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Surpriza neînchipuita. 
- Chestiunea maximului de dividende. -

In numărul ultim al revistei noastre, de
deam ca sigur, că guvernul pe lângă dispozl
ţiwnile, oe le va lua cu privire fa cursul efec
telor publice şi la termenul adunărilor gene
rale ale institutelor de bani, va rezolvi şi che~
Hunea maximului de dividende, ce sunt a se 
plăti asupra anului tre<:ut. I,nformaţiunile noa
stre în această privinţă emanau dintr'un isvor 
atât de autorizat, încât nici un moment nu 
ni-am putut închipui, că ele nu se vor adeverl 
întru toate. Mare ni-a fost deci surpri'ndere<1 
cârni, după încheia.rea numărului trecut al a
cestei reviste, ne-a sosit ordonanţa guver-
nului, din care am văzut însă că spusele noa
stre se confirmă numai în -ce priveşte cursul 
efectelor şi terminul adunări'lor generale şi nu 
şi în oe priveşte chestiunea cea mai importan
tă, stabilirrea maximului de dividende. 

Mărturisim, că la o astfel de surpriză nu 
ne-am aşteptat. De aceea stăm nedesluşiţi in
naintea ·ei şi ne mi1răm că guvernul nu a cău
tat să rewlveze •acum - când toată lumea 
aştepta - chestiunea maximului de dividen
de. Nedesluşirea noastră e cu atât mai mare, 
-cu cât guvernul recunoaşte, -că o limitare a 
dividendelor este în folosul institutelor ae 
bani şi cu toate acestea preferă să ţină şi pe 
mai departe încă tot în suspens această im
portantă chestiune. Ne-am întrebat şi ne tn
trebăm, ce au putut să fie cauzele, pentru car1 
guvernul nostru nu s'a putut determFrra să 
rezolveze, -în fond şi in formă, ichestiunea 
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, camdată" pendenfa? 

I Noi ştiam, că toţi factorii de seamă ai vie
ţii economice financiare din patrie - cu sin
gura excepţie a unei bănci mari di·n capitală 
- s'au fost pronunţat pentru limitarea divi-
<lendei. Ştiam mai departe că însuş ministrul 
de finanţe Teleszky, a recunoscut ca o nece
sita te inexorabilă stabilirea unui maxim Jn 
dividendele, ce urmează a se plăti şi a pus tn 
vedere, că întmcât factorii hotărîtori nu se 
vor înţelege între sine cu privire la această 
chestiune, va trebui să intervină guvernu-I Jn 
scopul unei rezolviri carăspunzătoare. ln n
ne ştiam - cum am anunţat şi în numărul 
trecut al revistei ooastre - că se găsise chlar 
şi măsura cea mai potrivită pentru rezolvirea 
a'Cestei mult discutate chestiuni a maximului 
de dividende. Pe baza tuturor :acestora, aşa 
credem, eram prea îndreptăţiţi să luăm ca st
gm că aşteptările noastre se vor n~aliza. 

Fără îndoiat!ă guvernului nostru i-a'r fi 
convenit cu mul tmai bine, ca institutele ele 
bani să se înţeleagă între sine cu privire la dt
videndele de plătit şi astfel să fie scutit a lua 
însuş măsuri în această privinţă. Ştim însă }i 
la timpul său am arătat şi motivele pentru 
cari institutele interesate nu au"putut ajunge 
la un acord. Măsurile guvernului erau decl In
dicate. Şi cu towte aceastea nu au urmat. Mo
tivele par a fi cu deosebire două. Intâiu este 
speranţa, căreia i-se dă expresiune şi în legă
tură cu ardinaţiunea deja publicată, ca cel In
teresaţi totuşi se vor înţelege şi al doHea fap
tul că probabil guvernul a evitat să ia dispo
ziţiuni cu privire tla această chestiune, pen
tru ca nu cumva băncile în rivalitate să-l a
runce asupra lui responsabilitatea limitării di-
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vi<lendeloir. - In aceste motive, trebuie să re
cunoască oriş.idne, este multă raţiune şi cei 
interesaţi se cuvine să o aprecieze, hotărîncI 
aşa cum este consentimentul general şi cum 
<desigur aşteaptă şi cercurile conducătoare. 

Dar când recunoaştem, şi indkăm moti
vele, pentru -cari guvernul a lăsat deocamdată 
pendentă rezolvirea fixă a chestiunii maxi
mului de dividende, trebuie să accentuăm, că 
tocmai prin cele publicate în legătură cu or
dt.naţiunea sa, a indicat destul de lămurit, că 
dividenda din anul acesta trebuie limitată. Se 
spune doară apriat, că limitarea dividendelor 
este în folosul bine priceput al băncilor şi se 
aşteaptă ca cei interesaţi să se acomodeze. 
De aici putem deduce, că băncile, cari Vt\r 
judeca serios asupra propriilor lor interese, 
nu vor abuza de faptul că guvernul nu a sta
bilit în mod obligător maximul de dividende, 
d şi-l vor impune însele prin factorii lor com
petenţi şi responsabili. Şi după ştirile ce le ce
tim prin ziare şi informaţiunile. particulare ce 
le avem, institutele financiare din ţară vor 
observa ca maxim de dividendă limita. ce o 
contemplase guvernul, adecă 75% a dividen
dei din anul precedent. Urmând astfel. che
stiunea se va rezolvi de sine, chiar şi dacă 
ici-colo se vor face unele excepţii. 

Intrebarea principală pentru noi este însă. 
cum să purceadă băndle noastre? Natural să 
se arcomooeze hotărârilor direcţiunii „Solida
rităţii" respective intenţiunilor destul de lă
murite ale cercurilor conducătoare din ţară 
şi să limiteze dividendele. Cum şi în oe mă
sură să le limiteze - mărturistm, ne e a
proape indiferent. Noi am recunoscut că mă
sura ce era să o impună guvernul ca maxi
mum de dividende, adecă 75% a dividendel 
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:Maria înţelesese şi făcu un semn negativ clin dea obloanele se auziră tropote de cai. Venea 
cap, spaima ei dispăruse dintr'odată. Cazacul cazacul în fruntea trupei sale. El o recunoscu -$1 

logodnica Cazacului. spusese ceva oamenifor săi, în acelaş moment o salută amical. încât Maria se făcu roşie ca 0 
apucă pe Hans, îl puse pe cal şi o luă în galop. cireaşă. După câteva momente se auzi o hătae 

Copiii voiau cu oriice pret să meargă în în- Maria începu să tipe. Clara plângea pe câncI în uşă. Maria ştia cine era şi deschise îndată. 
tâmpinarea părinţilor lor. Proprietaml berări·ei Hans, de spaimă nu putea rosti nki o vorbă ~1 Cazacul era însoţit de un infanterist rus care 
plecase, împreună ou soţia sa, cu trăsura Ia o se ţinea de coama ca:Iului. ştia nemteşte. Cazacul îi întinse mâna, scoasă 
moşie din apropiere, pentruca să cumpere orez. Dar cMăreţul se întoarse şi lăsă jos pe Hans. o bucată de tibişir şi scrise ceva pe uşe cu slove 
.Reîntoarcerea întârzia din ce în ce. Astfel blon- mângăindu-1 pe obraz şi zâmbind blând Marle1. ruseşti. Aceasta însemnează, zise soldatul, că 
<la ,Maria, bona de 17 ani, plecă Ia drum cu fra- Şi aceasta zâmbi printre lacrimi, şi pe câncI această casă este scuţită de încuartirare. 
tii, lians de 5 ani şi Clara de 4 ani, pentnrca să tinea cu stânga .pe Clara cu dreapta ţinea pe - Afară de aceea, iată si un bilet al coman
se informeze. Acum ei se aflau în afară de oră- Hans. Cazacul sa·lută, dădu o comandă scurtă dantului. Dacă vei fi supărată, du-te la ooman
şel aproape de şosea, ipe care erau să vină cel şi trupa o luă în galop deaJungul şoselei spre dantul, care este la primărie. 
aşteptaţi. oraş. Maria îşi pierduse cu totul sfiala obişnuită, 

- Mario, Mario, strigă Hans, uite călăreti! Aici domnea o mare zarvă, multi îşi împache- ea întinse mâna cazacului, zicându-i: 
Din pădurea dela marginea câmpului se iviră tau lucrurile şi fugeau: Vin ·Ruşii! Ruşii· sum - lti mulţumesc din inimă. 

mai mulţi călăreţi, cari galopau pe cai sprinteni, aici! se auzeau strigăte pe strade. Maria nu ma1 După aceea adresându-se soldatului, z1se: 
mantalele lor fâlfâiau în bătaia vântului, iar lăn- avea nici o frică de duşmani. Când, după câtăva - Veniţi amândoi înlăuntru să vă dau ceva 
cUe sclipeau. vreme, se reîntoarse berarul cu soţia sa, nu-şt d 

Mariei îi svâcnea inima: mai deshămă caii, ci-şi luă banii şi obiectele pre- e mâncare. De sigur că vi-e foame. 
- ·Ruşii! Şi ea numai singură cu ,copiii, cart ţioase şi întrebă pe Maria dacă nu vrea să fugă, ·Ruşii primiră bucuros, se aşezară ·Pe cana-

erau hrcredintati pazei ei! dar ea declară că rămâne. După o oră era srn- peaua din sala de mâncare, unde li se servl ca-
Mai înainte de a se :putea gândi Ia fugă el gură în casa întreagă, căci dispăruseră şi bu- fea, lapte, pâne, unt şi miere, precum şi o sticlă 

sosiră, strângând frânele. cătăreasa şi oei doi vizitii. Ea trase obloanele cu vin bun. 
ln frunte se afla şeful cu talia sveltă şt cu dela parter, zăvori uşa casei şi se duse in ca- Amândoi Ruşii râdeau cu poftă, acompaniaţi 

faţa oacheşă, cu barba neagră mică şi cu ochii mera ei, unde înoepu să cetească în cartea cre de frumoasa Maria. 
negri veseli. Cu un gest scurt sa1lută el pe blon- rugăciuni ·mazurice. Dar printre versurile evla- De atunci -cazacul veni mai des, intâ1 cu un 
da fată şi arătând spre oraş, întrebă: .~Prusac vioase apărea chipul zâmbitor· al cazacul ul. li tălmaciu, mai târziu singur, în fiecare zl. 
soldat?" A doua zi ea 'l revăzu. Tocmai când desch1- fata germană şi răsboinicul rus se întele-
~----------~------~----------~------~-~~-~ ~~~--~----~....-.~~~.;..__~~~~--~-------
Număru l~poporal pe l an 4. cor. Preţul unui exemplar IO fileri. Numărul poporal pe 1 /~ an 2 cor 
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ultime, e mai practică ca baza acceptată de 
„Solidaritatea", care de altfel ·nu a .putut ho
tărî altcum, câtă vreme a trebuit să tină sea
mă de dispoziţiunile legale, respective statu
tare ale bănicilor. Pentru noi prindpalul este, 
să se limiteze dividendele şi băncile noastre 
vo·r găsi - după împrejurări - expedientul 
cum să o facă acea1sta. Lim~tarea va fi în ·pro
priul lor interes. Profiturile ce vor rămânea 
nedistribuite, sau se vor trece în cont nou, 
sau se vor aidăuga la fondurile de rezervă -
este toit una. Ele vor fi folosite - în viitor -. 
ln prima !Jinie pentru acoperirea aicelor pier
deri, cari se vor ivi şi vor proveni ca consec
venţe ale răsboiului actual, iar întrucât ase
menea pierderi nu air obveni - se vor dis
tribui mai tâ·rziu între acţionari. 

Dacă băncile noastre vor urma astfel, se 
vor face vrednice şi mai mult de bunul lor rt-
11ume şi vor da o nouă dovadă de solidaritate 
şi realitate în politica ilor de afaceri. Vor face 
pretutindenea cea mai bună impresie. Că o 
vor face -- aproape nu există îndoială. Şi cum 
să nu facă, când vedem că pe calea aceasta 
urmează bănci şi instituţiuni cu mult mai mari 
şi mai consolidate ca institutele românesti. 
Astfel se ia ca sigur, că Banca Austro-Ungară 
va .plăti după acţiile sale în anul acesta cor. 
100 faţă de cor. 129.10 din anul precedent. 
Tot asemenea se susţine că „Kreditbank" din 

· Viena şi cet din Budapesta cele mai mari 
bănci din monarhie îincă îşi vor limita divi
dendele lor. In străinătate se purcede şi mai 
riguros. In bogata Franţa, guvernul a oprit 
plătirea oricărei dividende la bănci, cari au 
făcut uz de înlesnirile moratorului. Când toa
tă lumea ne arată deci calea cea adevărată 
- desigur nu vom aipuca chiar noi alte dru
muri. Nu e vorba Î!ll limitarea dividendei de 
scurtarea sau păgubiTea intereselor acţionari
lor, ci simplu -de o rezervare cuminte a unei 
pă·rţi din profit pentru eventuale pierderi şi 
năcazuri azi neprevăzute. E ded o măsură 
de precauţiune, impusă de timpurile grele prin 
cari trecem. O precauţiune, care îşi va aduce 
fructele sale. „R. E." 

geau foarte bine. Maria credea că aşa va fi tot
deauna. 

Dar într'o zi de Septemvrie, după amlază, 
se auzea din ce în ce mai aproape bubuit ele tu
nuri, ropotul mitralierelor şi salve de infante
rie. Câteva companii ruseşti ailergau pe strade 
ca să ·Părăsească oraşul şi să o ia spre graniţă. 

Maria sta în pragul uşei, înspăimântată, pa
lidă şi tremurândă. Tropote de cai se apropiau; 
venea caza.cui. El se opri! strânse mâna Marlel, 
căci, nu voia să plece fără a-şi lua rămas bun 
dela ea. Câteva împuşcături răsunară, cazacul 
scăpă frâuil din mână, se clătină pe cal şi căzu, 
pe când ulanii saxoni porneau în goană contra 
duşmanuiJui. 

Cazacul fu înmormâtat cu alti camarazi ai 
lui şi soldaţi germani, în afară de oraş. 

Un mormânt se deosebeşte de celelalte, este 
aicela al cazacului. .Pe mormânt sunt sădite două 
ramuri de trandaiiri şi aşezate câteva ghive·
ciuri de flori, o coroană de viorele şi flori proa
spete de toamnă. In fiecare sară se roagă acolo 
blonda -Maria, care este numită de toti: Logod
nica cazacului. 

(„Consinzeana"). Trad. de C. Scurtu. 
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Domnii notari .să fie mai umani! 
Arad, 25 Ianuarie. 

Plângerile împdtriVa purtării d-nilor notari 
din unele comune fată de ·cei rfunaşi acasă sunt 
foarte număroase. Azi când răsboiul impune 
datorii întreite reclamă jertfirea dela toti iii pa
triei fără deosebire, în unele comnue notarii 
uitându-şi de datoria for ce ·o au în urma .func
tiunei lor în aceste vremuri de grele încerări, 
de a le sta întru toate în ajutor celor rămaşi 
acasă şi mai cu seamă soţiilor şi copiilor celor 
plecaţi în răsboiu, dovedesc purtarea cea mai 
condamnabilă fată de aceia cari li se adresează 
cu vre-o rugare, sau îi cer sfatul. 

lmpotriva acestei purtări a notarilor - paşa 
îşi ridică glasul vicecomitele comitatului Cic, 
Alexandru f ejer într'o ordinaţiune a sa adre
sată către toti notarii comunali şi cercuali din 
cornitatuJ său. 

Or<iinatiunea vioecomitelui fejer e următoa
rea: 

ln jurul ajutorării coniorm articolului de lege 
XI din 1882 a familiilor celor plecaţi în răsbotu 
mi s' a dat să aud foarte multe plângeri că d-nii 
notari comunali şi cercu.a.li procedează fată ae 
cei cari li se adresează pentru ajutor, de regulii 
fată de femei brusc, în multe cazuri dur, ba chlar 
ofenzator. Se poate că purtarea invinuită dom
nilor notari trezesc fără motiv în inimile f emel
lor, devenite preste măsură simţitoare în urma 
îngrijorării pentru capul familiei plecat în ras
boiu o ruşinare sau o durere mai adâncă, aar 
durere, m'am convins, -că în unele cazuri piân
gerile sunt îndreptăţite şi brutalităţile de fapt 
s'au săvârşit, ba câte un notar nid într'atăta 
nu mai poate fi stăpân pe sine, ca în corespon
denta oficială să evite expresiiile ofensătoare 1a 
cari s'a obişnuit acasă, iar aceste oazuri ară
tate nici decum nu servesc spre la.uda corpului 
notarilor. Din experienţa proprie trebuie să re
cunosc, că numărul mare şi păşirea aroganta a 
multora, din c~i cari cer ajutor, sunt potrivite 
să pună la probe grele răbdarea autorită(liOr 
comunale, dar chiar din cauza aceasta trebme 
să admoniez autorităfile, ca precum acest ras
boiu îngrozitor reclamă fort ele, facultăţile tuturor 
fiilor credincioşi ai patriei, tot aşa şi notarii co
munali şi cerctUlli chemaţi să-i conducă şi să-t 
sprijinească pe cei rămaşi acasă, trebue să se rt

dice la o înălţare sufletească, care să-i apere împo 
triva oricăror împunsături mici sau învinuiri mat 
grave. Aştept deci întotdeaand, şi mai cu seama 
acum, dela tofi d-nii notari că nu vor mai damo
tive la asemenea plângeri, ci faţă cu acei cari li 
se adresează se vor purta mai mnan, cu dra
goste pe cât posibil îmbărbătându-i şi mângătn
du-i, şi vor întrebuinţa. un ton mai nobil şi mal 
afabil, căci în caz contrar voi fi constrâns si'J mm 
în aplicare măsuri mai riguroase pentru a ajunge 
la amintitul scop dorit. 

Măsura luată de vicecomitele ·comitatului 
Cic, ar fi de dorit. ca să se ia şi în celelalte co
mitate, în cari plângerile celor rămaşi acasă nu 
sunt mai puţin numeroase. 

--------------------------------------
Răs boi ul. 

Telegrame oficiale. 

Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publi
care următoarele telegrame oficiale: 

Budapesta. - Dela cartierul principal se a
nunţă: In Polonia şi în Galiţia n'a avut loc nici 
un eveniment mai esential siingur numai dealun
gul Nidei a fost o luptă vie între artilerii. 

Contraatacurile Ruşilor, făcute cu scopul de 
a reocupa poziţiile, ce le-am cucerit dela ei 
în Valea râului Ung şi la Vezerszâllâs, le-am 
respins sângeros. lncercarea duşmanului de a 
rupe linia pela Rafailow a eşuat deplin. Duşma
nul s'a retras prin Zielona. Numărul Ruşilor ce 
i-am făcut prisonie.ri în Carpaţi e lOSD. 

Berlin. - Dela cartierul prinCipal german 
se anunţă: In tinuturile dela Nieuport şi Ypern 
au avut loc lupte între artilerii. Spre sudvest 
dela Berry au Bac am pierdut tranşeea, care 

Mercuri, 27 Ianuarie 1915. 

am cucerit'o acum câteva zile ·dela francezi. 
Câtă vreme ieri au avut Joc spre nord dela ta
băra ·dela Chalons •numai lupte de artilerie, azi 
s'au -desfăşurat lupte de infanterie, cari tin încă. 

In pădurea Argonnes, spre nord dela Verdun 
şi Toul artileriile au desvoltat o actiune vie. 

Toate atacurile f ran~ezilor făcute împotriva 
hartmansweilerkopf le-am respins. 

l·n luptele ce decurg în pădure francezii au 
suferit mai pierderi. Am găsit nu mai puţin de 
400 vânători francezi morti. Numărul f'rancezi
lor prisonieri sporeşte. 

Berlin. - Dela cartierul principal german: 
In Prusia orientală, pe frontul, care se întinde 
până în ţinuturile spre nord şi ost de Lotzen 
şi Oumbinnen, 'Sunt m curgere lupte de arti
lerie. focul nostru l'a constrâns pe duşman, ca 
să părăsească câteva din poziţiile lui spre sud
ost dela Oumbinnen. Spre nordost dela Oum
binnen ,am respins atacurile Ruşilor, cauzân
du-le pierderi grave. 

In Polonia de nord nu e nici o schimbare. 
Spre ost dela Pilita n'a avut loc nici un e

veniment esenţial. 

Vaporul american Dacia amenintat 
amenintat de a fi secvestrat. 

Berlin. - O societate de inavigatiune ameri
cană şi-a procurat vaporul „Dacia" al liniei 
Hamburg-America, pentru a-I întrebuinţa la 
transportul bumbacului. Acest fapt a produs 
mare senzaţie în Anglia. Se pretinde că trece
rea corăbiei sub pavilion german s'a declarat 
neadmisibilă de către beligeranţi şi că vaporul 
va fi secvestrat tot atât de bine ca şi o corabie 
călătorind sub pavilionul german. · 

Adversarii oricărei conciliatiuni cu Statele
Unite se bucură că în modul acesta s'ar putea 
deprecia concesiunea în chestiunea bumbacului. 
Acele cercuri de navigaţiune, care se tem că 
America ar putea profita de această ocaziune 
favorabilă pentru a-şi spori numărul corăbiilor 
proprii, cred că se poate opune energic şi cu 
succes chiar dela început. Germanii competenti 
în chestiunea dreptului de captură declară că 
schimbarea de pavilion a „Daciei" este va
labilă. 

Coastele enf.deze orientale 
bombardate de Zeopelinurl. 

Berlin. - Statul major general face cunos
cut, că unele locuri fortificate de pe coasta o
rientală engleză au fost bombardate de Zeppe
linuri. Aruncând bombe, au pricinuit mare pa
gubă şi apoi s'au înapoiat nevătămate. 

Foi germane raportează în această privinţă 
din Copenhaga şi Amsterdam: „Un Zeppelin 
ir.imic apărut ieri seara la orele 8 jum. deasu
pra oraşului Yarmouth, a ocolit oraşul timp de 
10 minute şi aruncat asupra lui un oarecare nu
măr de bombe. 

IOupă cât se ştie, până acum au fost ucişi 
trei oameni şi distruse mai multe case. In oraş 
s'au spart multe mii de geamuri. Apoi Zeppelinul 
aruncă bombe asupra oraşului Sherringham, fă
ră a produce stricăciuTii. După ce a trecut de 
Sherringham, a apărut deasupra orasului Cro
mcr, unde încă a aruncat bombe. La orele 10 
şi 45 min. a apărut deasupra oraşului Kings
lynn. Aici a aruncat 4 bombe, prin cari s'a di
strus un număr oarecare de case şi mai multe 
persoane au fost ucise sau rănite. iDela Kings
apucat direcţiunea spre apus. Şi în împrejură
rimile oraşului Sandringham, unde îşi are acum 
reşedinţa regele, a apărut un Zeppelin." 

Se mai comunică următoarele amănunte: 
,.Când Zeppelinul german s'a apropiat sea
ră de Yarmouth domina întunerec comnlect. Nu 
se vedea nici o lumină pe Zeppelin, numai sgo
motul motoarelor se auzia lămurit. Aerostatul 
se afla probabil la o mare înăltime. După ce 
dizuseră primele bombe cu exploziuni violente, 
locuitorii n~1văliră ţipând în case şi se ascunseră 
în pivniti. Prin aceasta se explică micul num<tr 
de pierderi omeneşti, deşi cele zece bombe a
runcate au nemerit toate şi au produs mari pa
gube materiale. Două bombe au căzut pe coa
stă si au nimerit corăbiile aflătoare acolo. Im
presiunea atacului acestuia a fost foarte puter-
11ică în Londra." 

Berlin. - Wolffbureau află următoarele a
mănunte date de Agentia Reu.ter despre atacul 
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Mercuri, 27 Ianuarie 1915. 

dirijabilelor germane pe coastele engleze: Dirt- ! 
jabilele germane au aruncat la Yarmouth cncl I' 

bombe, cari au căzut pe piaţa de ·exerciţiu -lângă 
depozit, pe casele din Petersroad. Două ·persoa
ne au fost ucise. Pagubele sunt evaluate la mat 
multe mii de livre sterline. 

rUn dirijabil a aruncat două bombe asupra 
·Oraşului Sherringham şi Cromer, patru asupra 
:localităţii Kings Lynn, unde două case au fost 
distruse şi două persoane î·ngropate sub dăra
mături. Un d.irij.abil a apărut lângă Sandring
ham, reşedinţă de vară regală, de unde regele 
şi regina p•ecaseră cu câteva ore .numai înainte 
spre Londra. 

lnăsprirea explicatiunilor intre 
America şi Am~la. 

Berlin. - Ziarul ,;New-York" anunţă o înă
sprire a .explicaţiunHor între America şi Anglia. 

Noua notă americană cu pretenţiunile mint
male precise se predă săptămâna aceasta ta 
Londra. 

rantilor. Scaunul apostolic trebuie să îmbrăţi
şeze în acelaş simtământ de caritate pe toti 
luptătorii, văzând intr'însii nu interese snecialc, 
cari îi deosebesc, ci binele comun al credintii 
care-i face frati. 

Papa declară, că gândul său se întoarce mai 
mult acolo unde observă o mai vie afecthme 
către Tatăl comun şi aminteşte în această pri
vintă poporul belgian şi scrisoarea adresată 
cardinalului de Malines. 

Pace în urmă apel la simtămintele de uma
nitate ale celor cari au trecut nPste granitele 
natiunilor inamice pen.tru ca reP-iunile invadate 
să nu fie devastate în mod inutil, si celor a 
căror patrie este supusă inamicului cu dorinta 
de a-şi recâştiga independenta să nu-i îmningă 
a împiedeca ordinea publică, înrăutătind astfel 
moravurile şi conditiunile. 

Termină invitând a se face ri1qăciuni pentru 
sfârşitul răsboiului şi anuntă, că în acest scop 
a ordonat cum se ştie două servicii divine ex
piatorii. 

Desmintire. 

Bucureşti. - iLegatiunea germană des-
Retragerea flotei engleze. minte ştirea din Petersburg din 15 Ianuarie după 

Amsterdam. - Lupta pe mare între flota ! care două submarine germane cari .s'au apro
engleză şi germană s'a început la orele 10 jum. :piat de forturile ·din Douvres ar fi fost bombar
înainte de amiazi. Din flota engleză au luat date şi scufundate şi o declară de inexadă. Toate 
parte crucişătoarele Lyon~ Tiger, Princess, Ro- submarinele germane cari se aflau în a.cţiune 
yal, New Zeland, şi Indomitable. Comandanti zilele acestea s'au întors intacte. 
au fost admiralii Tyreski şi Beethy. 

Blocarea Angliei cu submarine. , 

Berlin. - „B. Z. am Mittag" anuntă că blo
ca rea generală a Angliei s'a încenut. Submari
nele germane se mentin în jurul tărmurului en
glez. 

Sfortări ruseşti nesuccese. 

Berlin. - Corespondentu de răsboiu anuntă 
că încercările Ruşilor în directia Mlavei au e
şuat. Germanii atacă cu succes divizia de lânl!"ă 
Sucha. Rusii deşi şi-au concentrat în acest loc 
şi rezerva, totus Germanii au câstigat teren. 
Timpul e nefavorabil. 

Ruşii au evacuat Radomul? 

Cracovia. - Germanii aduc în ordine căile 
ferate polone. Se presupune că Rusii au evacuat 
Radomul. 

Cazacii devastează castelul tarulul. 

Cracovia. - Cazacii retrăgându-se din 
Sciemewice au devastat castelul de vânătoar~ 
a tarului. Pe multi din ei i-au esecutat momen
tan. 

Sltuatia în Bucovina. 

Bucureşti. - „Universul" primeşte din Ma
morniţa: 

Persoane sosite astăzi din Vatra-Dornei la 
·Cernăuţi ·povestesc că ieri s'au auzit acolo pu
ternice canonade. 

Incercările Ruşilor de până acum de a forta 
trecătorile Carpaţilor au fost paralizate de au
striacii concentraţi acolo în număr mare. In
treaga intendentă rusă se întoarce la Cernăuti. 
Ruşii după mai multe încercări şi după ce au 
avut de suferit pierderi colosale, se văd siliti 
să renunţe momentan la o actiune mai serioasa. 

Aproape zilnic sosesc la Cernăuţi noui tru
pe ruseşti mai cu seamă cazaci şi tătari. Cele 
două regimente sosite ieri din Turkestan au 
plecat spre Vatra-Dornei spre a întări flancul 
stâng, care întâmpină mari greutăţi din cauza 
vremei nefavorabile. Zăpada căzută în ultimele 
zile este de un metru. 

Papa despre răsboiul popoarelor. 

Roma. - Vineri dimineata Papa a nronun
tat la consistoriu o alocutiune, în care a expri
mat- adânca sa durere pentru răsboiul funest, 
observând că lunile urmează lunilor, fără să a
pară. speranta că acest măcel va înceta. A adho
gat, că dacă nu poate grăbi sfârşitul flagelului, 
si-a depus toate silintele spre a-i micşora ur
mările dureroase. Papa ca suprem interpret şi 
revendicator al legii eterne proclamă, că ni
meni n'are dreptul de a vătăma justitia însă a
daogă, că n'ar fi folositor de a amesteca auto
ritatea pontificală în chiar conflicte!" belige-

INFORMAŢI UNI. 
Arad, 26 Ianuarie 1915. 

Din Bucureşti. 
De Crăciun, în acest an, timpul a fost, la Bucureşti. 

ca undeva pe coasta de azur a Medlteranei, tempera
tură lină, cer senin, iar oamenii în bună dispozitie, 11-
niştiti şi plini de încredere. Nea nu s'a văzut deloc. 
„Crăciun negru, Paşti albe". Uşor se poate să se ade
verească dictonul, fiind acum Pastile mai timpuriu de
cum Ie-am nimerit vre-odată, la 22 Martie (6 Aprilie), 
ortodoxe şi catolice deodată. 

Ecoul răsboiului nu s'a resimţit în preajma zilelor de 
sărbătoare, decât doar în aceea, că, după mărturisirea 

comercianţilor, nici de departe nu s'au făcut atâtea cum
părături, ca în alţi ani! poate pentru că lipsesc mărfu
rile, poate pentru că s'a pus lumea să facă economii: ce 
,minunat început ar fi acesta! 

In schimb, fiind cald, s'a colindat mai mult decât 
în trecut. E duioasă dragostea cu care se cultivă acest 
obicei pentru a nu fi lăsat să piară. Dar nu e suficient 
.itâta: ar fi de lipsă şi o îndrumare oarecare, pentru 
ca să se salveze partea poetică, partea românească a 
<latinei străbune; altcum ea ameninţă să degenereze in 
o cersitorie desmătată. Cete-cete intră copiii, în seara 
de ajun, în cafenele şi în restaurante; lumea îi primeşte 
cu drag pe colindători. Dar nu e nici o bucurie în co
linda lor: 

„Bună dimineata lui Moş-Ajun! Ne daţi, ori nu ne 
daţi?" Apoi unul ori doi fac chetă în sală, în timp cc 
Ia uşă aşteaptă deja altă tură. Le cerem să cânte ceva, 
o colindă; el :încep: „Trăiască veselia, - Să bem, să 
bem" şi nu e frumos aspectul, Iar cântecul nu se potri
veşte nici cu colindătorii, nici cu prilejul. In zilele ur
mătoare apar apoi Irozii, cu steaua; repertoriul lor nu 
cu mult mai amplu: stereotip se repetă: 

„Să fie de bine 
La mic şi la mare" 

apoi colinda îngânată repede: „Adam dacă ii greşlf'. 

Nici una din duioasele colinde vechi nu le auzi, nici 
dela o echipă. Natural, băietii n'au de unde să le cu
noască, dacă nimeni nu-i învaţă. Şcoalele ar trebui să 
ia initiativa, întâi în cadrele serbărilor de Crăciun ce 
din un foarte frumos îndemn se aranjează înainte de a fi 
dimişi elevii în feriile de Crăciun, şi din care am văzut 
două strălucite serbări cu pom de Crăciun al şcola

rilor, la liceul Lazăr şi la gimnaziul Cantemir. Nimic 
nu e mai fermecător la asemenea ocazie decât cât mai 
multe colinde cântate, unison măcar, ca acea duioasă 
colindă „Trei păstori", care în cinci ani s'a răspândit 
în toate satele din Bănat, prin corurile cari o aduseseră 
dela d. Chiriac cu prilejul expoziţiei din 1906. 

Anul nou a venit cu plin: a nins abnndant în ajun, 
cu fulgi mari, zăpada s'a ridicat înalt. Se aşteaptă ge
rul de Bobotează, gerul traditional. Dar n'a fost nimic: 
zăpada s'a topit, şi în acest an oamenii obicinuiţi a sări 
în Dâmboviţa pentru a scoate din unde crucea, n'au avut 
nimic de îndurat. Ei s'au şi cufundat, îndrăzneţ. 

Prof. C. Nedelcu. 

Marele nO!§tru Enescu - scrie. ziarul „Sea
ra" - profitând de momentele grele, care··l 
împiedecă de a se reîntoarce în Franta con
tinuă cu înfiintarea operelor cele mai laudabile 
în ţara sa. După seria de concerte date în tară 
în anul 1912 din al cărui rezultat a reuşit să Î'll

fiinteze premiul naţional român de compoziti~ 
după faimoasele concerte date în Decemvrie în 
folosul societătei femeilor Ortodoxe ale .Cru
cei roşie române şi ia altor soc. de binefacere, 
iată-l în capul unei iniţiative care-l va face ne
muritor nu numai fată de numeroşii amatori de 
muzică, dar şi fată de toţi compatrioţii săi. Ot-~ 
servând marea desvoltare muzicală produsă la 
.noi a luat iniţiativa de a organiza o serie de 
concerte în ţară din al cărui profit să con
·struiască o orgă în sala Ateneului Român din 
Bucureşti. Oraşele care le va vizita marele 
nostru comnozitor sunt: PloP<-ti, Brăila, Galati. 
Focşani, Bacău, Roman, Iaşi, Botoşani, Con
stanta, Craiova şi T.-Severin. La Bucureşti se 
vor da .patru concerte din care cel din urmă cu 
concursul orchestrei ministerului. 

Recunoştinta rănitilor. Subscrişii soldaţi ră
niti pe câmpiile Galiţiei şi Serbiei, fiind inter
naţi în spitalul „Vasipar" din strada ,,Mikes Ke
lemen", Arad ce stă sub conducerea dnei Ma
ria Dr. Botiş, ne ţinem de sfta datorintă a ex
prima cele mai ferbinte multumiri pe această 
cale, susnumitei doamne, care n'a cruţat nimic 
pentru a ne uşura suferintele în urma ranelor 
primite pe câmpul de onoare. 

In sărbătorile naşterii, anului nou şi botezul 
Dlui, dna Dr. Botiş cu o dragoste de mamă bu
nă şi credincioasă, prin cărţi de rugăciuni, prin 
daruri de multe feluri, şi prin mângăeri părin
teşti a făcut să uităm grijile lumeşti ce ne in
văleau în aceste momente înălţătoare pentru 
neamul creştinesc, aducând în sufletul nostru 
fericirea ce am simtit'o cândva numai în preaj
ma familiilor noastre. 

iDulcele şi alinătoarele vorbe spuse nouă cu 
orice ocazie, au lăsat urme· adânci în sufletele 
noastre şi nu le vom uita niciodată, pentru 'că 
ele au fost în mare parte leacul vindecător _tru„ 
pese şi înviorător sufletesc. 

Acum când părăsim acest loc, de dulce a
mintire pentru noi, rugăm spectabila doamnă 
Dr. Botiş să primească pe lângă multumita şi 
recunoştinţa noastră, şi cel mai scump nume 
ce-l putem da „mama noastră a rănitilor." Arad 
luna Ianuarie 9/22 1915. Caporal Marcu Balcu, 
comuna Şipet, r. 7 h. Vârşeţ, fruntaş Mircescu 
Petru comuna Jebel reg. 7 h. Vârşet. Dimitrie 
faur1 comuna Covăs;nţ reg. 33 Arad, Ioan Pan
drea, comuna Boadăş reg. 23 Sihiiu, Dan Sam
son, comuna Ruda eg. 23 Sibiiu, Toma Ioan co
muna Ciacova reg. 7 Vârşet. Simion Oligor, 
comuna Romoşel reg. 23 Sibiiu, Sento-van Di
mitrie, comuna Tarcia reg. 39 Debretin, Nincu 
Petru, comuna Ferendia reg. 7 Vârşet, Oavrll 
Horincar, comuna Parta, reg. 32 Deş. 

Noul asentări. Dllpă cum ni se anuntă, 
în Budapesta a lost publicată ieri o ordinati1me 
privitor la noui asentări. ln baza acestei ordina
tiuni, toti glotaşii de 25-37 ani, cari apartin 
clasei B) şi au fost în Decemvrie 1914 la asen
tare, dar au fiost cu acel prilej declarati neap(i 
pentru serviciu rrdilitar, deasemenl'fl toti recrutu 
născuti în 1892-1894, cari au fost la asentare 
în primăvara anului 1914, dar au fost găsiti ne.,. 
apti, precum şi tott ceilal(i obligaţi la serviciu de 
arme, aparţinători acestor două catecrorii, cart 
până acum nu s'au putllt prezenta la asentare, 
sunt obligati a se prezenta din nou la contro
lele ce se vor finea între 18 februarie şi 21 
Martie. 

ln ordina(iunea g11vernului <>rivitoare la 
nouile asentări se mai spune că la contro/ele 
ce vor avea loc la terminul amintit, vor avea 
să se prezinte şi cei născuti în 1895 sa11 1896, 
adecă acei, cari încă n'au fost la asentare pre
cum şi cei născuţi în 1891. cari Până la sfârşitul 
anului trecut au fost Kăsi(i neanti. Acelaş obli
gament de a se prezenta pentru asentarP 1l au 
toti aceia, cari până acum s' au subtras dela a
sentare. 

Decoratii germani cu crucea de fer. Armata 
germană numără peste 1500 de cavaleri ai 
„Crucei de fier" clasa întâi. Sunt decoraţi din 
toate speciile de arme şi de toate gradele. 
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STATARIU IN ARAD. ln baza ordinului ge
neralisimului fortelor balcanice se va ordona, 
probabil cu ziua de mâne, statariul şi În oraşul 
şi În comitatul Arad. 

Generalisimul fortelor balcanice a ordonat 
din motive militare punerea În aplicare a le1:d
lor exceptionale pe teritoriul corpurilor Mostar, 
Raguzza, Serajevo, Zagrâb şi Timişoara, iar 
a corpului din Budapesta, numai pe teritoriul 
comitatului Bacibodrog. 

Cum se pot trimite cărti postale În Prze
mysl? Comandantul divizif'i aeriene austro

ungare, colonelul Uzelac la întrebările ce i s'au 
adresat in această chestie, a declarat, că cărtile 
poştale·, adresate celor din cetatea asediată 

Przemysl, au să fie trimise comandei cetătii 
Cracovia, care se va îngriji de transmiterea şi 
înmânarea cărtilor celor: adresati. 

Pierderile Ruşilor până la Noemvrle. După 
ziarul social-democrat „Miinchener Post" o 
prinţesă rusă a scris unei prietene de acolo, că 
pierderile ruseşti în cercurile ei până la Noem
vrie, se pretuesc după datele ministrului de 
răsboiu, la 500,000 morti şi 1,300,000 bolnavi şi 
răniti, şi că de aceea domneşte o jale adâncă 
în toate straturile populatiunei. Despre numa
rul prizonerilor nu se dă nici o dată preciză. 

Bombele Zeppelinelor. Zeppelinurile fac uz de 
două tipuri de bombe: mai întâi de granate groa
se globulare, cam în genul celor aruncate de aero
plane, dar de dimensiuni, bine înţeles, mai mari şi 
apoi de torpile aeriane, construite de Krupp. 

Primele sunt aruncate vertical asupra punctului 
de ţintă, cu ajutorul unui aparat special, care se 
poate repede pune în funcţiune în momentul voit, 
după ce, cu ajutorul unei lunete, s'a determinat 
traiectoria lor, tinându-se pentru: aceasta seama 
atât de înăltimea căderei, cât şi de viteza dirigea
bilului. 

Cele de al doilea, cari prezintă oarecare ase
mănare cu torpilele maritime, sunt aruncate, ca şi 
acestea, cu ajutorul tuburilor de lansat torpile. 

Aceste proiectile se compun din 3 părţi di
stincte: mai întâi obuzul, prevăzut la capăt cu un 
parcu\tor şi încărcat cu un explosibil 1puternic 

(probabH trinitrotoluol); apoi un cilindru continând 
o pulbere uşor inflamabilă, care prin arderea ei 
desvoltă o mare cantitate de gaz şi de fum, dar 
nici o flacără; şi, în fine, la coadă o mică turbină 
de acelaş diametru ca şi proiectilul. 

Torpila este lansată din nacela Zeppelinelor, 
unde este aşezată într'un tub de lansat tornile, 
montat Pe suport mobil, care-i permite să fie în
dreptat în toate părţile. 

Mehanlsmul lansărei acestor torpile este foarte 
simplu: se apasă pe un buton, care comandă un 
infl:amator electric. Scânteia astfel produsă dă foc 
pulbere! din ctnndm. Oazele produse Prin ardere, 
scapă prin partea din dărăt a· cilindrului şi, prin 
presiunea lor, pun în mişcare turbina, care la 
rându-i expulzează torpila. 

Proiectilul astfel tras este animat de o marc 
viteză şi de o mişcare rotativă, care asigură şi 
mai mult preciziunea tirului. 

Torpilele aeriane ale Zeonelinelor sunt consi
derate ca foarte primejdioase, deoarece ele pro

. duc efecte ·distrugătoare considerabile. 

~ Coroane eterne. Domnul Gre2oriu Marie-
1\\nescu, funcţionar ln Lipova, în loc de cunună 

peritoare pe sicriul bunului şi dulcelui său frate 
Dr. Atanasiu Marlenescu, dăruieşte cor. 10 la 
„f ondul Andrei baron de Şaguna" pentru aju
torarea văduvelor şi orfanilor. Pentru prinos, 
dorind odihnă lină mult regretatului Dr. At. 
Marienescu, exprimă sincere multumite: Victor 
Tordăşian, prezidentul Reuniunei meseriaşilor 
sibieni. 

lnvazlunlle pe coasta englezi. Nu de mult o flotă 
germană a executat un „raid" îndrăzneţ asupra coa
stelor Angliei. „Raidul" a reuşit şi vasele germane, 
strecurându-se printre puternicele vase englezeşti şi 

printre minele cari păzesc Anglia de un asemenea atac, 
au bombardat mal multe por~ri engleze, producând 
nu numai însemnate pagube materiale, ci şi o impresie 
morală, care deasemenea era căutată de cei cari au e
xecutat „raid"-ul. 

norocul ca timp de 116 ani, coastele sale să nu fie a
tacate de nici o flotă vrăjmaşe. 

Nici un atac serios n'a fost îndreptat contra insu
lelor britanice în această lungă perioad:i de timp; nici 
o altă natiune europeană nu a avut acest noroc, căci 

graniţele tuturor statelor europene au suferit repeţite 
atacuri în acest răstimp aşa de lung. 

Tocmai din pricina aceasta se credea, că având în 
vedere marina considerabilă a Angliei, coasta sa nu 
putea să fie atacată din afară. Raid-ul german a des· 
mintit această credintă. 

In cursul veacurilor trecute, nu mai putin de 36 de 
debarcări şi bombardări au avut să sufere porturile 
englezeşti. E adevărat însă, că nici una din aceste ex
peditiuni n'a fost urmată de foloase reale pentru ata
cator, şi Englitera n'a pierdut niciodată· nici o palmă de 
loc. Singura expediţie care a fost urmată de cucerire 
a fost aceea a lui Wilhelm cuceritorul, în 1066. 

Wilhelm Cuceritorul ducele. Normandiei, a plecat 
în anul 1066 de pe coastele Prantei, cu 900 de corăbii, 
şi a debarcat soldaţii fără nici o opunere, şi a cu
cerit regatul. 

După 33 de ani, fiul cel mai mare al lui Wilhelm, 
Robert, ducele Normandiei intră în Englitera prin Ports
mouth unde a găsit partizani. Voia să ia coroana fra
telui său Enric I. Cei doi frati făcură pace. 

Timp de 7.30 de ani atacurile coastelor engleze se 
urmară aproape fără întrerupere. Numai portul Ply
mouth, din canalul Mânecii, a fost atacat de francezi 
rn veacul al 14-lea de cinci ori. 

Ne lipseşte spaţiul ca să descriem aci, rând pe rând 
toate atacurile la cari a fost supusă l:nglitera. Cele mai 
multe din ele au fost însă prilejuite de pretendentii la 
domnie. 

In această privinţă invaziunea în Englitera, cea mai 
extraordinară, cea mai fericită. şi cea mal scurtă, a fost 
aceea întreprinsă de printul de Orange, fiul lui Wilhelm 
II de Nassau şi al Henrietei Maria Stuart, fiica lui Carol 
I, regele Engliterei. 

Wilhelm a plecat dela Briei la 19 Octomvrle 1688 
cu o flotă de 50 de vase de răsboiu şi peste 400 de 
corăbii de transport. 
Această flotă forma un lanţ de 28 klm. lungime .... 

A fost risipită de o furtună dar s'a întrunit iar pe coa
stele Olandei şi a pornit din nou. Cu tot imensul spaţiu 
pe care-l ocupa, a trecut prin ceată fără să fie ob
servată de flota engleză. Cu un vânt favorabil ajunge 
la Torbury şi Olandezii debarcă la 4 Noemvrie fără 
nici o rezistentă . .Regele Iacob II e păr.ăsit de armata 
sa şi Wilhelm se urcă pe tron fără să fi avut să dea 
nici o luptă. 

Ultimul atac al coastelor engleze a fost la 798. Ge
neralul francez Humbert a debarcat în Irlanda 120'.J de 
oameni, cari în curând fură siliţi să capituleze. 

In ce priveşte impresiunea pe care a făcut-o „raid"-ul 
german de săptămânile trecute, amiralul Mahan, înt:-'un 
studiu al său, a zis: 

„Dominatiunea mărei, cu toate că e reală, nu im
plică numai decât ca vase inamice să nu se poată stre
cura din porturile blocate, să. nu poată străbate părţi 

mai mult sau mai putin întinse ale Oceanului, să deva
steze diferite puncte de pe coastă". 

In definitiv, Englezii nu s'au mirat prea mult de 
„raid"-ul german, care n'a adus atacatorilor nici un folos 
real, nici un profil Pagubele pricinuite, zic Englezii, 
n'au nici o înrâurire asupra mersului general al răs
boiului. '· · :•"1 

Ultima oră. 
AEROPLANE DEASUPRA PARISULUI. 

Genf. - Mai multe aeroplane germane, si
stem Taube făcând un sbor de recunoastere 
deasupra Rheims şi Chaulnes au pătruns până 
deasupra brâurilor externe de întărituri ale Pa
risului. 

PREGĂTIRI DE RĂSBOIU IN ROMÂNIA. 

Bucureşti. - Guvernul român a dat o ordi
natiune privitoare la conscrierea tuturor obiec
telor cari vor fi recvirate în caz de răsboiu. 

GERMANII AU INCUNJURAT REIMSUL 
Găsim într'un ziar francez, cu acest prilej, intere

sante date asupra debarcărilor şi „raid"-urilor pe cari 
în cursul veacurilor trecute, a. avut să le sufere En-

Oenf. - Germanii au încunjurat în semi
cerc Reimszd. Oraşzd suferă în urma canonadei glitera. 

Mercuri, 27 Ianuarie 1915. 

LUPTA DELA HELGOLAND. 

Berlin. - Fată cu negarea amiralităţii en
gleze, nu numai ofiterii vaselor germane, ci ~i 
ofiţerii aviatori cari au fost martorii luptei, au 
constatat, că un crucişător englez grav avariat 

1 a ajuins în hataia gloanţelor unui torpilor ger
man şi nimerit de două torpile probabil s'a cu
fundat. Aviatorii germani au v{tzut cum s'au 
cuîundat două vase vânătoare de torpedo ale 
t:nglezilor. Toate aceste le neagă amiralitatea 
engleză, cum a negat la timpul său şi cufunda .. 
tea vasului Audadous şi înfrângerea ce a su
ferit'o flota engleză în lupta dela Falkland. 

IN JURUL MISIUNEI PRINCIPELUI DE 
BOLOW. 

Roma. - Jn unele cercuri politice din Ro
ma circulă cu insistentă svonul că misiunea în
credintată principelui de Biilow ar consta întru 
a pune bazele pentru o acţiune din partea gu-

' vernului italian in favoarea pilcei, actiune ce 
ar urma să se desfăşoare în momentul pe care 
Germania îl va socoti mai nimerit. -

In adevăr, guvernul din Berlin nădă.iduiesşte 
că făcând pe Italia să primească rolul de ar
bitră. a păcei, îşi va ajunge un scop îndoit: sJ. 
împiedece pe Italia de a intra în răsboiu şi să-şi 
asigure adesiunea regatului italian la tripla-a
liantă după încheierea tratatului de pace._ 

După cât se svoneşte în unele cercuri politice 
din ·Roma, guvernul italian, primind propuneri- -
le lui von Bfilow, ar fi şi declarat că e dispus sd 
intervină în favoarea păcei, dar că Italia nu ln
telege în nici un chip să renunţe, vrintr' o pro
misiune oa.recare, la dreptul, său de a întra Tn 
acţiune, dacă interesele sale vor reclama acea
sta în viitor. 

Calendarul Minervei, cor. I.25 + 45 fii. 
porto recomandat. 

Calendarul Poporului (Budapesta), 40 fii. + 
I O fii. porto. 

Amicul Poporului 70 fii., plus 1 O fii. porto. 

Calendarul „Posnaşul" (calendar glumet), 
60 fii. plus 10 fii. porto. 

Calendarul Săteanului (Slbiiu). 30 fii. + 10 
fii. porto. 

Calendarul Poporului (Sibilu) 40 fii. plus 
10 fii. porto. (Acest calendar se poate folosi şi 
ca calendar de buzunar pentru soldati etc., a
vând mărimea de 15Xl 1 cm.) 

Pentru cele trimise sub bandă (nerecoman
date) librăria nu ia răspunderea. Pentru reco
mandare să se adaui!:e separat 26 fli. 

Avizi 
Aducem la cunoştlnta on. publfc 

ci >Calendarul partidului naţional-. 
pc 1915 e complect epuizat. 

Adm. ~iaru'ui , Bomtlnul•. 

POST A ADMINISTRTIEI. 

George 13-0rzea, Agota Kovesd. Am primit 
7 cor. în abonament ,pe Quart. I. 1915. ·

Toma Crainic, Ciuciu. Am primit 5 cor. ln 
abonament până la 15 Februarie 1915. 

Todor Cherechian, Galşa. Am primit 14 cor. 
în abonament până la 31 1Marte 1915. 

Aurel Jura, Rusca. Am primit 7 cor. în abo
nament până la 31 Ianuarie 1915. · 

Constantin Micu, Bucovăt. Am primit 14 cor. 
în abonament până 1la 31 Martie 1915. 

Ionel Rişca, Uioara. Abonamentul espiră la 
15 Martie 1915. Calendarul Minervei se află de 
vânzare la Librăria Concordia, Arad. Pretul 
1.70 cor. cu porto rec. 

Bucurându-se de o situaţie geografică excepţională, neîntrerupte. Străzi întregi sunt în ruină. Viaţa 
înconJurată de toate părtile de mare, Englitera a avut a încetat deplin în oraş. Redactor responsabil: Constantin Savu. • 

Tiparul tipowafiei „Concordiar societate p& actii în lrad. - Editor responsabil: prof. VAStLE STOICA. 
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