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A vântul nostru 
Bucureşti, 7 Martie n. 

Fiecare neam cu viitor are ceasu11 său. 

Ceasul neamului nostru a venit; de pricepe
rea, de bărbăţia de maturitatea cârmacilor 
săi atârnă ca să îşi ia locul de seamă pe a
ceastă l urne. 

Popoarele ca;ri au biruit în 1upta cea 
mare pentru viată nu au fost întotdeauna a-
cele popoare cari aveau dreptatea pentru ele. 
Istoria ne arată că multe popoare au pierit 
fără să merite peirea, că multe popoaire s'au 
înălţat şi au biruit prin brutalitate şi prin 
necinste. Popoarele sortite izbânzei au fost 
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toare: este el în stare să intre în vârtejul lup- Aceasta nu poate să fie a:devărul! 

tei, Trebuit; să fim tot mereu cei dintâi la 

In ceasul în care am ajuns, slăbiciunile 

nu mai sunt iertate. Se icere .neamului rom<!
nesc o clipă de energie, o clipă în raport cu 
eternitatea, i se cere să voiască, i se cere să 
poată, pentru ca de ad încolo, în adâncimea 
veacurilor să fie mare, să fie tare, să fie li
ber şi stăpân pe ursita lui. 

T1rebue ca statul român să fie mare, tre
bue ca Românii din statul liber să fie n1.J!lt1e
mşi, trebue ca, profitând de o întâmplare is
torică fără preoedent, să înfăptuim nu un l'is 
vanitos ci o realitate de care e legată însăşi 
existenţa noastră naţională. 

· Şi .ni se mai cere ca să fim î1I1ţeleptL 

porţile Orientului. 

Şi trebuie să fim cei dintâi, nu pentrucă 
năzuim la supremaţie, ci tocmai pentrucă, 
nefiind un popor dornic de cuceriri, trăim în 
mijlocul altor popoare cari să poată să nu 
aibe cumpătaTea noarstră. 

Nu beţia gloriei, ci si.mţul de conservare 
ne porunceşte să fim mulţi. 

Stă în firea Românului ca să nu fie lău
dăros, să nu fie ţanţoş, să aibă bun simţ şi 

conştiinţa ·reartităţflor, iată 'de ce nu ne este 
teamă ca în oeasurile grele prin cari trecem, 
va urmări himerele şi va nesocoti ponibili
tăţile... -. întotdeauna acelea cari la oeasul potrivit, au 

avut şi omul providenţial şi massa conştientă 

şi pregătită. 
Dacă prevederea cumpătată este o virtu

te, în schimb visurile chimerice sunt o primej
die. Să ne mă·rginim la ceeace putem, la 

de ceeace putem să voim cu hotărârea. 

Ridioarna Franţei din svârcoHrile anarhiei 
este legată de numele 1ui Napoleon I. 

Renaşterea Italiei este nedespărţită 
numele lui Cavour. 

Lucrllll esenţiai1 este că avem cu toţii a
celaş suflet, că avem conştiinţa clară a me· 
nirei noastre, că 

am realizat solldantatea con
ştiinţelor. La suprafaţă pot fi despărţiri for
male, da·r mai adânc, acolo unde întâlnim 
stratul organic, stroctura este uniformă. 

Imperiul german e \datorit geniului şi e
.nergiei lui Bismark. 

Dair nrci Napoleon, nici Cavour, nici Bis
mark n'ar fi putut stăpâni ceasul suprem şi 
4ntra ca biruitori în Istorie, dacă, pe lângă 
ceaiswl potrivit, nu ar fi avut pentru dânşii 
mediul pregătit şi entuziast. 

Deslăntuirea marelui . 1răsboi european 
pune neamului românesc o întrebare hotă·râ-

Fii idolul meu ! 
Viaţă largă - Oddnc nesăturată, 
ln drumul meu greu, 
Fii idolul meu, 
$i nu mă părăsi, nu, niciodată! .. „ 

Ispită albă tu, dulce lemee, 
Trup fluid, marmoreu, 
Fii idolul meu 
Cu roşile-ti porniri de Salomee! ..• 

Tu monstru - avdnt spre cântece grozave, 
De-acuma mereu, 
Fii idolul meu 
Şi poartă-mă 'n teribilele-fi navei •.• 

Tu vis ceţos de nouă, crudă artd 
Bizar curcubeu, 
Fii idolul meu 
Pdn' mdna mea 'n pămdnt zăcea-va moartă! 

Tu flacără din forţa blăstămată, 
Ce-avu Prometeu, 
Fii idolul meu, 
$i nu mă părăsi, nu, niciodată! •..• 

~,'!: ·;": Alastor. 

Numărul poporal pe an 4. cor. 

Ne-a plăcut să credem - şi n'am crezut 
zadarnic - cumcă suntem cel dintâi popor 
ia· pO'!'ţi!e Orientului. Cel dintâi prin ·cultura 
mai înainta tă decât a celOII":talte popoare o
rientale, cel dintâi prin organizaţia mai te
meinică a statului, cel dintâi iprin adoptarea 
unui număr de formule occidentale şi cel din
tâi prin avuţia publică. Să fim oare, cei din 
urmă ca conştiinţă naţională şi cu o voinţă de 

a trăi Uberi? 

Cum moare mama lui Rudolf. 

Şi apoi, suntem popor, de ·viţă latină: re
fuzăm chiar gloria dacă e monotonă. 

C. Bacalbaşa. 

- Spune, mamă dragă. 
- Ieri am văzut pe micuţul Rudi ascuns după 

De Pestalozzt. patul meu şi mâncând cartofi fripţi. A dat fră
tinilor săi, şi şi aceştia mâncau pe ascuns. Ru-

'Rudolf şedea toomai lângă cei patru copii ai <lolf, cartofii ăştia ·nu sunt dela noi, căci alt
săi. 6otia îi murise de trei luni, şi acum îi zăcea cum, băiatul i-ar fi aruncat pe masă şi ar fi stri
de moarte mama, pe o saltea de paie. Ea zise gat cu glas tare .pe frati la ei. O! mi-ar fi adus 
cătră Rudolf: „Caută pe dup'amiazi vre-o două şi mie unul, cum a făcut de mii de ori. Totdea
frunze 1pentru :plaipomă, mi tare frig". una mă bucuram din inimă, .când săria la mine 

- ,Mamă, dragă, cum să stinge focul din ;cu câte ceva în mână şi zicea drăgălaş: rnânân-
sobă, mă duc numai decât, răspunse ·Rudolf. că şi tu, bunică! - O! Rudolf, ce rău ar fi să se 

- Dar mai ai lemne, RudoJ.f? Mie mi separe aleagă un hot din băiatul ăsta drăguţ! Unde-i? 
că nu ai; nu poti merge în pădure din pricina Trimite-l încoace, vreau să vorbesc cu el. 
mea şi a copiilor. Vai, Rudolf, eu ti-s mare sar- - O, ticălosul de mine! (Aleargă iute, cau-
cină! . tă băiatul şi-I aduce la patul mamei sale). 

- O, mamă, mamă, nu vorbi astfel... tu ·Mama se ridică în pat .pentru cea din urmă 
nu-mi eşti nici o sarcină. Doamne, doamne! oară, se întoarce spre băiat, îi ia amândouă mâ
baremi <le ti-aş putea da, de ceeace ai trebuintă. nutele într'ale ei, şi-şi pleacă capul slab şi obo
Ti-e sete, ti-e foamne şi nu te plângi, asta mă sit asupra copilaşului. 
doare, mamă. Copilul începu să plângă tare: „Bunică, ce 

- !Nu te supăra, 1Rudolf, durerile mele, ce vreai tu? doară nu mori, vai, bunică . nu 
Doamne multumescu-ti, nu sunt mari. Dumne- muri!" · 
zeu va aiuta înourând şi binecuvântarea mea, - Nu te speria, scumpul meu! Eu mor bu-
iţi va răsplăti de ceeace faci ·pentru mine. · curos, şi atunci ajung la un părinte iubit. Dacă 

- O, mamă, dragă mamă! ai şti, Rudi, cât de muH mă bucur, că am să mă 
- Acuma, încă una, Rudolf. duc la el înourând, tu nu te-ai mai supăra 
- Ce, mamă? 

1 

atâta . 
. - De .ieri îmi zace ·ceva ca o .piatră pe inimă. - Io vreau să mor cu tine, bunică, dacă 

Trebue să ti-o spun. mori tu. 

Preţul t1oui e1:emplar 10 fileri. Numărul poporal pe 1/1 an 2 cor 
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Jertfa Româniloi pentrn- tron şi; patrie! 
lista solc:Iaţilor Români din comuna Bencecul-român, comitatul 

Timiş, pe câmpul de luptă. 

Nicolae Stan. are l copil 
Dimitrie Opra, are 1 copil·.; 
George Albu, are 1 copil 
Moise Cobilaş, căsătorit 
Pascu Leucă, căsătorit 
George iacob, are 2 copil 
Dimitrie Nedutescu, are 1 copil, rănit 
Ioan Roşu, are 1 copil, bolnav 
Manasie fibişan, are 2 copii 

10 Petru Bancu, căsătorit 
Ioan Mitrici, are 1 copil 
Teodor Opra, căsătorit, dispărut 
Nicolae Blaj, are 1 copil, bolnav 
Ioan Bancu, are 2 copii, rănit 
George Ionescu, are 1 copil 
George Opra, are 1 copil 
Moise Teşan, are 1 copil 
Petru Mitrici, are 3 copii, bolnav 
Floria Recheşan, căsătorit, rănit 

20 Iulian Demenescu, are 1 copil 
Petru Stolculescu, căsătorit 
Nicolae Drăgoi, căsătorit 
Ioan Recheşan, are 1 copil 
Dimitrie Bogdan, necăsătorit, bolnav 
Dimitrie Cădariu, 3 copii, dispărut 
Petru Drăgoi, are 1 copil 
Pavel Bogdan, are 3 copii 
Teodor Durac, căsătorit 
George Terziu, are l copil 

30 Ioan Blaj. are 1 copil, rănit 
Ioan Cădariu, are 2 copii 
Dimitrie Albu, are 2 copii, rănit 
George Albu, căsătorit 
George Dumitru, căsătorit· 
Ilie Marcoviciu, căsătorit, mort 
Dimitrie Blaj, necăsătorit, bolnav 
Nicolae Blaj, necăsătorit 
Ioan Danciu, are 3 copii, bolnav 
Nicolae Cădariu, căsătorit, bolnav 

40 Petru Şarchiz, are 3 copii 
Dionisie Tesan, căsătorit, rănit 
Nicolae Purcelaş, are l copil, rănit 
V asilie Cădariu, are 2 copii 
Nicolae Stămorean, are 2 copii 
George Spătariu, are 1 copil, rănit 
Ioan Roşu, căsătorit 
Petru Roşu, are l copil, bolnav 
Ioan Obrad, are 3 copii . .: 
Dimitrie Mărău, are 2 c.opli 

~Ba nu, 'R~di, tu .;m 'vei··~uri ·cu mine. bacă t 
vrea Dumnezeu, tu ai să trăieşti încă mult şi ' 
să fi brav, şi oare când-va, când va fi tatăl tău j 
b~trâ~1 şi slab, tu ai să f~ r~ăimul !ui. !-~a-i, Rud~ I 
ca vei asculta de el, vei h brav ş1 vei rnce, ce sa 

1 
cuvine? făgăduieşte-mi, scumpule! 

- Da, bu.nică, de bună seamă voiu face, ce ,
1 se cuvine, şi-l voiu as.culta. . 

- Rudi, tatăl di)l cer, la care mă voiu duce 
eu îndată, vede şi aude toate, oe facem şi ce 
făgăduim. Aşa~i, că tu şti-i asta, şi tu crezi 
asta? 

- Da, 1bunică, o ştiu şi o cred. 
- Ia, s.pune-mi acum, de ce ai mâncat ieri 

pe asc'tms cartofi după .patul meu? 
- Iartă-mă, bunică, n'o să mai fac lucrul 

ăsta nkiodată. 

- Ai furat tu cartofii? 
- Da, bunică. 
- Dela cine i-ai furat? 
- Dela zidarul. .. 
-

1Rudi, tu trebue să mergi fa el, şi să-l rogi 
. să te ierte. 

- Pentru Dttmnezeu, bunică, nu mă pot duce. 
- Trebue, Rudi, ca să nu mai faci lt~crul ăsta 

de altădată. fără nici o împotrivire trebuie să 
mergi I.a el: Şi, pentru Dumnezeu, dragul meu, 
să nu mai iai de altădată! Dumnezeu nu pără
seşte pe nimenea, el dă omului totdeauna. O! 
Rudi, când eşti f.lămând, şi când n'ai nimic, ·şi 
nu şti, ce să faci, ,pune-ti :Credinţa în bunul Dmn
nezeu şi nu mai fura! 

- Bunică, bunică, de bună seamă n'o să mai 

50 Jiva Marcu, are l. copil .. 
. George Oprean, căsătorit! 

Dimitrie Recheşan, căsătorit 
Nicolae Durac, are 1 copil 
Lazăr Costa, căsătorit 
Rusalin Cazimir, căsătorit 
Teodor Bancu, are 3 copii 
Ştefan Şachiz, necăsătorit 
Ghenadie Mihai, are 1 copil 
Nicolae Mihai, căsătorit 

60 Trăilă Dârnu ,.are 1 copil 
Adam Graure, căsătorit 
Vasile Voina, are 1 copil 
Sima Cobilaş, are 1 copil, mort 
Trăilă Neagu, necăsătorit, rănit 
Ioan Diminescu, are 1 copil 
Ioan Popa ,are 1 copil 
Sima Lipovan, are 2 copii 
Dimitrie Opra, căsătorit, bolnav 
Ilie Nedutescu, are 1 copil 

70 Păun Bogdan, are 1 copil 
Pascu Teşan, are 1 copil 
Nicolae Tinca, căsătorit 
George Demenescu, are l copil 
Samuilă Andru, are 1 copil 
Petru Stoica, are 2 copii 

·Ioan Muntean, are 2 copii 
Lazar Opra, are 1 copil 
Nicolae Dârnu, are 2 copil 
Pavel Dumitru, are l copil 

80 Nicolae Tătar, căsătorit, mort 
Pavel lgnuta, are 2 copii 
George Bot. are l copil 
Avram Andra, are 2 copli 
Şi 6 neromâni. 

CONCEDIAŢI: 

Dimitrie Petcu, inviătător 
Dimitrie Şarchlz, are l copil 

Notă. Comuna noastră Bencecul-român, are 
650 suflete, din cari 35 sunt neromâni. 

Comunicat prin: Dimitrie Petcu, înv. 

ftir ··niciodată; să fiu oricât de flămând, n'am 
să mai fur niciodată. 

- Acum dară, Dumnezeu, în care am toată 
nădejdea, să te binoouvinte şi să te tină, dragul 
meu! - 'Ea-l strânge la piept, plânge şi zice: 
Acum trebuie să te duci la zidar şi să-l rogi de 
iertare. I~udolf, <lu-te şi tu cu el, şi spune la ai 
zidarului, dt şi eu îi r.og de iertare, şi că-mi pare 
rău, că nu ,Jc pot înapoia cu «.:artofH ... şi spune-le, 
.că mă voiu ruga lui Dumnezieu, ca să le binecu
vinte tot, ce au ei. Aşa-mi pare de rău, că şi ei 
au mare trebuinţă de ceeace au„. şi dacă femeia 
n 'ar ·lucra ziua-noaptea, dnpă cum lucră, mai 
n'ar putea iesi în ,capăt cu o casă mare, ca a lor. 
Rudolf, o sa-i lucri bucuros două zile, ,ca să-i 
plăteşti, ce a pierdut, aşa e? 

- O, Dumnezeu·le, .cu toată inima, mamă· 
dragă. 

-Mama tăcu câteva clipe, apoi zise iară: Mi 
se pare, că-i gata cu .mine.„ răsuflarea îmi sca
de în fiecare clipă. Trebuie să ne despărţim, Ru
dolf, vreau să-mi iau rămas bun. 

Rudolf începe să tremure, îş·i ·ia căciula de 
.pe cap, .cade în genunchi înaintea patului ma
mei sale, îşi pune mânile cruciş, ridică ochii s.pre 
cer, de la<Crămi şi suspine nu poate vorbi ni
mic. 
· Apoi zise mama. Prinde curaj, Rudolf, şi 

crede în viata veşnică. unde iară ne vom vedea. 
Moartea este o dipă, care trece ... eu nu mă tem 
de ea. Eu ştit1, că Mântuitorul meu trăieşte, şi 
că mă va ocroti şi după moarte. 

(Sfârşitul în numărul viitor). 

lldunarea 
generată· a· băncii „Timişana" 

Timişoara, 5 Martie n. 

„Timişiana" unul din primele noastre insti
tute financiare si-a tinut în 3 .:!. a 30-a adunare 
generală ordinară în care direcţiunea a referat 
acţionarilor despre gestiurÎ\a anului 1914. Con
flagraţiunea mondială ce ni-a adus'o anul tre
cut şi care a atins adânc organizatiunea finan
ciară şi economică a ţării noastre, nu a putut 
lăsa urme a.dânci la acest institut financiar, care 
stă azi mai înt<'lrit şi mai viguros ca ori şi când. 

Progresul acesta se poate atribui numai pur
tării riguroase a afacerilor institutului, trata
mentului loial al conducătorilor fată de clien
tela băncii şi muncii laudabile, care însemnează 
în prima linie aceea, că condue<l.torii institu
tului „Timişiana" sunt conştii de datorinţele lor, 
şi datorniţele acestea şi le împlinesc cu cea 
mai mare conştientiositate. 

Intre astfel de împrejurări banca ,.Timişia
·na" poate fi mândră de rezultatul material, al 
c{trui preţ moral creşte chiar prin aceea că 
pe timpurile aceste abnormale şi pe lângă 
schimbarea continuă a etalonului în depresiu
nea actuală financiară, fără îngreunarea clien
telei sale numai pe lângă aplicarea unor prin
cipii cula·nte !'a putut ajunge. 

Despre decurg·erea adunării generale Vă 
mportez următoarele: Vicepreşedintele direc
ţiunii d. Ioan Pepa dupăce bineventează nume
roşii acţionari ce s'au prezentat la adu·nare, şi 
dupăce constată că sunt prezenti 98 acţionari 
cu 4820 actii şi 1129 voturi, prin urmare în sen
zul statutelor adunarea generală este capabilii 
pentru aducerea hotărârilor valide, declară a
dunarea de deschisă. 

Ca notar al adunării generale a fost numit 
d. Liviu Magdu funcţionar a institutului, iar pen
tru legalizarea procesului verbal au fost rugaţi 
dnii actionari Dr. Ioan Doboşan şi Simion faur. 

Urmează după acestea cetirea raportului di
recţiunii către adunarea generală, din care es
tragem următoarele: 

Niciodată între împr·ejurări mai grele ca 
cele de astăzi nu ne-am întruinit în obicinuita 
noastră adunare generală; în semestrul prim 
al anului de gestiune 1914 nimenea nu ştia, că 
al doilea semestru ne va aduce o conflagraţiune 
mondială, care va atinge adânc întreaga orga
nizatiune financiară-economică a tării noastre. 

Ne lipsesc bratele cele mai vânjoase de 
muncă şi o bună parte din• clientela noastră s'a 
dus să apere tara. 

Imediat după izbucnirea răsboiului am in
struat clieutcla ·noastră asupra atitudinei ce are 
să o iee fată de irnipreiurările abnormale şi ad
vertismentul nostru a avut de rezultat. că clien
tela noastră s'a nizuit a-şi îndeplini obligamen
tele sale fată de institut; fireşte, că o bună 
parte dintre cli-entii noştri fiind duşi la răsboi, 
a trebuit să contăm restante mai mari, ca pe 
vremuri normale. 

.Oe altă pate şi institutul nostru a venit întru 
ajutor debitorilor săi prin acordare de respiriu 
de plată şi prin reducerea etalonului de inte
rese. 

IJ)epo11entii noştri J;e-au onoral şi pentru 
mai departe cu încrederea lor, şi dacă la rubri
ca aceasta se iveşte un minu disparent fată de 
cifra anului 1913, împrejurarea aceasta este a 
se atribui aşa numitului împrumut de răsboiu, 
pentrn care s'a ridicat din depunerile noastre 
cor. 289.775.-, şi la care institutul ·nostru a 
semnat - în vederea scopului patriotic. dar 
şi a rentabilităţii - o sumă de cor. 50,000. 

Institutu~ nostrn a prestat splendid proba 
focului provocat de răsboiul actual şi după 
restabilirea împrejurărilor normale speră ->i 
vrea să fie şi pentru mai departe ocrotitorul 
ttituror intereselor financiare şi economice ale 
clientelei sale. · 

In bilanţul nostru nu am luat la active inte
resele restante după cambiile personale, apoi 
am redus esenţial valoarea efectelor: toate a· 
cestea precum şi lipsa afacerilor mai ·noui, a
poi descrierea dubioaselot de cor. 33,466.94 au 
avut ca rezultat un profit net cu ceva mai mic 
decât în anul 1913. 

Prudenta pentru viitor, dar şi atitudinea: ce
lor mai însemnate bănci regnicolare ne impune 
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;;.i nouă reducerea dividendei fată de anul tre
c:'t, ceeace am contemplat astfel, că dividenda 
~i;rnlui trecut de 97~ (18 cor.) să fie redusă la 
71 2J~ (15 cor.) 

Distribuirea profitului net de cor. 205.610.64 
s·:.i făcut in modul următor: cor. 148.620.- a
c1ccăi 7rÎ2 ?,; dividendă actionarilor; coroane 
15.W9.60 fondului de rezervă; cor. 8522.45 
tantiemă directiunii; cor. 3193.92 tantiemă di
rectorului executiv; cor. 3195.92 tantiemă co
~1:1tet~1lui ~e reviziu!1e; cor. 426 1 J1 1.~ntiem_ă 1 
rnn;;t1o:ianlor; cor. 0000 pe~1tru ~- .:oµun de b1-
1H:facere; cor. 3000 funcţionarilor fără drept de 
t<:nciemă, iar restul de cor. 13.835 . .'.'2 s'a trans
l'ilS în contul profitului net al anului '- •rent. 

..\,:~t raportul direcţiunii cât .;:; a com;tetului 
cie rf' :zuire au fost primite · .1 unar:· '.;tate din 
panu r:dunării generale. şi Jtât directiunii, cât 
şi codtctului de reviziune · 1 s'a dat absolutorul 
cuvc;nit pe anul 1914. 

In di:·cctiune a fost al s ca membru nou d. 
Petru de Mocsonyi, iar ijin membrii vechi au 
fost realeşi dd. Dr. Aurel C~sma şi Dr. George 
Adam. Un actionar. 

Răsb.oiul. 
„i. Jtegrame oftclale. 

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

Buaapesta, 6 Martie. In Polonia, 1gresiunile 
pa; Cal ale Ruşilor în sectorul ce se g:, 'eşte spre 
ost dela Pietrkow au eşuat în urma foL·ului no
~tru eîicace. Dealtcum pe frontul .acesta şi pe 
cel <lin· Galiţia o.ccident<jlă nu a avut .Joc nici un 
eveniment remarcabil. 

in Carpaţi, lu.ptele mai continuă pentru .pose
siunea câtor-va .poziţiuni de pe înălţimi. Vremea 
şi condiţiunile vederii sunt nefavorabile. 

Pe câmpu-I de răsboiu din Galiţia ~udostică, 
după evenimenteie din zilele din urmă, deocam
dată e linişte. 

Berlin, 6 Martie. Dela cartierul principal ger
man se anunţă: Am luat dela Englezi prin con
traofensivă spre sud-vest dela Ypern un tran
şeu. Incercările francezilor, ca să ne scoată din 
poziţiunile ce le-~m ocupat pe înălţimea Loretto, 
au eşuat. Atacurile le-am respins, am făcut pri
sonieri 50 soldaţi. 

In Champagne frnncezii au continuat să ne 
atace la Perthes şi .Mesnil. Toate atacurile s'au 
terminat nefavorabil pentru ei. La Perthes am 
făcut 1prisonieri 5 ofiţeri şi 140 soldaţi francezi. 
făcând noi contraatac am cucerit dela ei spre 
i:or~ dela Perthes o pădure mi.că şi din pozi
tmr.ile lor dela Le Mcsnil o parte dintr'un tran
şeu. 

fără rezultat au fost încercările francezilor 
<le a ne ataca poziţiuni.le noastre la Vauquois şi 
Consenvoye, precum spre ost <lela Badonvillcr 
şi spre nord-ost dela Celles. 

Pe c;.1mpul de răsboiu din ost aducând noi 
în siguranţă prada de răsboiu în regiunea pă- ' 
durou~ spre nord-vest dela Grodno şi în îm
pre.il! ritnea dela Augustow, fără ca Ruşii cu toate 
contramăsnrile lor energice să ne poată împie
deca în aceasta, trupele ce se găseau acolo, ne 
stau ac.t!m la dispozitie pentru alte operaţiuni. 
Afară de aceasta în jur de Grodno şi ,Ja Lomza 
n'a avut loc nici un eveniment ma,i însemnat. 

Atacurile Rusilor făcute împotriva noastră 
spre nord-ost dela Prasnis s'au prăbuşit având 
ei mari pierderi. · 

Spre nord-ost. dela Plonsk am respins un 
atac al Ruşilor. 

Din reg-iunea spre sud dela Vistula nu se 
semnealază nimic nou. 

C{mstantinopol, 6 Martie. Agenţia ·Mili anun
t~: flota dPsrn;mă a bombardat azi cu 7 unităţi 
putemke rep:iunea Gheikra, precum şi fortăre
ţele Kumkale şi Sedilbar, dar fără succes. De
taşamentele de recunoaştere •. pe cari duşmanul 
a voit si'l le debarce la tărm, focul tntensiv al 
:-.ateriilnr noastre le-a constrâns să se retragă. 

Consfontinopol, 6 Martie. Dela cartieru! prin
; ip.al otoman se anuntă: Ieri, seara, târziu, flo
i l duşmană îndoindu-şi focul a încercat să de
larce pe bărci soldaţi la ţărm, lângă poziţiu-

nile noastre dela Sedilbar şi Kumkale. La înce
put am tolerat aceasta încercare a duşmanului, 
mai tc:lrzh1 am surprins însă 80 soldaţi, cari 
s'au refugiat, ducând cu ei 20 morţi. In cealaltă 
parte am alungat 400 de soldaţi. 80 au dtzut. 
Azi. flota duşmană, împărţită în mai multe gru
puri a bombardat fără succes mai multe por
turi în apele egiptene. 

Budapesta, 7 Martie. In unele sectore ale 
frontului din Polonia rusească au avut loc ieri 
lupte vehemente, cari în unele puncte s'au dat 
din cea mai mare apropiere. fiicadtatea focu
lui artileriei noastre a constrâns grupurile ru
seşti, ca să evacueze cu pierderi simţitoare po
ziţiunile impinse înainte. ln Canpaţi unde lup
tele continuă în diferite puncte pentru poziţiile 
favorabile de pe înălţimi, am respins toate ata
curile ·Ruşilor făoute în oursul nopţii şi am făcut 
.prisonieri 8 ofiţeri şi 570 soldaţi. In Galiţia sud.
ostică acum e linişte. 

Berlin, 7 Martie. Dela cartierul principal 
german se anunţă: Pe câmpul de răsboiu din a
pus, între mare şi Somme s'au dat în general 
numai l·upte de artilerie. Spre sud dela Ypern 
am zădă micit încercările agresive ale dl!şma
nului făcute noaptea. 

In Chan1pagne, trupele noastre au înaintat 
Am cucerit dela duşman câteva tr.anşee şi am 
fă.cut ·cam 60 de prisonieri. 

Spre nord-ost dela Le Mesnil, atacul france
zilor, făcut în masă împotriva poziţiunile noa
stre s'a prăbuşit în focul arti-leriei şi infanteriei 
n-0astre, avân<l duşmanul pierderile ·cele mai 
grave. 

Spre ost dela Badonviller am respins agre
siunile duşmanului. 

In Vosgi, luptele cari s'au început ieri spre 
vest dela Miinster şi spre nord dela Sennheim 
încă nu s'au terminat. 

Pe câmpul de răsboiu din ost, operaţiunile 
noastre spre nord-ost spre dela Grodno se des
făşură conform planului. 

Atacul Ruşilor făcut noaptea spre nord-ost 
dela Lomza împotriva Mocarcei, l-am respins. 

Spre vest dela Prasnis am res.pins dease
menea mai multe atacuri ruseşti. 

Atacmile noastre făcute spre sud-ost 'dela 
Rava au fost cu succes. Am făcut prisonieri 
3400 de Ruşi şi am capturat 16 mitraliere. 

Cwstantinopol, 7 Martie. Agenţia Mili anun
ţă: Pe frontul din Caucaz n'a avut loc nici o 
schimbare. Spre sud dela Korna la Vessili avant
trupele noastre au fost atacate de 2 regimente de 
cavalerie. engleză compusă din 1500 oameni, o 
secţiune de rnitrnliere şi artilerie. Lupta ce s'a 
dcsfăşurnt s'a terminat cu retragerea în disor
dine a duşmanului. Englezii s'au retras spre 
Tabie, lăsând pe câmpul de luptă 200 răniţi şi 
morti. Am -capturat o mitralieră şi am făcut inu
tilizabile două tunuri duşmane. PerderHe noastre 
sunt 10 morţi şi 15 răniţi. 

Donă cuirasate şi un crucişător, duşmane, 
au bombardat timp de 3 ore fortifkatiile de 
ţărm dela Smyrna, dar fără rezultat. Azi dimi
rcată la orele 8 un vas francez şi 3 vase en
~lezc însotite de 5 pescuitoare de mine de un 
mare tonaj a bombardat din nou fortificatiile 
dt·la Smyrna timp de o oră şi jumătate. Tunu
rile noastre au nimerit de 7 ori cuirasatul duş
man. coi.re a deschis focul. Am scufundat un 
i)escuitor de mkie. Pierderile noastre au fost 
în total la bombardarea de ieri şi cea de azi 4 
rnorti şi 7 răniţi. 

Ieri şi azi, flota duşmană. n'a făcut nici un 
atac mai serios împotriva Dardanelelor. S'a 
constatat, că aeroplanul duşman, care a căzut 
în mare a fost nimerit de bateriile 1J1oastre. 

Demisionarea guvernului grecesc. 
Atena. - Biroul telegrafic din Atena a

nuntă: Primul ministru Venizelos a declarat în 
cameră că gm·ernul şi-a dat demisia, deoarece 
regele nu aprolJă politica guvernului. 

Viena. - .. Neue Freie Presse" scrie desNe 
consiliul de coro;mă ce s'a continuat Vineri în 
Atena: In cercurile politice de aici se crede ci't 
hotărârea consiliului de coroană din Atena se 
va face cu11oscută încă azi (S1mbătă). P~1nă a
cum toti sunt avizati privitor la continutul co
municatului grecesc aşteptat numai la combi
natii. tctuş în cercurile politice austriece se 
crede că Grecia deocamdată va rămâne tot ne
utrală. 

Atena. - Regele Constantin l'a chemat la 
sine pe Alexandru Zaimis şi l'a însărcinat cu 
formarea noului cabinet. Zaimis a cerut un ter
men de 24 de ore. după care va da regelui r5s
pm1s la însărcinarea ce i s'a dat. 

Italia şi statu-ouo în Albania. 

Roma. - In vederea eventualitătii că Sâr
bii. spre a apăra teritorul lor împotriva unor 
năvăliri din partea Albanezilor, ar fi siliti a o
cupa câteva. puncte strategice pe cuprinsul alba
nez. guvernul italian, după uncie infonnatii din 
isvor aui.orizat, ar anunta punctul său de ve
dere pe baza respcct{trii hotărftrilor din cOJife
inta dela Londra. Guvernul italian va insista 
mai ales în senzul că schimbarea statului-Quo 
albanez nu poate avea un caracter legitim sau 
definitiv fără aprobarea ltaliei. (A. T. I.) 

Guvernul român a fost autorizat pentru 
ordonarea stării de asediu. 

Bucureşti. - A. T. R. anuntă că sesiunea 
corpurilor legiuitoare române a fost prolungită 
până în 11 Martie. Senatul şi camera au votat 
legea, prin care se autorizează guvernul ca st! 
ordone starea de asediu, dacă împrejurările 
vor reclama aceasta. 

Atanta n'a presionat Bulgaria. 

SoHa. - Ştirea răspândită în străinătate, 
după care puterile triplei înţelegeri ar fi făcut 
în ultimele zile un demers la Sofia în scop de 
a învita Bulgaria să adreseze la gruparea lor, 
e din domeniul fantaziei. (Agentia bulgară). 

Desm lntire. 

Viena. - Oficial. - Un ziar dim Bucureşti, 
anunţând că s'au produs din nou răsvrătîii în ar
mata austro-ungară, declarfun aceasta ştire 
falşă. (Depeşă comunicată de legaţiunea austro
u11gară din Bucureşti). 

Integritatea Chinei nu va fi atinsă. 
Vi~na. - Se comunică din Petrograd: „No

woje Wremja" află din Peking cu data de 23 
st. n. că după „Gazeta de Peking" Japonia ar 
fi comunic<rt _puterilor triplei înţelegeri numai 
11 din 21 de cereri ale ei; celelalte zece au 
fost ascunse până acum. Din această cauză ci. 
Sassonow a declarat că interesele anglo-ruse 
şi integritatea Chinei nu vor fi atinse prin ce
rerile Japoniei. 

Ziarul ,.Daily News'' află din Peking că a
colo se speră că Japonia îşi va retrage în cu
rând celelalte cereri cari n'au fost comunicate 
puterilor înţelegerii. (Cor. Bur.) 

Sufragete în serviciul alhtnor. 

Haga. - Până acum au sosit la ,Havre patru 
ccmpanii de câte cinci sute de sufragete, care 
vor îndepiini în armata aliatilor serviciul de te
legrafiste, telefoniste şi ştaiete. 

Un submarin la Bilbao. 

Viena. - Se comunică din Lyon: „Le Pro
gres" aîlă din Madrid că guvernul confirmă pre
zenţa unui submarin în apele dela Bilbao. Se 
pare că e vorba de un submarin francez, care 
face căfatorii de încercare. 

Pensionarea unui ministru rus. 

Petrograd. - Ministrul comerţului şi al in
dustriei, d. Timaşeff, a fost admis la pensie şi 
numit 'secretar al lmpăratului. 

Răsvrătirea unui regiment _englez. 

Londra. - Ştiri din Singapore spun că o par
te din regimentul S infanterie uşoară fiind ne
mulţumit din cauza unor avansări, a refuzat să 
se supună ordinelor ofiţerilor. Această răsvră
tirc a fost înăbuşită de fortele locale şi de câteva 
detaşamente din regirnenml 36 Sikhs ajutat de 
marinarii <lebarcati de pe vasele de răsboiu ale 
aliatilm. ·Răsvrătitii au ucis 33 persoane. Câţiva 
dintre răsvrătiţi au fost ucişi, majoritatea s'a 
predat. 

Acum liniştea este deplină la Singapor. 
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Declaratiile ministrului Sonnino. 

Roma. - Ministrul de externe Sonnino a de
clarat trimisului bulg-ar Oenadiev cu prileilll 
P~!recerii _Dcestuia pentru a doua oră în I-<.oma, 
ca J?ulgan~ poate privi cu plină sigurantă spre 
realizarea idealurilor ei nationale, dacă va a
b~n~ona ~ându! ofensivei Împotriva vecinilor 
ei ş1 va cauta sa fie şi pe mai departe în reiatii 
bune cu România. 

INfORMA ŢIUNI. 
ARAD, 8 Martie n. 1915. 

. J?ăruire~ ~· V~c_hentie Nichici din Lugoş a 
tnm1s adm1111strat1e1 noastre suma de 2 coroane 
pentru foi de Paşti pe seama răniţilor români 

Mulţumiri! · 

Situâ.tia pletei internationale de bani este în 
gene~al nes_chimbată. Pe finele lui februarie 
a. c .. m Berlin cererile de bani au fost foarte in
ten~1ve, cari au fost satisfăcute cu înlesnire de 
Ban~a imp. germană. Discontul privat a cotat 
31/2%-4%. In Londra continuă a domina abun
dantă de bani; discontul privat a cotat F/rn%. 
• In plata internă de bani afacerile s'au mişcat 
m cadrele modeste. La băncile mari din cele 
două capitale ale monarhiei sunt aglomerate re
zerve însemnate de numerar. Discontul privat 
a_ cotat ~ 0\ p;ntru cambii vieneze de prima bo
mtate ş1 3 /4 Yo ""'ntru cambii budapestane de 
acecas bonitate. (R. E.) . 

Gl.otaşii_ as_e~tati În 1915. Biroul de pressă 
al pnmulu1-mrn1stru a dat următorul comuni
~t: Ma~ ~mite. ziare din Budapesta au :publicat 
şt1~ea ca m Viena s'a stabilit ca întrarea glo
taştlor în serviciul militar, găsiţi apţi cu prilejul 
con~rnlelor din 1915, să aibe loc în d<rnă gru
p~n adecă în 15 Martie şi 15 Aprilie. Cu toate 
ca comunicatul publicat de ziarele din Buda
pest~ era davta.~ din _Yien~,. totuş pentru evita
rea mterpretarn greşite gas1m de bine să facem 
cunoscut, că cele două termine privesc numai 
pe glotaşii din Austria, iar terminul pentru în
tra~ea în serviciu militar a glotaşilor. din Un
gana asentati cu prilejul controlei din 1915 se 
va stabili mai târziu. 

.. Comitete pentru reclădirea localitătilor 2a
hhene c.listmse. Deunăzi s'au tinut în Cracovia 
con.s.~ătuiri s!1re !1 re~lădi localitătile v.alitiene 
pust11te de rasbom. Sa decis să se fonnezf' un 
comitet. Primarul Leo a hotărît ca serviciul teh
nic a1 comunei să ia parte la facerea planurilor 
pentru comunele distruse. 

Scandalul Calltaux-Burnay, „Svenska Ta
gbladed" află din Lisabona, că Caillaux, care se 
află acolo la hotelul Avenida a avut un scandal 
cy :contele Burnay, care l-a fixat ostentativ pe 
Ca11laux. Acesta trase pe conte la răspundere. 
Burnay îi răspunse că nu vorbeşte cu un asasin 

• Caillaux a pălmuit atunci pe conte, care a ripo~ 
stat; luptătorii au fost despărtiti de public. 

Cursul coroanei Austro-Ungare. Pentru 
toate plăţile ce se fac în Austro-Ungaria către 
Germania se plăteşte K 128.50 fil penti:u 100 
mărci, iar pentru toate plăţile ce se fac către 
Elvetia K 112 pPntru 100 franci. 

mari si viata imposibil<!. Sunt lucrători, cari lucrează 

în centru şi scara se întorc cu trenul la o depărtare de 
45 klm. 

Londra c babilonul de astăzi. E oraşul cel mai mare. 
. cd mai bo;;at, cel mai industrial şi cel mai comercial 
din lume. Din cele 20 de gări pleacă sute de trenuri în 
to:-ite par(ile regatului. prin cele 800 de oficii tele;';raîicc
poştale se expediază în iiecare minuta mii de telegrame 
în toate direcţiile globului. 

~entru a vă face o idee de ceea ce înseamnă viata 
unm oraş de 8 milioane să comparati circulatia din 
Londra cu circulaţia din ori care oraş voiţi. 

In 1913 s'au făcut în Londra 2 miliarde 305.000,000 
de călritorii, dintre cari 250.000.000 calătorii suburbane 
şi SO.OOO.OOO prin cliversele vehicule. 

Numărul călătorilor în metropolitane şi trenuri e
lectrice a fost de 436.000.000, prin diferitele tramvaie 
s'au facut 778 milioane de călătorii, 552 milioane prin 
diferitele omnibusuri-automobile (autobuse), cari au în
locuit vechile omnibusuri cu cai. 

In 1903 s'au făcut 291 milioanei de căliitorii prin me
tropolitane, 394 milioane prin tramvaie, 287 milioane pri 11 

omnibusurile cu cai. ln 1913 se evaluiază la 244 numă
ru~ călătoriilor pe cap, când în 1903 media pe cap de lo
cmtor a fost numai 145. 

In 1911 numărul călătorilor în omnibusuri a fost de 
401 milioane, în tramvaie de 758 milioane. 

Viteza oficială acordată omnibusurilor automobile e 
12 ,mile, pentru maxim (20 klm.) şi 16 mile pentru tram
vaie. 

Taxa pentru vizarea paşapoartelor de că
tre consulatele române. Cu începere dela 21) 
tebruarie (5 Martie) a. c. Consulatele române 
perc~p câte 5 Lei pentru viza fiecărui paşap<>rt 
austriac sau ungar, aceasta pe baza reciproci· 
tătii, dat fiind că şi Consulatele austro-ungar~ 
perceD aceaş taxă pentru viza 1paşapoartelor 
române. 

Ce aduce răsboiul. - 39.433 de orfani. Se 
anunţă din Sofia: După informaţiunile primite 
d~ consiliul de administraţie al fondului pentru 
aJutorarea orfanilor lăsaţi de răsboiul de elibe
ra~·e, numărul acestor copii se ridică la 39.433, 
prmtre care sunt 26.657 cu totul lipsiţi de mii
loace si care trebue ajutaţi. Totuşi acest nu
măr e necomplect deoarece mai lipsesc încă 
datele dela 21 plăşi unde comunele nu au tri
mis toate listele orfanilor lor. 

Un ave~oplan francez în flacări. Le „Temps'' 
spune ca m cursul unei recunoaşteri făcută de 
căp}rnnul dcput~t Girod, directorul navigaţiunei 
acnane la Pans ca pasager într'un aeropla'l 
deasupra liniilor germane, avionul a luat foc. 
Şi pilotul a izbutit să ateriseze executând un 
voi planat brusc. Căpitanul Girod a suferit ar
suri, pilotul a scăpat teafăr. 

Două ordinatiuni privitoare la şcolile ne
ma2hiare. Monitorul oficial publică în numărul 
ele Duminecă doul!, ordinatiuni ale ministrului 
de _culte şi instrucţie, privitoare la şcolile nema
gh1are. Prin prima ordinatiune se admite în 
şcolile de repetiţie catehizarea nemaghiarilor 
î~ Ji~ba_ proprie. A doua ordinatiune priveşte 
ttpantunle regulamentare (ziarul, arătările ta
belare, atestatele şcolare etc.) şi ministrul per
mite ca în aceste tipărituri să se întrebuinţeze 
pe lâingă l_imba maghiară şi limba nationalitătii, 
care sustme şcoala, precum şi ca numele de 
botez al elevilor să se poată scrie şi în Jimba 
lor 'llatională. 

Babilonul de astăbl. Populatia Londrei împreună cu Soartea refugiatilor români în România. La 
a tuturor mahalalelor (The Greater London) a atins în o î-ntrebare adresată în şedinta de alaltăieri a 
1914 uriaşa cifră de 8.470.000 de locuitori. Populatia Lon- senatului de senatorul Enăşescu în chestia mun
drei întrece cu 500.000 de oameni populatia României şi 
e 1/5 parte din populatia Anv;liei, care numără 44 mii„ citorilor români refugiati în România, cari ar 
de locuitori. Bucureştii dacă ar pastra acelaş r~port trebui lăsati la sate ca muncitori agricoli, mini
fată de populatia României ar trebui ca în loc de 380.000 strul de i_nterne Mortun a răspuns, că guvernul 
de locuitori să aibă 1.400.000. a luat măsuri ca Românilor din Bucovina sau 

Londra propriu zisă are numai 4 mii. 520.000 de to- Transilvania să li se permită să se aşeze la sate. 
cuitorl, adică mai puţin decât în 1900 când avea 4 mii. 

1912, intrări 429.253, ieşiri 418.249, străini 
rămaşi în tară 11.004; 

1913, intrări 303.175, ieşiri 271.833, străini 
, rămaşi în tară 21.442 . 

191~. dela 1 Ianuarie 1914 până la 1 Ianuarie 
1915, !-11 anul răsboiului european mişcarea a 
fost de 401.259 intrări şi 332.969 ieşiri numai 

• A V V .._, ' 

ceea ce mscamna ca au ramas în tară 68.290 
străini. . 

Noul rol al contelui Bobrinszky. Contele Bo
brinszky faimosul deputat rus, care asistase ca 
martor la procesul monstru rutean din Ma.ramurăş 
a primit acum un nou roJ. Anume, după cum anunţă 
ziarul „Glas Norodu" din Cracovia contele Bo
brinszky a fost încredinţat din part~a guvernului 
rus cu conducerea acţiunei de ajutorare de pe te
ritoriile cucerite din Galiţia de vest. 

faJmosul conte a început o acţiune febrilă pen
tru ajutorare, care de multeori însă - după cum 
anunţă numitul ziar - se întâmplă în dauna locui
torilor <le altă nationalitate şi în favorul Ruşilor. 
Astîel, că nu e rău să vezi, cum boii, singura avere 
a sărmanului ţăran polonez, trec în posesiunea 
Ruscului, care având ce-i trebuie îi vinde pentru 
câtevai ruble etc. 

Ultima oră. 
COMUNICATE OFICIALE OTOMANE. 

C<Jn.Stantinopol. ·_ Dela cartierul principal 
otoman se anunţă cu <latul de azi: Situaţia ge
nerală nu s'a schimbat esentia.J. Ieri după amiazi, 
6 vase duşmane au bombardat bateriile noastre 
la gura Dardanelelor. Bateriile noastre au răs-

. puns cu succes. 

Constantinopol. - Dela cartierul principal 
otoman se an un tă: Despre amănuntele bombar
dăr·ii de ieri se comunică, că flota duşmană a 
fost întărită cu vasele engleze Majestetic" şi 
„lresistible". focul artileriei noa'~tre făcând in
capabil de luptă un cuirasat francez, iar un vas 
englez a suferit avar·ii, la orele 3 şi 15 minute 
fl.<:ta duşmană s'a retras şi au sistat focul. Bate
rnle noastre n'au suferit nici o pa.gubă. 

LUPTE DESPERATE LA ORODNO. 
Roma . ...,--- „Secolo" anuntă din Varşovia: 

Lupta la Orodno se dă desperat. Viscole îngro
zitoare. Râul Niemen a inghetat de gerul cel 
mare. Germanii au concentrat trupe pentru ca 
să spargă frontul rusesc Între Orodno şi Os
şowiec. 

MOŞTENITORUL MUNTENEORULUI 
IN AGONIE. 

Cettinje. - Moştenitorul Muntene2ru1ui s'a 
îmbolnăvit atât de grav, Încât medicii au pier
dut speranţa de a-1 mai putea salva. Moşteni
torul e în agonie. 

HARTUELI DESPERATE LA LUPKOW. 

·Eper.ies. - ln Carpaţi ninsoarea nu mai în
ceată, ceeace împiedecă operaţiunile. lll Carpaţii 
de ost e linişte. ln jur de Cina însă, mai cu sea
mă pentru înăltimea ce se găseşte spre nord 
dela această localitate, se dau hărţuieli toarte 
desperate. Ru~ii văzând că vremea îi constrânge 
la neactivitate doresc să recucerească în f,!rabă 
terenul ce l-am cucerit dela ei. Ei atacă dinspre 
Baligrod, cam dealungul. drumul.ui, care e aco
verit cu zăpadă. Ciocnirile se fac în mici sec
tare, cari sunt despărţite de pedeci mari de ză
padă. 

POST A ADMINISTRA TIEI. 

536.000, în timp ce New-York care în 1900 avea 3.437.000 · Statistica străinilor intrati şi ieşiti din Ro-
Iocnitori, num'.iră astăzi 4.~oo.ooo de suflete. Populatia mânia in ultimii 4 ani. Iată, după cifrele co- Claudiu Isopescul, Frătăuti-veohi. Am primit 
Londrei n'a scazut în realitate. ci s'a mărit foarte mult: municate în cameră, de către d. Oh. O. Mârzes- 4 cor. în .abonament până la 15 Martie a. c. 
Londra cea mare, (The Orcater London) are tot atâtia cu, cu prilejul discutiunei asupra controlului le- st. n. 
locuitori cât Parisul, Berlinul. Viena, Constantinopolul gei străinilor, numărul străinilor cari au intrat Dr. M. Lupaş, Osi}ek. Am primit 14 cor. în 
şi Bucureştii la un loc. Populatia Londrei se întinde me- si ieşit în şi din tar~l dela 1910 încoace: abonament până la 30 Ianuarie a. c. 
rcu în toate extremităţile oraşului, centrul (City) fiind 1910 1'11trăr1' 327 859 1'eş'r' 315 241 t V• • , · • i 1 · • s ram1 Demetrin Popa, K1'sha' za. .Am pr1'm1't 7 cor. 
ocupat de lorzi, de marii financiari şi de marile mav;a- rav mas' ·1 t rav 12 430 t n a · ; în abonament până la 31 Martie a. c. 
zine, hoteluri şi docuri de-alunv;ul Tamisei. Populaţia 1911, intrări 356.513, ieşiri 333.824, străini ===-==--'="·o-=-='-"==,·===-------
săracă fuge de centru unde chiriile sunt extraordinar de rămaşi în tară 22.689; Redactor responsabil: Constantin SavlL ---------Tiparul tipografiei „Concordia'' societate pe actii în Arad. - Editor-responsabil: LAURENfIU LUCA. 


