale" .... 

• 

Invitare la abonament. 
Cu înc~perea unul an nou, anul al V-lea, de 

existentă al ziarului "Românul", adresăm on. 
noştri aboneotl de până act1m rugarea să bine
voiască a-şi îool din bună vreme abonamentul 
pe anul 1915, ca expediarea re2ulată a ziarului 
nostru să nu sufere întrerupere. Ne exprimăm 
totodată speraota, că în noul an, ou numai ne 
vor rămâne credincioşi vechii noştri abonenti, 
ci vor lotra în şirul abonentilor şi alti numeroşi 
cetitorl şi prieteni al ziarului nostru. 

Profităm de ocazia aceasta pentru a adresa 
şi on. noştri abooentl restantierl - institute, ca 
şi patriculari - ru2ămintea. ca deodată cu a
bonarea ziarului nostru pe anul 1915, să-şi a
chite şi restantele de abonament din trecut. 

Costul abonamentului pentru •. Românul" zil-
nic rămâne şi pentru anul 1915 neschimbat: 

Pe un an • • • 28.- cor. 
Pe jumătate an • • • 14.- cor. 
Pe 3 luni • • • • • 7.- cor. 
Pe o lună • • • • • 2.40 cor. 
Pentru România si străinătate: 

Pe un an • • • • 40.- franci 
Numărul poporal: 

Pe un an • • • • • • 4 cor. 
Pe Jumătate an • • • • 2 cor. 

Pentru România şi străinătate: 
Pe un an • • • • • 8 franci. 

Cererile precum şi costul de abonament ~ă 
se adreseze la: ADMINISTRATIA ZIARULUI 
"ROMÂNUL". în ARAD. str. Zrloyi nr. l/a. 

Muntescu (înduplecaO: Na, nu am ce zke ... 
Sunt ,ca fosta noastră genereciune ... 

Florian: Numa'-s căpăţitati copii!.. 
Muntescu: Zdreveni ! !.. 
Florian: O să-i vedem la Orăştie!.. 
Muntescu: De s'or da de-a roata pe-acolo!.. 
Florian (solemn) : Oi fi curios cine o duce 

premiul meu ... Adkă am trimis mai multe! Ştii 
mi-a venit şi mi-e hârtie de elea dela ei. .. şi zk 
eu, hai săracii să le trimit şi eu... Ce bucurie ., 
pe ei ... 

Muntescu (ou oompliment): fain, fain de 
tot..! Ştii şi eu o să trimet su tu ta de ·coroane!.. 

Florian: Aşa zise şi advocatu Oneasa şi So
lomon ... din Valea Mare ei încă o să contri
buie ... 

Muntescu (sculându-se): .Fiecine face azi 
asta. Dătorinta .. ei-ei, .pentru neamul nostru ... 

Florian: Aşa-aşa .. ! (întinzând mâna). Atunci 
la revedere acolo, Domine!.. 

Muntescu: :Plecăciune- 1 ~· .... ~ •• --ta·-·rri-
vedere Domine!.. 

II. 

Florian (cu o gazetă în mână) : Ce Doamne!? I 
Pai Muntescu unde-i cu sututa lui? .. firear al 
naibi I Devotăciunea lui de neam unde-i? Mă 1 
minti, fain! ! 

AVIZ. 

La ,,Lmraria Concorma" Aduc la cunoştinţa stimaţilor colegi 
şi a clientelei, că mi-am reluat practica de 
avocat în asociaţie cu Dr. Simion Nemeş, 

Arad, str. Deak Perene nr. 20 în Cluj, str. Szentegyhciz. 
se afll de vânzare clrţi de ruglciunl, Dr. Sever Dan 
bisericeşti, literare, populare etc. etc. I 

Jertfa Românilor pentru tron şi patrie! 
Lista soldaţilor Români din comuna PANTICEU, comitatul 
Solno~·Dobâca, pe câmpul de luptă şi asentaţi de curând . 

ACTIVI: 
Costin Partenie. june, (rănit) 
Denes Alexandru, june (rănit) 
Denes Vasiiică, june (mort) 
Filip lu o naş, june, (rănit) 
Filip Partenie, june 
Fojtos David, june, (mort) 
Mic luonic, june, (rănit) 
Moldovan Iuonaş, june 
Moldovan Todor, june, (mort) 

1 O O ros Geor2e, căs.. are 1 copil 
Pintea Simion, june 
Pintican Vasilică, june 
Pop David, june 
Pop Ioan I. George, june, (rănit) 
Pop Io~n I. Samson, june 
Pop Ştefan, june. mort 
Rus Io~n I. Adam, june 
Tătar Ilie, june 
Vlaic luonaş, june, (rănit) 

MOBILIZA îl: 
20 Albutiu Dumitru, (rănit) 

Băban Ioan, june, (rănit) 
Băban Geor2e, june 
,Bocea Onutiu, are 3 copii 
Bucşa Ioan, june 
Bu2a Ioan, june 
Câmpan Ioan, are 1 copil 
Cănăcean Ioan, are 3 copii, (rănit) 
Cănăcean Iuonaş, june 
Cănăcean Vasilică, are 2 copii 

30 Coroian Ioan, are 2 copii, (rănit) 
Costin Sandor, are 3 copii, (rănit) 
Covaci Ioan, june 
Covaci Vasilică, are 5 ·copii, (rănit) 

iCristorean Ioan, (rănit) 
Denes Ioan, are 1 copil, (rănit) 
Denes Vasilică, are 1 copil 
Dragomir Gavrilă, are 5 copii, (prins) 
Filip Octavian, are 1 copil 
Filip Petre, are 2 copii 

40 Filip Sofron, are 5 copii 
lf ilip Vasilică I. Vas., are 2 copii 
Filip Vasilică, (mort)?, are 1 copil 
Gavre Ioan, are 5 copii 
Haragos Simion, are 3 copil 
Sabo Vasilică, are 1 copil 
Mic Niculae, june 
Moldovan Ales •• văd. 
Moşutian George, (prins) 
Moşutian .1\1.aftei 

50 Mureşian Ioan I. Vas., are 3 copii 
Mureşian Ioan, (mort)? 
Mureşian Vasilică„ are 1 copil 
Oros Ioan, are 4 copii . 
Oros Niculae, are 1 copil, (rănit) 
Oros Lazar, (mort)? distins 
Pap Alexandru, june 
Perşa Andriş, are 1 copil, (mort) 
Petac Alexandru. are 4 copii 
Pintea Pavel, june 

60 Pop Aron, are 5 copil şi 

Pop George, are 4 copii, (mort), (2 fraţi) 
Pop Ioan. are 2 copil 
Pop Iuonuc, are 1 copil 
Pop Lucă, june 
Pop Pavel a Luchi, are 4 copii 
Pop Soîron, june 
Porumb Gavriş 
Prunean Simion, are 1 copil 

---r-----
Doamna (<lin ou lină): O fost în ziua aia, când I Doamna (tace): Hm!.. (pausă). Aia-i aşa ..• 

cu bătaia studenţilor din Orăştie o fost acasă!.. Muntescu (îngrijorat): Ce facem atunci? .. 
N'o mers nicăiri!.. Şi numai suta asta am avea--0!.. 

Florian (a-ccentuând): Ba a fost la fân cu Doamna: Aia-i aşa! Studenţii nu ar trebui 
lucrătorii ... Aşa mi-a spus într' o zi Costa crâs- I să facă petrecania a·ceea cu plată ... Mai şi aşa!.. 
nicu ... I-a un farizeu şi ăla! Numai în lume, în- I Mu.ntescu: Ce să fad? Aşa or vrut!.. 
tre oameni face formă - şi încolo .. Cetesc icea Doamna: Ia tinereţe. 
„darea de seamă" - şi numele lui nidliri„. Muntescu (hotărât): Va să zică, nu o tri-

Doamna: Dar a tău unde-i?.. metem !.. 
Florian: ·Eu am trimes - poate s'or pierdut Doamna (hotărâtă): N'o trimete! Doar nici 

pe poştă, de aia nu mii scris numele le gazetă... advocaţii ăştia nu se prea zdrobesc!.. :facem şi 
Doamna: Doar n'ai trimis nimka !.. noi ce fac ei!.. 
Florian (ofensat): Eu, tu? O nu ştii tu căr- Muntescu: A bună seamă .. Şi nici nu preâ 

ţile elea ? .. Vezi, acelea... avem bani de aruncat!.. Mai steie ipe pace şi 
Doamna: Ziceai numai, că Ie trimiţi... studăntimea aia!.. (pa!usă). Am zis de sută fiind-
Florian (după o pauză): Da. ai drept!.. Mi-am că, i-o spusei lui flor_ian... . . . V V 

uitat!.. Aşa! Da, mi-am uitat!.. (pauză). Nu-i 
1 

poamna: Cu~ a:ţ1 put:_ut fi ş1 voi fara ~e lu
bai, or trimis altii... Doar nu or fi stat numai din I crun de estea, fie. ş1 e1 c~ doar nu-s mai 5u 
sprijineala mea?... coarne ca cum a-t1 fost voi pe vremea voastra ... 

Doamna (strigând după nişte găini): A bu- 1 Muntescu: .Negr~şi!···. (pa~1să). ~ 
nă sama, că nu!.. , D~mna. (d1!1 .culm~). Hia1 la mancare că ,„

1 
. ( ~ v. ) M . 

0 
. sor gatat ş1 placmtele ... 

-~...L.:_orwn mangaitor : ai este vreme! r h M t ( I). B B · · t 
dat şfa1tiH::-~JTiă mir de Muntescu, cu su- V un ~seu vese. ·. 1 r.avo_, rav1ss1mo · 
tu ta lui!.. Hm!.. -------- foausa). Sa adu~e~n ş1 ~işt~ ber.e.„. 

~ Doamna (semna): Ca bme z1c1 !.. 
'Partea III. ~ ~untescu (.c~tră 

1 
slugă): Ioane, hai din o-

rada sus ... Da mte ... 

M1intescu (ezitând): S'o trimet? 
Doamna! Trimet--0 ! 
Muntescu: Ce să fac atunci cu 

Crăciun? Rămânem fără el!;. 

Valer B. Iasmin. 
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Vineri, 26 Februarie 1915 .. 
I 

Racottia Găvrilă, are 3 copii, mort in 26/IX I 
comit. Ung I 

70 Racoltia Ioan. are 3 copii 
Racoltia Ioan I. Vas., are 3 copii 
Ralcottia Vasilică, june 
Rus Alexandru, are 1 copil 
Rus Găvrilă, june şi 
Rus Simion, june~ (3 frati) 
Rus Gavrilă, are 3 copii 
Rus Gerasim, june 
Rus Ilie, june 
Rus Ioan, june 

80 Rus Ioan, are 2 copii 
Rus Vasilică, are 1 copil 
'Rus Vasilică I. Lazar, are 3 copii 
Şomlea Alexandru, are 3 copii 
Şomlea loanitiu, june 
Şomlea Lazar, june 
Şuteu Ioan~ are 3 copii 
Şuteu Mihaiu 
Sânmihăian George, are 1 copil 
Tătar Ioan, are 1 copil 

90 Tripou Ioan 
Tripou Ştefan, june 
Valaşutean Simion 
Vâsârhelyi Ioan, are 4 copii 
Vâsârhelyi Simion 
Veres Ioan, are 1 copil 
Vlaic Găvrilă, june 
Vlaic Ioan Anichii, are 4 copii 
Vlaic Ioan I. Vas.. june 
Vlaic Ioan I. Mafteiu, are 2 copii 

100 Vlaic Trăiau, 1 copii 
.Vlaic Vasilică, are 3 copii 

SUB INSTRUARE: 
Moldovan Alexandru, are 2 copii 
1Vtaic Nechită 
Pelecan Vasile, are 1 copil 
Cristorean Iuonaş, june 
Rus George 
Rus Iuonaş, are 1 copil 
Pop Onuc, are 1 copil 
Oros Aurel, are 1 copil 
Toroc Vasilică, june 

10 Mic Todor, june 
Vâsârhelyi Aron, are 2 copii 
Şuteu Ioan, june 
Şuteu Ştefan, june 

ASENTATI: 
Roia George, June 
Denes luonuc, june 
Pop luonuc, june 
Denes Antonită, June 
Bran cea f iruc, are 1 copil 
Băies Gerasim, are 2 copil 

20 Albutiu Ales .• are 3 copii 
Moşutian Maftei, are 1 copil 
Moşutian George 
Roia luonaş 
!Mureşan Vasilică 
1Coman Ilie, are 2 copii 

IN TOTAL 126. 
Comunicată prin: C. David. 

preot. 

Debitorii băncilor. 
Iată o chestiune - scrie „Revista Economică" 

-- care s'a discutat de multeori şi cu toate acestea 
nu în măsură suficientă. De câteori s'a ivit însă în 
publicitate, aproape totdeauna a fost discutată ex
clusiv din punctul de vedere al intereselor debito
rilor fată de bănci. La toată ocaziunea „bietii" de
bitori au fost luaţi în apărare fată de băncile, acu
zate - cu şi fără motiv - că îşi exploatează şi 
omoară clientela·. In schimb nu ne aducem aminte 
de nici un caz, când această chestiune să fi fost 
discutată şi din punctul< de vedere contrar, din cel 
al băncilor fată de debitori. Acestea nicicând nu au 
fost luate în apărare fată de clientii-datoraşi, nici 
chiar fată de aceia dintre ei, de cari, durere, sunt 
destui şi cari, prin felul lor de a gândi şi de a lucra, 
au făcut destule greutăti şi pagube institutelor de 
bani. Tocmai de aceea, socotim, că suntem datori, 
azi, când raportul dintre debitori fată de bănci se 
prezintă ca un rău, care pare că ia proportii tot 
mai mari, să ne ocupăm de această chestiune a 
debitorilor şi să o discutăm şi din punctul ~
dere al intereselor băncilor n~-

Luat în adevăratul înteies- al cuvântului. „de
bitor" este o notiune cu un înteles dintre cele mai 
alese. Debitor este, ori - mai corect - ar trebui 
să fie acela, care dispunând numai de forte inte
lectuale şi muncă, şi fiind lipsit de capital, ia bani 

,,ROMÂNUL" 

îmnrumut ca să poată împreuna pe cei doi factori 
principali, necesari oricărei activităti economice 
rationale: munca şi capitalul în scopul produc
tiunei. In ·acest înteles deci, a fi debitor, este un 
lucru folositor. frumos şi nobil. 

Dar viata de toate zilele, cu scăderile şi mize
riile ei, a dcvalvat această frumoasă notiune de 
debitori l'a. acte şi fapte, cari nu mai cadrează cu 
scopul activitătii economice-rationale, determinată 
exclusiv de gândul productivitătii. Nu toti dintre 
cei ce au luat bani împrumut cu scop de a deveni 
productivi, au şi reuşit în intenţiile lor; adeseori în 
lipsa de judecată reală şi activitate sistematică, au 
dat greş. Altii - poate şi mai multi - s'au pretat 
la împrumuturi absolut consumative şi astfel o 
parte foarte mare a debitorilor au ajuns să fie -
de sigur nu din vina băncilor - robii unor capita
luri, pe cari nu le mai au. 

Răul însă nu s'•a· oprit la atât. In măsura în care 
debitorii se depărtau de chemarea şi rostul adevă
rat al' banului împrumutat, au început să <legene. 
reze işi moravurile lor. Odinioară debitorii - să 
ne gândim numai Ia mărginimea noastră şi la tă
rănimea neguţătoare - îşi considerau de datorintă 
mare a se „tine de vorbă" şi a plăti la vreme ca
pul banilor şi dobânda lor. Şi le plăteau unor credi
tori, cari de cele mai multe ori îi obligau prin 
câte un singur cuvânt. Obligatiile ferecate din zi
lele noastre, politele cu legil'e lor speciale şi proce
cedurile sumare erau necunoscute. Cu toate acestea 
oamenii plăteau. Aveau mai putină carte. însă stă
pâneau mai multă minte şi cinste. 

Astăzi? Vremurile pare că s'au schimbat total. 
Ce folos de legi şi câte toate cautele pe seama 
creditorilor, când la debitori - de cele mai multe 
ori - prea putin le mai pasă de ele. S'a făcut 
par'că o deprindere generală, că oamenii să nu 
mai tină seamă de îndatoririle de debitori. Este un 
rău foarte mare acesta, cu deosebire pentru noi 
şi băncil'e noastre, un rău pe care îl simtim cu 
totii şi care abia mai trebuie dovedit. El creşte zi 
de zi, cuprinde în mrejele sale tot mai multi şi a
menintă să devină o adevărată pacoste. Tocmai 
de aceea e o datorintă morală şi natională să inter
venim la timp şi să împiedecăm răul în desvolta
rea lui, să nu devină cangrenă. 

Dar cum? 
După modesta noastră părere cu deosebire prin 

două mijloace. Stăruind, îndemnând şi capacitând 
lumea noastră românească să-si îndeplinească da
torintele fată de bănci şi veghiând ca oe viitor 
capitalul împrumutat să rămână la destinatia lui 
adevărată, singură îndreptătită, la muncă produc
tivă. 

E desigur de prisos a mai cerceta azi, ce s'a 
întâmplat cu capitalul împrumutat de debitorii băn
cilor noastre. Un gând şi o vointă trebuie să ne 
stăpânească pe toti. - şi anume că acest capital 
şi dobânzile lui trebuie replătit, readus în circula
tie şi apoi folosit din nou cu o mai mare precau
tiune şi cu mai multă pricepere. Experientele din 
trecut ne vor fi în această privintă de cel mai mare 
folos. 

Ne dăm seama că a replăti, fie şi numai în 
parte, atâtea capitaluri, mai cu seamă în împre
jurările de azi, nu e lucru tocmai uşor. Insă nu 
este imposibil. Oricât de grele sunt timpurile, pu
tem să afirmăm, că abia va exista om care să nu 
fie în stare a face de bani pentru a-şi împlini dato
rintele fată de bănci. Chiar cel din urmă tăran 
poate avea· atât cât trebuie pentru acest scop. Cu 
atât mai uşor pot <Nea intelectualii noştri. la cari 
nu le trebuie decât o mai bună împărtire şi o mai 
mare resignare la cheltuieli. Avem convingerea, 
că nu atât banii sunt cauza că nu ne îndeplinim da
torinţele fată de bănci, ci mai mult gândurile rezer
vate şi nepăsarea ce ne stăpânesc. Acestea tre
buiesc delăturate şi nimicite. De ce adccă să nu 
avem atâta cinste şi noi, să restituim a.ceea ce 
am primit? De ce să nu căutăm a' ne uşura sarci
nile cu orice pret, pentruca, cu atât mai liber, să 
ne putem apuca de muncă. noua muncă productivă, 
folositoare? Să se abandoneze deci gândurile re
zervate şi nepăsarea! Intelectualii să premeargă 
cu exemplu. Să caute să-şi îndeplinească datorin
te!'e de „debitori" corecti şi conştienţi. Căci totuş 
e o ruşine, că unii în indolenta lor să meargă până 
într'atât, încât să nu se îngrijească nici măcar de 
câte o schimbare şi prolungire de cambiu. 

Apucând ei pe calea cea bună, să caute să de
termine şi pe popor să-i urmeze. Iar în această 
privintă lucrarea lor nu va fi nici de cum grea. 
Ţăranul nostru are din fire îndemnul de a replăti 
ce primeşte împrumut. Exceptiile sunt mai p1ttme.. 
Tot ce trebuie să se facă - snedal în prezent -
este să căutăm să contrabalansăm agitatiile şi în
demnurile nesocotite ale acelora, cari îl sfătuiesc 
să nu-~i îndeplinPască <latorintele fată de bănci. 
Să-i arătăm.că prin aceasta îşi face sie-şi rău şi 
p(} ei;~să îngreunează. Să-l arătăm exemplul fap
tic al intelectualilor, exemplu care desigur va prin
de mai mult ca ori ce şi care va fi dovada cea 
mai bună fată de îndemnurile răuvoitoare ale ce
lor nesocotiti. Lucrând în chipul acesta, moravu
rile rele. de cari amintirăm mai sus, vor disp~re 
şi o mişcare de regenerare se va înfăptui pe toată 
linia. Ea va duce la bine şi progres. 

!'al. 3. 

Prin o lucraTe sistematică şi energică, cu scop 
ca debitorii băncilor să-şi îndeplinească îndato
ririle luate fată de creditorii lor. se va face un 
serviciu nepretuit şi institutelor noastre financiare. 
Ştim prea bine prin ce greutăti trec acestea de 
prezent. Au îndatoriri cu mult mai însemnate ca 
în trecut. Ele nu pot să purceadă fată de credi
torii lor, cum purced debitorii, ce-i au, fată de 
ele. Pe creditori trebuie să-i multumească, căci 
altcum e în ioc reputaţia şi interesul lor. Afară 
de acestea, băncile trebuie adeseori să deie sprijin 
şi ajutor clientelei, pe care nu au motiv a o aban
dona. Tocmai de aceea se cuvine să ne îndeplinim 
şi noi datorintele ce le avem fată de ele. Să nu 
uităm, că şi ele ne-au ajutat, când am avut ne
voie şi că de ani de zile, de când durează criza 
financiară. au fost cu cea mai mare cruţare şi in
dulgentă fată "e clienţii lor. - Să avem încredere 
în ele şi prisosul de numerar, de care este destul, , 
să li-l î11credintăm lor, ca la cel mai potrivit şi si
gur loc. Numai aşa vom dovedi că ne şi întele11:em 
datorintele şi ne ştim menaja interesele particulare 
şi na tionale. 

Trecutul, dar special anii din urmă sunt plini 
de învătăminte pentru activitatea din viitor a băn
cilor noastre. Din toate acestea învătăminte însă 
reiese ca un fir roşu necesitatea, căreia· i-am dat 
expresie şi în cele precedente, că pe viitor va tre
bui să se pună deosebită grije ca banul împrumu
tat să se :folosească 'pentru lucrări productive. 
Prin aceasta numărul acellor debitori, cari au ră
mas fără capitaluri şi numai cu sarcina d'lbân
zilor, se va reduce din ce în ce; înmulţindu-!:~ în 
schimb, adevăratii „debitori", aceia pentru cari ca
pitalul împrumutat e un câştig efectiv. Grije pentru 
aceasta va trebui să poarte şi băncile, doar în prima 
linie societatea. Aceasta va putea controla mai bi
ne decât ori şi cine, folosirea raţională, a capi
talului, împărtăşind cu dispretul ei pe toti, ce s'ar 
mai lăsa seduşi, să cadă în greşelile trecutului. 
Atunci se va regenera întreaga viată a capitalului 
nostru şi nimeni nu va mai pliânge pe „bietii" de
bitori, dar nu va mai fi nevoie nici de aceea ca să 
se mai discute chestiuni ca cele puse azi pe ta'Pet. 

De încheiere facem un apel sincer şi căl!duros către 
toti cei cu inimă pentru chestiile noastre obştesti, 
şi îi rugăm să deie atentiune şi chestiunii ce am 
discutat în cele precedente. E o chestiune foarte 
importantă decât se arată la- prima vedere. Ea 
poate fi discutată şi apreciată şi din alte puncte 
de vedere destul de însemnate, pe cari, deastă
dată, nu le relevăm. Suntem siguri însă, că ousă 
în discutie în cercuri cât mai lairgi, multe 
laturi nouă ale acestei chestiuni vor putea fi lă
murite - spre folosul şi binele reciproc .a·J băn
cilor şi debitorilor lor. 

Aşa să fie. 
* 

Nota Red. - Din parte-ne aprobăm şi noi cele 
expuse î11 cadrul acestui articol asupra căruia atra
gem atentiunea publicului românesc îndemnându-l 
să TIU ît1trelase a-şi face datoria unul fiecare fată 
de băncile noastre. 

Răsboiul. 
Telegrame oficiate. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre pu
blicare următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Uela cartierul principal se a
n untă: Pe frontul dm Polonia şi Galiţia afară 
de câteva lupte vii între artilerii şi hărtuieli lo
cale, e linişte. 

Situatia în Carpaţi în general nu s'a schim
bat. In luptele ce au avut loc ieri lângă cursul 
cel mai de sus al râului San am cucerit o lnăl
time şi am făcut prisonieri 5 ofiţeri şi 198 de 
feciori. 

La nord dela depresiunea dela Velovoloc 
duşmanul folosindu-se de visc0lul puternic cu 
zăpadă a încercat, ca prin atacuri îndârjite să 
ajungă până la poziţiile noastre. Năvala du5-
manului am respins'o, cauzându-i mari pierderi 
şi am făcut 300 prisonieri. 

La sud de Nistru luptele iau proportii şi <1 
întindere tot mai mare. 

Berlin. - Dela cartierul principal german 
se anur.tă: Franc~zii au atăcat ieri după amiazi 
în Champagne, în regiunea dela Perthes cu 
două divizii de infanterie. In unele puncte s'~u 
desfăşurat în imediată apropiere lupte despe
rate, cari s'au terminat în favorul nostru. Pc 
duşman, cauzându-i mari perderi l'am respins 
în pozitiile lui. 

In Vosgi, spre apus dela Stessvier. ofensiva 
noastră a progresat împotriva Sulzernului ~i 
Amfersbach. In luptele din zilele din urmă :un 
făcut 500 de prisonieri. 
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Pe câmpul de răsboiu din ost, am respins 
cu uşurinţă o nouă înaintare a duşmanului rlin 
Orodno. 

Spre sud dela Augustov, Ruşilor 1e-a reu~it 
să avanseze peste Bobr în două locuri. La St,1-
bin l'am respins pe duşman iarăş. 

ln regiunea dela Krasznybor lupta continuă. 
La Prasznisz am făcut 1200 de prisonieri şi am 
capturat 2 tunuri. 

La ost de Skiernievici am respins un atac 
al Ruşilor. 

, Lupte sângeroase in Carpatt. 
Budpesta. - Corespondenţii de pe câmr1ul 

de răsboiu anl.l'Iltă: Actualele lupte din Carpaţi 
sunt dintre cele mai sângeroase. Aci se dau 
luptele pept la pept, baterie contra bateriei. 
Desupra de Ung şi Bereg toJJindu-se zăpada 
în văile munţilor înalţi de o mie metri toak 
râurile s'au umflat. Prin aceasta li s'a îngreu
nat mai cu seamă Ruşilor transportul de mu. 
nitie şi completarea trupelor. Vremea e de 
primvăvară şi din când în când cade câte o 
ploaie de vară. 

Lupte sângeroase la Duela. 
Un2var. - Cu toată ploaia de două zile pe 

linia Duela, Bovina şi lablanca decurg fără in· 
trerupere lupte. Am resp?ns toate atacurile duş
manului. 

Eperjes. - La Pelsopagony am respins 18 
atcuri cu baioneta, pe cari le-au făcut Ruşii 
impotriva înăltimei. Duşmanul a avut aci 400 
morţi şi 700 răniţi. La Duela am ocupat noaptea 
o nouă înălţime. Topirea zăpezii şi ploaia ne 
îngreunează înaintarea, dar în tot locul, uncie 
atacăm învingem. Atacurile ruseşti s'au prc'i
buşit. Actualele lupte din Carpati sunt cele mai 
sângeroase. 

Rezistenta Ruşilor in Bucovina. 
Copenhaga. - „Politiken" anuntă din Lon

dra: Corespondentul din Petrograd al ziarului 
„Morningpost" afirmă că Germanii au con
centrat în Prusia orientală nu 4 ci 10 corpuri 
de armată şi aşa le-a reuşit să-i silească pe 
Ruşi ca să se retragă. Cea mai mare impor
tantă o au acum luptele din Carpaţi, unde Ruşii 
fac la marginea Bucovinei o contra ofensivă 
puternică. 

Ruşii retraşi reiau lupta. 
Stockholm. - „Stockholms Dagblad" scrie: 

Lupta dela Miizuri a avut o întindere aşa mare 
încât nu poate căpăta numire după vre-o loca
litate, care să fi fost centrul operaţiunilor. Co
municatul rusesc se declară foarte scurt des
pre .luptele de urmărire. După comunicatul ru
sesc luptele au fost foarte violente spre ost 
dela Augustow. Coloana rusească bătută în 
nordul Poloniei la Kolno s'a retras până la 
I .omsa, dar primind ajutoare a luat din nl)U 
lupta •cu ·Oett1mmii. Mai spre sud, unde Oer
manii sunt în drum spre Nowo-Georgiewsk, au 
p.vut Joa lupte foarte violente - după cnm 
spune comll'ni~ţttuJ rusesc - în regiunea dela 
Plock. . 

Pin .zona V11rşoviei nu se anuntă nimic, iar 
111 Car.paţi Ruşii numa.i anunt~ ac:um nici o 
înaintare. 

Comunicatul recunoa:şte cn .ln i Bucovina 
trupele ruseşti au fost silite să se retragă din
colo de Prut. In aceasta se cuprinde şi recu
noşterea .tacită a evacuării Cernăutului. 

Radko Dimitriev vrea să ocupe 
Przemyslul. 

Budapesta. - Corespondentul ziarului lon
donez „Morningpost" vorbind despre asedia
rea Przemyslului scrie: Trupele ruseşti ase
r.liatoare sunt condu!Se şi acum de generalul 
Radko Dimitriev. Intre soldatii ru$l se poves„ 
tcşte că generalul Dimitriev ar fi promis ta
rului că va ocupa până la 1 Martie Przemyslul, 
iar dacă aceasta nu-i va succede se va sinu
cide. Povestea aceasta a· pătruns până în ceta
teaPrzemyslului şi soldaţii cari îl apără sun_t cu. 
rloşi ·că oare ·se va sinucide generalul Dimi
tl'lev ·în l iMartie ! 

glia, ca aceasta din motive umanitare să nu 
mai folosească pe vapoarele sale colorile sta
telor neutrale. 

Germanii sunt la 35 chilometri 
de Varşovia. 

Lodz. - Un general german a declarat, că 
victoria dela Mazuri va vea fără îndoială in
fluinţă asupra evenimentelor din fata Varşo
viei, a cărora desfăşorare trebue să o aştep
tăm cu răbdare. fortificaţiile Varşoviei sunt 
foarte puternice şi Ruşii le întăresc şi acum 
mereu. Germainii sunt la 35 chilometri de Var
şovia. 

Mari consfătuiri diplomatice 
la Petersburg. 

Bucureşti. După cum v'am anuntat la 
vremea sa ambasadorul rus în capitala Româ
niei, d. C. Poklewsky a călătorit zilele trecute 
de urgentă la Petersburg. Diplomatul -s'a anun
tat apoi •imediat la ministrul de, externe Sa~
sonow, cu care a avut o lun2ă consfătuire. In 

'<!ecursul acestei consfătuiri a sosit apoi la mi-
nisterul de externe şi plenipotentiatul român 
din capitala Rusiei, d. Diamandi, care s'a sfă
tuit cu ambii diplomatl mşi mai bine de o oră. 
precum şi cu d. Gulichievici, şeful sectiei orien
tale din ministerul de externe rusesc. 

Io cercurile dimplomatice ruseşti li-se atri
bue o deosebită importantă .acestor consfătuiri. 

Bulgarii despre chestia 
Dardanelelor. 

Bucureşti. - Chestiunea strâmtorilor, care 
preocupă în mare parte cercurile politice din 
'România a avut eoou şi în cercurile . .politice 
bulgare. Bine înţeles nu aceeaş importantă au 
Dar-danelele pentru Bulgaria - care are eşire 
directă la marea .Egee - ca importanta lor pen· 
tru 1România. 

Ziaml ,,Mir", din Sofia, organ al partidului 
rnso-fil, scrie umnătoarele: 

„Românii oricât s'ar strădui. şi orice ar face 
nu vot să aibă o ieşire directă spre celelalte mări, 
decât prin Dardanele. De aceea chestiunea Dar
danelor ventru dânşii este de o importantă ca• 
vitală. De aceea, ei vref eră să meargă cu aceia 
cari au rezolvat chestiunea Dardanelor, din 
punctul de vedere al, intereselor lor, decât să se 
gândească să ia Transilvania şi Bucovina şi să-şi 
întregească neamul. 

Amestecul Turciei în răsboiu a făcut ca uri 
interes deosebit să se dea acestei chestiz1ni în 
România şi de aceea o serie de conferinţe s'a 
ţinut şi se tine de oameni foarte apropiaţi de gu~ 
vern, aşa încât părerile lor sunt de f4pt (Jcelea 
ale f!llvernului însuş", · 

Diferite. i 

- Consulul norve11:ian din Londra a adus la eul 
noştintă ministrului de externe al Norvegiei, c3,. vaporui 
„Regina" din Christania a fost aruncat în aer. Marinarii 
de pe vaporul cufundat au fo~t salvati de un vas de 
răsboiu englez. Ministerul de externe l'a însărcinat pe 
consul să facă paşii necesari împotriva vasului engle~ 

- Un pilot englez a împuşcat din aparatul său 1âng1l 
Dover asupra unui submarin german. Deschizând sub. 
marinul german focµ! împotriva aeroplanului englezi 
acesta suferind. havarli, s'a depărtat. : 

- Ministerul de răsboiu a comandat la firmele din 
Scandinavia uniforme de vară tn valoare de un Jumătate 
milion. 

- Numărul prisonierilor făcuti de armata germană 
şi austro-ungară în cursul răsboiului se urcă la 1 milio:-i 
45 mii oameni. 

- Din cel 52 mii de ascultători a universitătilor 
germane 36 mii sunt înrolaţi în armata germană. 

INFORMAŢIUNI. 

Vineri, 26 P·ebruarie 1915. 

Nenorociri 'in Turcia. După cum se anuntă 
din Constantinopol cartierul grecesc, Nera, a 
fost pustiit î•n urma prăbuşirei unei stfmci. Au 
fost omorâţi 450 de oameni. In Turcia apele 
s'au revărsat peste 50 de comune. 

O 2roaznică nenorocire. Din Bucure5ti se 
aununta: Duminecă dimineata, la orele 9 jum. 
s'a petrecut la şosea o tragedie zguduitoare in 
UI mătoarele împrejurftri: 

Meca•nicul Ernest Ciriak inventase o foar
fecă adoptată la automobil pentru tăiarea sar
melor ce se întind în timp de răsboiu peste şo
sele sprie a face imposibilă circulatia cu auto
mobile. La prima experienţă s'a tăiat o singurii 
sârmă şi ea a reuşit. S'au întins apoi 2 sârme. 
Şi această experienţă s'a făcut în conditii adrn~
rabile. Cei doi ofiţeri superiori dela ministerul 
de răsboiu cari asistau la aceste experiente au 
propus apoi ca inventatorul să încerce să taie 
J fire de sârmă întinse una după alta la mici 
distante. Inventatorul s'a urcat în automobil şi 
dând viteză maşinei s'a apropiat de locul unele 
se aflau sârmele, când a băgat de seamă că 
foarfecele nu mai funcţionează era prea târziu 
să mai oprească automobilul şi prima sârmă 
a retezat capul nenorocitului inventator, arun. 
cându-1 la o distantă de. 10 m. Automibilul ra
mas fără conducător s'a isbit de un pom şi 
s'a sfărmat. Nenorocirea a produs o dureroasă 
impresie asupra celor ce erau de fată. 

In jurul atentatului din Sofia (Bulgaria). Se 
anunţă din Sofia: Lumea este aici încă toată 
sub impresia groazJnicei 'nenorociri dela Ca
sino. După înmormântările de Luni ale dnei 
Boiagieff, la care a asistat regele, regina, prin. 
tul moştenitor şi mii şi mii de oameni; Mercuri 
~·a făcut înmormântarea lui Mileff ajutor deco
rator la Teatrul Naţional. Dânsul se ruga de 
doctori să-l scape, căci ar fi avut încă multe 
idei de îndeplinit. Dar asta a fost cu neputinţă. 
Soţia lui este asemenea în agonie. 

Şi alte câteva 1persoane din cele grav ră
nite se consideră ca de tot pierdute. 

Se fac tot f;elul de comentarii. Ziarele din 
Sofia acuza pe cele din Bucureşti, că reproduc 
o declaraţie a dlui Malinoff care 'llU a asistat. 
Se spune asemenea, că cele două loji în spre 
cari s'a slobozit bomba erau angajate de 3--4 
zile, una de d. Radoslavoff şi cealaltă de mi
nistrul de răsboiu. 'Dânşii însă în persoană nu 
se aflau în ele, ci numai familiile. D. Radosla
woff era în automobil sosind la Casino în mo~ 
mentul exploziei. 

S'a constatat, că bomba era sârbească. 
Toţi chelnării au fost liberat! ne~ăslndu~se 

vtnovati. Casinoul s'a redeschis publicului. Şe
ful politiei secrete precum şl toţi agentii lui au 
fost licenţiaţi. 

!Artiştii cari au dat balul sunt atât de revol
taţi încât, din initiativa lor, s'au organizat în 
detectivi şi s'au pus pe urmăriri. 

Aflu. că în Sofia s'a constituit o bandă de 
răufăcători. - Azoff. 

... 

Ultima oră. 
COMUNICAT OFICIAL SÂRB DESPRE BOM
BARDAREA SEMLINULUI ŞI A BELGRADULUI 

Sofia. - Ultimul comunicat oficial 'Sârb publică 
următoarele: După bombardarea Semlinului de că
tre aritleria noastră grea, armata duşmană a tri· 
mis un parlamentar la noi, dar pe care noi nu l'am 
primit, deoarece n'avea scrisorlle în regulă. Comu
nicatul sârb mai spune, că artileria noastră a bom
bardat Belgradul cu tunuri de calibru mare, dar, 
că, artileria iârbească a redus la tăcere bateriile 
noa str~ 

BOMBARDAREA CETINJEI. 
Zilrich. - După ştirile sosite aci pilotii au

~tro-un~ari au bombardat din nou capitala 
Muntene~rului. Două bombe au căzut în co· 

Arad, 25 februarie 1915. nac şi afirmativ ar fi cauzat mari pagube. 

O actiune a sctorilor din Moscva pentru LUPTE VIOLENTE LA YPERN. 
sotdati. După cum se anuntă prin Copenhaga Amsterdam. .,-- In Sluis se aude dinspre 
din Petersburg„ actorii dela-teatrele din Mos- Ypern iarăş o canonadă puternic~. Afirmativ 
cva au pornit colecte în scopul de a ~ um- se dau acolo lupte mari, 

Olanda nu permite ca vapoarele păra tutun pentrµ soldaţii de pe câmpul e .._-~~-"""-....,.,_,..,.., __ =·-"""-..., _ _,,_.,..,,.......-.._ ___ ....__ 

·~trălne ~ prboroze stea~ul său. răsboiu. Colectarea se face public în fata bise- -ro~TA REDACTIEI. 
ricelor. Din colectel1e făcutţ până acum. s'au 

Newvork. - Se afirmă că Olanda, Norve~ cumpărat 14 vagoane de tutun, cari au fost D. profesor C. Nedeicu ec;te rugat să ne cornu· 
gia şi Dania au început tratative cu Statele lJ- deja toate trimise soldaţilor pe câmpul de răs- nlce adresa __ ~!~~t!_~ -~~=-------
~!~-cu _s~~:m.~l_~2ă ceară împreună -~ela Au- boiu. Redactor responsabil: Constanti:-. Savu. 

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